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Persekutuan Firma

Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk 
menjalankan perusahaan 

dengan nama bersama. (Zaeni Asyhadie, 2012)

Dasar Hukum Firma
Persekutuan Firma ini telah diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang) yaitu terdapat pada pasal 16 sampai dengan Pasal 35, dan
beberapa ketentuan lain dalam KUHPerdata yang terkait (Buku III Pasal

1618 – 1652 KUHPerdata).

Perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Mengenai definisi dan pengertian firma diatur dalam Pasal 16 KUHD

b. Berkaitan dengan tanggung jawab dan hak serta kewajiban pesero
diatur dalam Pasal 17 -18 KUHD

c. Pendirian Firma diatur dalam Pasal 22 KUHD

d. Pendaftaran Firma diatur dalam Pasal 23-29 KUHD

e. Pembubaran Firma diatur dalam Pasal 30-35 KUHD
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UNSUR-UNSUR FIRMA

1. Menjalankan usaha bersama (pasal 16 KUHD)

2. Dengan nama bersama (pasal 16 KUHD)

3. Tanggung Jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan (pasal 18 
KUHD)

3 unsur mutlak inilah yang menjadikan Firma adalah persekutuan
perdata khusus
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Tata Cara Pendirian Firma
Tata cara pendirian suatu firma pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur. (Zaeni 

Asyhadie 2012), yaitu :
1. Pendirian /Pembentukan

Hal yang menyangkut pendirian/pembentukan firma harus dilakukan secara autentik ( Pasal 22 KUHD) dengan membuat suatu perjanjian secara
tertulis yang menunjukan kesepakatan diantara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma. Perjanjian Autentik inilah
yang disebut dengan Akta Pendirian Firma.

2. Pendaftaran

Setelah pembuatan akta pendirian, akta tersebut harus didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana
firma tersebut didirikan (pasal 23 KUHD). Hal-hal yang perlu didaftarkan adalah :

1) Akta Pendirian; atau

2) Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya antara lain :

a. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para sekutu

b. Penetapan nama firma yang dipergunakan

c. Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian (bagi) firma dengan pihak
ketiga

d. Saat dimulai dan berakhirnya persekutuan (Firma).

3. Pengumuman

Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia ( pasal 28 KUHD).
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Modal Firma 

- Ketentuan tentang permodalan tidak diatur dalam KUHD

- Karena firma merupakan persekutuan perdata khusus maka ketentuan
umum (lex generalis)  mengacu pada ketentuan persekutuan.

- Dengan demikian modal firma adalah pemasukan (imbrengen)  dari para
sekutunya

- Pemasukan ini diperjanjikan dan dituangkan dalam anggaran dasar
persekutuan.

Pemasukan (inbreng contribution) dapat berupa:

a. uang;

b. Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan
bermotor, ruangan kantor, dan alat perlengkapan kantor; atau

c. Tenaga kerja, baik itu fisik maupun pikiran.
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Tanggung Jawab/Kewajiban Hukum
Sekutu

Tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab
untuk seluruhnya atas segala perikatan firma. Bahkan tidak terbatas
pada kekayaan sekutu yang terhimpun dalam kas firma tetapi meliputi
pula harta pribadinya yang berada diluar persekutuan.

Untuk menutupi taanggung jawab terhadap pihak ketiga (hubungan
ekstern) dipergunakan harta kekayaan pribadi salah satu sekutu atau
beberapa sekutu, maka dimungkinkan di antara mereka secara intern
saling mengadakan perhitungan satu terhadap yang lainnya.

Hal inilah yang membedakan firma dari persekutuan perdata.
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Hubungan Ke dalam

1.Setiap sekutu memutuskan dan menetapkan dalam
anggaran dasar sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus

firma.
2. Setiap sekutu berhak melihat dan mengontrol

pembukuan firma.
3. Setiap sekutu memberikan persetujuan, jika firma 

menambah sekutu.
4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan

jika diatur dalam anggaran dasar.
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Hubungan Ke Luar

1.Sekutu yang sudah ke luar secara sah masih dapat
dituntut oleh pihak ketiga bagi kepentingan pihak ke 3
atas dasar perjanjian.

2. Setiap pihak sekutu berhak mengadakan perikatan
dengan pihak ke 3 bagi kepentingan firma, kecuali jika
sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya.

3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas
semua perikatan firma yang dibuat oleh sekutu lain,
termasuk juga perikatan karena PMH.
4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan
alasan tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka
pihak ke 3 dapat membuktikan keberadaan firma.
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Pembagian Keuntungan dan Kerugian

• Pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma diatur dalam
Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdata yang mengatur cara
pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak
diperjanjikan diantara pada sekutu. D

• Dalam hal cara pembagian keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu, 
sebaiknya pembagian tersebut diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. 
Dengan batasan ketentuan tersebut tidak boleh memberikan seluruh keuntungan
hanya kepada salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan jika seluruh
kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Penetapan pembagian
keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

• Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka
pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang
dan sekutu yang memasukkan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan
sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit.
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Pengangkatan dan Pemberhentian
Pengurus

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus firma, dilakukan
dengan akta notaris sesuai kesepakatan para pihak. Dalam
undang-undang, tidak disebutkan aturan khusus mengenai

jangka waktu/masa jabatan pengurus. Jadi hal tersebut
dituangkan dalam akta tersendiri baik dalam Akta Perubahan

Anggaran Dasar Firma, Akta Keluar dan Masuk Pesero Firma, 
Akta Masuk Pesero Firma, atau Akta Keluar Pesero Firma (akta

terlampir)
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Pihak yang mewakili firma dengan
pihak ketiga dan kewenangannya

• Pasal 17 KUHD: tiap-tiap sekutu mempunyai kewenangan untuk mengadakan
perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuan, kecuali bila
sekutu tersebut dikeluarkan dari kewenangannya itu.

• Jika tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangannya, maka tiap-tiap
sekutu dianggap saling memberikan kuasa umum bagi dan atas nama semua
sekutu untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. 

• Dengan ini maka timbul asas pertanggungan jawab sekutu adalah pribadi untuk
keseluruhan, yang meliputi segala macam perbuatan termasuk tindakan dimuka
hakim.

• Kewenangan mewakili yang mengikat persekutuan firma dibatasi oleh maksud
dan tujuan persekutuan firma dan kesepakatan yang dibuat oleh para sekutu
firma tentang kewenangan tersebut. Lazim diperjanjikan bahwa tindakan-
tindakan hukum tertentu memerlukan persetujuan dari atau harus dilakukan
bersama sekutu lainnya. Oleh karena itu isi perjanjian persekutuan firma dapat
diketahui oleh pihak ketiga (pasal 23-29 KUHD
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Peranan Notaris dalam Firma 
• Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 
Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) 
Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut dengan UUJN)� notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya. 

• Dalam konteks firma, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta
autentik berupa Akta Pendirian Firma, Akta Perubahan Anggaran Dasar
Firma, Akta Masuk Pesero Firma, Akta Keluar Pesero Firma, Akta Keluar
dan Masuk Firma, Akta Pembubaran Firma, dst. Selain peranannya dalam
bidang jasa pembuatan akta notaris juga memiliki peranan penting dalam
memberikan konsultasi mengenai pendirian dan pendaftaran, tugas & 
wewenang tiap pesero menurut hukum, serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan firma.
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Berakhirnya Firma 

1. Apabila jangka waktu yang ditetapkan
dalam anggaran dasar (akta pendirian) 

telah berakhir.

2. Akibat pengunduran diri atau
pemberhentian salah satu atau beberapa

orang sekutu (Pasal 26 dan Pasal 31).

3. Perpanjangan waktu telah habis.
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Pertanyaan
1. Maria Cordella (14)

Unsur – unsur apa yang harus ada dalam anggaran dasar firma ?

Unsur-unsur yang harus ada dalam anggaran dasar firma adalah:

1. Nama firma

2. Alamat firma berkedudukan

3. Maksud dan tujuan firma

4. Jangka waktu pendirian firma 

5. Modal firma’

6. Tentang tanggung jawab para sekutu 

7. Tentang laporan keuangan

8. Tutup buku laporan keuangan pada akhir tahun

9. Keuntungan

10. Kerugian 
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2. Putri Ika (24)

Bagaimana menurut kelompok anda dengan pernyataan “ada firma 
dalam cv” ?

persekutuan komanditer (cv) merupakan persekutuan firma dengan 
bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu 
komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan 
firma hanya ada sekutu kerja “firmant”, sedangkan dalam persekutuan 
komanditer (cv),  kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, 
yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan 
pemasukan saja, tidak ikut mengurus perusahaan.
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3. I Gusti Kadek (11)

Pada pasal 22 KUHD disebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, akan 
tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak 
ketiga, bagaimana maksud pasal tersebut ?

Maksud dari pasal 22 tersebut adalah firma dapat didirikan dengan akta otentik maupun 
akta dibawah dibawah tangan. Akta otentik tidak menjadi syarat mutlak untuk pendirian 
firma, akta otentik tersebut hanya sebagai  bukti adanya bukti adanya persekutuan firma. 
Pendaftaran pada pasal 23 wajib dilakukan ke kepaniteraan  pengadilan negeri dimana 
firma tersebut berkedudukan, jadi meskipun firma tersebut didirikan berdasarkan akta di 
bawah tangan tetap harus di daftarkan.  Pendirian firma dengan hanya menggunakan akta 
dibawah tangan tidak menjadi masalah asalkan tidak merugikan pihak ketiga, yang pperlu 
didaftarkan hanya petikan yang memuat:

1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para pesero firma;

2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah 
terbatas pada suatu cabang khusus khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal 
terakhir , dengan menunjukkan cabang khusus itu;

3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;

4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;

5. Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai 
untuk menentukan  hak-hak pihak ketiga terhadap para pesero. 
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4. Agus Triono (15)

Bagaimana pembagian modal dari para sekutu serta bagaimana 
pembagian keuntungannya ?

Pembagian modalnya misal dalam bentuk uang sekutu yang 
memberikan dengan modal uang yang banyak maka dia akan 
mendapatkan keuntungan yang banyak pula , pada contohnya adalah : 
Andi and brothers terdapat tiga sekutu ( Andi , Anto dan Adi ) ,Andi . 
memberikan modal sebesar 50% dan yang lainya 25% ,jadi keuntungan 
nanti mendapat yang paling besar adalah andi. Modal / (inbreng 
contribution) bukan hanya dalam bentuk uang tapi juga dapat berupa 
Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan 
bermotor, ruangan kantor, dan alat perlengkapan kantor; atau Tenaga 
kerja, baik itu fisik maupun pikiran.
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5. Danu Wahyu (02)

Bagaimana konkritnya pendirian firma dilapangan?

Tahap 1: Pembuatan akta pendirian firma

Tahap 2: Permohonan surat keterangan domisili perusahaan

Tahap 3: Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak

Tahap 4: Permohonan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak 

Tahap 5: Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

Tahap 6: Permohonan ijin mendirikan bangunan

Tahap 7: Permohonan surat ijin tempat usaha 

Tahap 8: Perohonan surat ijin gangguan

Tahap 9: Permohonan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)

Tahap 10: Permohonan tanda daftar perusahaan 

Siapa yang berhak mewakili firma dengan pihak ketiga ?

Semua sekutu berhak mewakili dengan pihak ketiga asalkan dia tidak dikecualikan dalam 
anggaran dasar untuk melakukan tidakan hukum tersebut beradasrkan pasal 17 KUHD
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Bagaimana apabila firma tersebut tidak didaftarkan dan tidak 
diumumkan ?

Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan , maka pihak 
ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang 
menjalankan segala macam usaha ,didirikan untuk jangka waktu yang 
tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani 
berbagai surat untuk firma ini sebagaimanadimaksud di dalam pasal 29 
KUHD
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Apakan badan usaha  firma dapat beralih ke PT ?

Bisa karena pada dasarnya firma  adalah bentuk terceil dalam persekutuan 
,didalam firma dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu tidur yang hanya 
menyetorkan modal saja ,yang konsepnya sama dengan didalam PT dikenal 
adanya direksi yang bertindak aktif untuk Ptdan para pemegang saham. 
Hanya saja untuk menjadi PT firma tersebut harus memenuhi ketentuanyang 
ada dalam undang – undang nomor 40 tahun 2007tentang perseroan 
terbatas ,misalnya : modalnya minimal 50juta dan pendirinya harus 
menggunakan akta otentik,tidak boleh akta bawah tangan 

Apakah kekhususan firma dengan badan usaha lainnya ?

Kehususan firma adalah 

a) Menjalakn usaha bersama  dan dengan nama bersama 

b)   Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan 
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Tambahan dari Bu Afifah

1. Jika dalam suatu persekutuan firma terdapat seorang sekutu yang 
melakukan perbuatan hukum atas nama firma, sedangkan ia tidak 
berwenang melakukan perbuatan hukum tersebut, maka 
bagaimanakah tanggung jawabnya?

2. Dalam konteks pendirian firma, apa yang dimaksud dengan maksud 
dan tujuan? Bolehkah suatu firma melakukan perbuatan hukum di luar  
maksud dan tujuannya ?

3. Dalam presentasi Kelompok 1 disebutkan bahwa pembuatan 
anggaran dasar digunakan untuk kepentingan internal saja, tentu ini 
berkontradiksi dengan asas publisitas yang dianut dalam persekutuan 
firma. Bagaimanakah penjelasnnya?
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Jawab :
1. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa pada dasarnya dalam 
persekutuan firma, masing-masing sekutu bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas segala periktan yang timbul dari persekituan firma 
(Pasal 18 KUHD), Dengan dermikian masing-masing sekutu dapat melakukan 
perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan secara otomatis mengikat sekutu 
yang lainnya.

Dalam hal seorang sekutu tidak berwenang melakukan suatu perbuatan 
hukum tertentu, KUHD tidak mengatur secara jelas bagaimana akibat hukum 
dari perikatan yang sudah telanjur dilakukan tersebut. Oleh karenanya, 
beranjak dari aturan Pasal 1642 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu yang lainnya jika 
mereka tidak diberikan kuasa oleh sekutu lainnya yang berwenang untuk hal 
itu.

Dengan demikian, dalam hal sekutu yang tidak berwenang akan melakukan 
perbuatan hukum, maka terlebih dahulu ia harus memperoleh kuasa dari 
para sekutu yang lain. Jika ia (sekutu yang tidak berwenang) tidak 
memperoleh kuasa dari sekutu yang lainnya maka, perbuatan hukum yang 
dilakukannya tidak mengikat sekutu-sekutu lain dalam firma, dan hanya akan 
mengikat dirinya sendiri secara perorangan.
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2. Mengingat bahwa pada dasarnya suatu persekutuan dapat berbentuk 2 macam yaitu : 
persekutuan umum dan persekutuan khusus. Maka  “Maksud dan Tujuan” dalam suatu persekutuan 
firma merupakan hal sangat penting dan wajib ada dalam anggaran dasar firma. Yang dimaksud 
dengan “Maksud dan Tujuan” dalam persekutuan Firma adalah peruntukan awal firma tersebut 
didirikan (Untuk apa Firma tersebut didirikan, apakah untuk berdagang atau yang lainnya). Maksud 
dan tujuan ini harus disebutkan secara spesifik. 

• Dalam praktek seringkali ditemukan dua jenis usaha firma, yaitu:

a. Firma dagang adalah persekutuan firma yang kegiatan usaha utamanya memproduksi atau 
membeli dan menjual barang-barang.

b. Persekutuan firma non-dagang adalah persekutuan firma yang menjual jasa, misalnya usaha jasa 
pengacara, akuntan publik, konsultan, dsb.

• Lantas bolehkah suatu firma melakukan perbuatan hukum diluar maksud dan tujuan awalnya?

- Sebagai salah satu unsur dalam persekutuan firma, tentu maksud dan tujuan ini tidak boleh 
diabaikan, dengan kata lain, suatu firma tidak boleh melakukan perbuatan hukum selain yang 
ditetukan dalam maksud dan tujuan dalam anggaran dasarnya. Yang perlu ditekankan di sini bahwa 
ruang lingkup dari maksud dan tujuan ini biasanya dijelaskan secara rinci dalam anggaran dasar dan 
tidak termasuk perjanjian kredit dengan pihak ketiga (misalnya : bank).

• Undang-undang tidak/belum mengatur secara rinci mengenai akibat hukum terhadap kasus 
seperti ini, maka jika hal ini dilanggar (firma melakukan perbuatan hukum yang berbeda dengan 
maksud dan tujuannya), kita dapat kembali ke syarat-syarat perjanjian. Dala Pasal 1320 BW, 
permasalahan maksud dan tujuan berarti berkaitan dengan kausa perjanjian tepatnya pada poin 
4, syarat perjanjian. Karena kausa ini berkaitan dengan syarat objektif, maka apabila dilanggar 
akibat hukumnya adalah batal demi hukum (nietig). 
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3. Yang dimaksud dengan asas publisitas dalam persekutuan firma 
adalah setiap firma wajib mendaftarkan dan mengumumkan firma 
mereka ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ini merupakan syarat wajib 
bagi persekutuan firma, yan apabila tidak terpenuhi maka berlakulah 
Pasal 29 KUHD. 

• Sedangkan bersifat internal berkaitan dengan anggaran dasar suatu 
firma (anggaran dasar dibuat guna pemenuhan asas kepastian 
hukum). Pada dasarnya anggaran dasar firma hanya dibuat sebagai 
acuan dasar suatu firma untuk melakukan perbuatan hukum (dibuat 
untuk kepentingan antar sekutu dalam firma dan bersifat internal). 
Oleh sebab itu, anggaran dasar dapat dibuat di bawah tangan atau 
dibust dengan akta notaris.

• * Jadi dalam pernyataan kelompok 1 tidak ada yang berkontradiksi 
karena asas publisitas ada dalam konteks pendaftaran dan 
pengumuman sedangkan sifat internal ada pada konteks fungsi dari 
anggaran dasar bagi masing-masing sekutu.
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