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PENGERTIAN HK DAGANG

1

PENGERTIAN PADA UMUMNYA

• Perdagangan atau perniagaan pada umumnya 

adalah pekerjaan membeli barang dari suatu 

tempat atau pada suatu waktu dan menjual 

barang itu di tempat lain atau pada waktu 

berikutnya dengan maksud memperoleh 

keuntungan
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PENGERTIAN DARI AHLI

• Achmad Ichsan :

“Hukum dagang adalah hukum yang mengatur 

soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang 

timbul karena tingkah laku manusia dalam 

perdagangan.”
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• R. Soekardono :

”Hukum dagang adalah bagian dari hukum
perdata pada umumnya, yakni yang mengatur
masalah perjanjian dan perikatan yang diatur
dalam buku III Burgerlijke Wetboek (BW) dengan
kata lain, hukum dagang adalah himpunan
peraturan peraturan yang mengatur seseorang
dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan
yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD 
dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula 
dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang 
mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan
dalam lalu lintas perdagangan.”
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• H.M.N. Purwosutjipto :

“Hukum dagang adalah hukum perikatan yang 

timbul khusus dari lapangan perusahaan.”

• Fockema Andreae :

“Hukum dagang adalah keseluruhan dari 

aturan hukum mengenai perusahaan dalam 

lalu-lintas perdagangan, sejauh mana diatur 

dalam KUHD dan beberapa undang-undang 

tambahan.
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ISTILAH-ISTILAH LAIN

TERKAIT HK DAGANG

• Hk Perniagaan

• Hk Bisnis

• Hk Komersial

• Hk Ekonomi
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Pendapat Munir Fuady:

• Istilah hukum dagang atau hukum perniagaan 

merupakan istilah dengan cangkupan yang 

tradisional dan sempit. 

• Kedua istilah tersebut melingkupi topik-topik 

yang terdapat dalam KUHD saja
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• Sedangkan istilah hukum bisnis melingkupi 

hal-hal yang tidak diatur dalam KUHD saja, 

misalnya mengenai perseroan terbatas, pasar 

modal, merger dan akuisi, perbankan, hak atas 

kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis 

internasional.
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Pendapat Munir Fuady:

• Sedangkan istilah “hukum ekonomi” 

cakupannya sangat luas, berhubungan dengan 

adanya pengertian ekonomi dalam arti makro 

dan mikro, ekonomi pembangunan dan 

ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan 

akuntan, yang semuanya mau tidak mau harus 

dicakup oleh istilah “hukum ekonomi”.
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