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Subyek dan Obyek Hk Dagang
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Subyek Hukum Dagang

• Adalah “perusahaan” (setelah istilah 

“pedagang” dlm ps. 2 s/d 5 KUHD diganti dg 

istilah “perusahaan”)

�Baik itu perorangan (natuurlijk persoon)

�Maupun badan hukum (rechtspersoon)
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ARTI PERUSAHAAN

• Perusahaan adalah istilah yg digunakan dalam 

KUHD.

• Seorang yg memiliki perusahaan disebut 

“pengusaha”
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• KUHD tidak memberikan penjelasan tentang
arti perusahaan.

• Terdapat beberapa perumusan tentang
perusahaan dari beberapa sarjana, termasuk
dlm beberapa perundangan:

– UU No. 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan

• Ps. 1 huruf (b)

– Undang-UndangNo. 8 / 1997 tentang Dokumen
Perusahaan.
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• Berdasarkan pengertian perusahaan dari
beberapa sarjana dan UU No. 3/1982, maka
perusahaan memiliki unsur2:

1. Kegiatannya dilakukan terus menerus, tdk
insidental sbg mata pencaharian.

2. Kegiatannya dilakukan terang-terangan (legal)

3. Kegiatannya memiliki bentuk tertentu (badan
usaha)

4. Kegiatannya ditujukan utk mencari
keuntungan/laba.

5. Adanya keharusan melakukan pembukuan (ps. 6 
KUHD dan ps. 5 UU No. 8/1997 ttg Dokumen
Perusahaan).

5

Pelaku Dalam Perdagangan

• Yaitu “perusahaan”

– Perorangan (natuurlijk persoon)

– Badan usaha:

• Baik yg berstatus badan hukum (rechtspersoon)

• Dan yg berstatus BUKAN badan hukum

• JADI: Badan usaha tidak selalu berbentuk 

badan hukum
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Badan Usaha sbg Badan Hukum

• Badan hukum dpt memiliki kekayaan sendiri, ikut

serta dlm lalu lintas hukum melalui pengurusnya, 

serta dpt digugat dan menggugat di hadapan

Pengadilan.  (CST Kansil)

• Dpt mengadakan hubungan hukum dg subyek

hukum lain (dg sesama bdn hukum atau dg 

natuurlijk persoon)
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Kapan Badan Usaha menjadi

Badan Hukum ?

• Memenuhi syarat materiil:

– Memiliki harta kekayaan terpisah dari kekayaan 

subyek hukum yg lain (pendiri/pengurus,dll)

– Memiliki tujuan yg tdk bertentangan dg hukum

– Memiliki organisasi pengurus yg sesuai dg hukum 

yg berlaku dan peraturan internalnya.

8



9/22/2014

3

• Memenuhi syarat formil:

– Terdaftar sbg badan hukum sesuai dg hukum yg 

berlaku

– Mendapat pengakuan dari negara di mana badan 

hukum tsb beraktivitas.

– Ditetapkan oleh peraturan perundangan, 

kebiasaan, atau yurisprudensi.

9

Hukum yg Mengatur

Badan Hukum di Indonesia

• UU No. 40/2007 ttg PT

• UU No. 28/2004 ttg Yayasan

• UU No 25/1992 ttg Perkoperasian

� UU Perkoperasian yg lama tsb diberlakukan lagi

setelah UU No 17/2012 ttg Perkoperasian

diputuskan inkonstitusional oleh MK.

Jadi, PT, Yayasan, Koperasi telah dinyatakan dg 

tegas oleh UU Indonesia sbg Badan Hukum.
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Akibat Hukum atas

Kekayaan Terpisah Badan Hukum

• Para kreditur tidak berhak utk menuntut 

kekayaan pribadi pengurus/pendiri/pemilik 

badan hukum.

• Para pemilik badan hk tidak dapat menagih 

piutangnya badan hukum ke mereka yg 

berhutang pada badan hk tsb.

• Kompensasi antara hutang pribadi pemilik bdn 

hukum dg hutang badan hukum tidak 

dimungkinkan
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• Dlm proses kepailitan, hanya para kreditur 

badan hukum yg dpt menuntut harta 

kekayaan badan hukum.
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PERTANYAAN:

• Dapatkah badan usaha yg TIDAK berbentuk 

badan hukum, menjadi subyek hukum ??

�Menggugat suatu hak hukum, atau

�Digugat oleh pihak lain

• Berikan contoh2 badan usaha yg TIDAK 

berbentuk badan hukum, tetapi menjadi 

PELAKU/PIHAK dlm perdagangan !!
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Obyek Hukum Dagang

• Obyek Hukum Dagang sama dengan Obyek
Hukum Perdata

• Yaitu segala benda dan atau hak yg dapat
dimiliki oleh subyek hukum.

• Bedanya adalah: Obyek Hk Dagang harus
dapat diperdagangkan atau diusahakan utk
mencari keuntungan
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Obyek Hk Dagang

• Contoh: barang tetap seperti tanah dapat 

menjadi obyek Hk Dagang (setelah ps. 3 

(lama) KUHD dihapuskan).

• Akan tetapi, tanah wakaf BUKAN merupakan 

obyek Hk Dagang, melainkan obyek Hk Islam, 

Hk Waris, dsb. Karena tanah wakaf TIDAK 

DAPAT diperdagangkan.
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Yang Tidak Dapat Menjadi 

Obyek Hk Dagang

• Berdasar Sifatnya:

– Contoh: Manusia

• Berdasar Undang-undang:

– Contoh: Senjata, Obat-obatan terlarang.
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