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ABSTRACT —Tort provided for in the Civil Code prescribed
by law and other written law, the unwritten law,
jurisprudence and the science of law. Article 1365 of the Civil
Law provide guidance to the parties who feel aggrieved by
the other party because of his mistake has cost him, to claim
damages for losses incurred by other parties. There are
differences in civil liability of a company in tort, related to
the legal form or legal status of a company. The legal form of
the company includes three forms of commercial companies,
enterprises are not legal entities and business entities are
incorporated.

J.Satrio merumuskan adanya empat unsur dalam
rumusan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 yaitu :
1.
2.
3.
4.

Adanya tindakan/perbuatan,
Perbuatan itu harus melawan hukum (onregmatig),
Pelakunya mempunyai unsur salah,
Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.
(J.Satrio, 2001)

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut
dijelaskan dalam gambar berikut :

Keywords : Tort, Civil Code, Civil Liability, company
INTISARI—Tort diatur dalam Hukum Perdata ditentukan
oleh hukum dan hukum tertulis lainnya, hukum tidak
tertulis, hukum dan ilmu hukum. Pasal 1365 dari Hukum
Perdata memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain karena kesalahannya
telah biaya dia, untuk menuntut ganti rugi atas kerugian
yang dialami oleh pihak lain. Ada perbedaan tanggung
jawab perdata dari sebuah perusahaan dalam perbuatan
melawan hukum, terkait dengan bentuk hukum atau status
hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan meliputi
tiga bentuk perusahaan komersial, perusahaan tidak
berbadan hukum dan badan usaha yang dimasukkan.
Kata kunci: Tort, Hukum Perdata, Kewajiban Sipil,
perusahaan

PENDAHULUAN
Manusia adalah mahluk sosial, dalam kehidupan
sehari-hari tentunya melakukan aktifitas untuk memenuhi
kebutuhannya baik kebutuhan secara lahirian maupun
kebutuhan secara batinian. Upaya sesorang
untuk
memenuhi kebutuhannya tersebut adakalanya melanggar
hak orang lain yang dilindungi hukum, yang dinamakan
perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum dalam hukum di
Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata ( KUH PDT). Pasal 1365 menjelaskan
perbuatan melawan hukum sebagai berikut : “Tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan
kerugian tersebut.”(Aries, 2013)

Sumber: (Skematik uraian J.Satrio, 2001)
Gambar 1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Lebih jauh disebutkan Parwoto menjelaskan kriteria
perbuatan melawan sebagai sumber perbuatan melawan
hukum syakni bersumber pada kepada undang-undang
(hukum yang tertulis) dan bersumber kepada hukum yang
tidak tertulis. hukum (Parwoto Wingjosumarto, 2013).
Perbuatan melawan hukum yang bersumber kepada
undang-undang meliputi :
a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
b. Melanggar hak subjektif orang lain atau. (Parwoto
Wingjosumarto, 2013).
Perbuatan melawan hukum yang bersumber kepada
hukum tidak tertulis, yang meliputi :
a. Melanggar kaidah tata susila atau
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b. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta
sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang
dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat
atau terhadap harta benda orang lain atau disingkat
PATIHA. (Parwoto Wingjosumarto, 2013).
Suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain tidak bersifat melanggar hukum
apabila pihak yang dirugikan memberikan persetujuannya,
seperti hubungan antara dokter, dan pasien sebagaimana
diatur dalam Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran, utamanya dalam Pasal 45 ayat (1),
(2) dan (3). (Parwoto Wingjosumarto, 2013).
Praktiknya perbuatan melawan hukum dapat
dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan. Pengertian
perusahaan ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen
Perusahaan, yang mengartikan perusahaan sebagai
berikut:

bahwa perusahaan yang didirikan dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia diselenggarakan
oleh :
a. Orang perorangan, seperti perusahaan dagang
disingkat (PO) dan Perusahaan Otobis (PO).
b. Badan usaha yang berbentuk badan hukum, seperti
perseroan terbatas (PT) dan koperasi;
c. Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum,
misalnya : Firma dan CV.
Ketiga bentuk perusahaan di Indonesia
digambarkan sebagai berikut :

dapat

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan
kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia”. (Arsip UGM, 1997).
Unsur-unsur perusahaan dari pengertian tersebut
adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

setiap bentuk usaha,
melakukan kegiatan secara tetap ;
terus menerus;
tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba;
diselenggarakan oleh orang - perorangan maupun
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum,
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.
Unsur-unsur peruasahaan
sebagai berikut :

dapat

digambarkan

Sumber: (Skematik uraian Arsip UGM, 1997)
Gambar 2. Unsur-Unsur Perusahaan
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1997 Penyelenggara, seperti unsur ke-5
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Sumber: (Skematik Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1997 )
Gambar 3. Tiga Bentuk Perusahaan dan Contoh
Ketiga penyelenggara perusahaan tersebut dapat
melakukan hubungan hukum dalam lapangan hukum
perdata dengan fihak lain dengan melakukan perjanjian ,
seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa.
Ketiga penyelenggara perusahaan tersebut dapat juga
tersangkut dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365
KUH PDT) seperti bangunan kantor milik penyelenggara
perusahaan roboh menimpa rumah milik orang dan
mengakibatkan kerusakan rumah.
Adanya hak dan kewajiban kedua belah fihak baik
dalam perjanjian yang disepakati para fihak sebelumnya,
maupun perbuatan melawan hukum yang mewajibkan
fihak yang merugikan mengganti kerugian kepada fihak
lain yang merugikan meski tidak disepakati sebelumnya,
bersumber kepada perikatan yang timbul antara kedua
belah fihak. Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa,
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perikatannya lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan
melawan hukum perikatannya lahir dari undang-undang
(Pasal 1233 KUH PDT)
Terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam
ranah hukum perdata tersebut maka dirumuskan masalah
sebagai berikut : Sejauh mana tanggung jawab masingmasing komponen penyelenggara perusahaan tersebut
terkait dengan perbuatan melawan hukum seperti diatur
dalam Pasal 1365 KUH PDT.?

BAHAN DAN METODE
Untuk menjawab rumusan masalah dalam karya
ilmiah ini, jenis metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Penelitian Hukum. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian
hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang
doktrinal, biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber
data sekunder saja, seperti peraturan-peraturan
perundang-undangan terkait, dan pendapat-pendapat para
ahli hukum terkemuka. Analisa yang dilakukan berupa
analisa normatif-kualitatif / yuridis normatif. (Rohendi,
2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan sanksi yang diatur dalam undangundang.
b. Melawan hukum secara materil, yaitu perbuatan
melawan hukum dalam lapangan pidana
terhadap perbuatan yang tidak tegas dilarang
dan diancam dengan sanksi yang diatur dalam
undang-undang. Akan tetapi bertentangan
dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam
lapangan hukum.
Penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan yang
dikategorikan melawan hukum dalam lapangan hukum
pidana dikelompokan dalam 4 macam, (Wibowo &
Nurhayati, 2015) yaitu :
1.
2.
3.
4.

A. PERBEDAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA
Konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal
dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana.
Dalam bahasa Belanda, perbuatan
melawan
hukum
dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” dalam ranah
hukum pidana dan “onrechtmatige daad” dalam ranah
hukum perdata ((Mulyani L. , 2014). Istilah “perbuatan
melawan” pada umumnya adalah sangat luas artinya, kalau
perkataan “hukum” dipakai dalam arti seluas
luasnya.((Prodjodikoro, 2000) .Oleh karena itu pokok
bahasan dalam paper ini dibatasi dalam ranah hukum
perdata dalam arti luas termasuk hukum dagang
Selain perbuatan melawan hukum sebagaimana
diatur dalam Kitab-Kitab Hukum Perdata. Terdapat
perbuatan melawan hukum diatur dalam lapangan hukum
pidana. Munir Fuady membedakan perbuatan melawan
hukum antara perbuatan melawan hukum yang diatur
dalam lapangan hukum perdata yang bersifat privat
(pribadi, sipil) dengan perbuatan melawan hukum diatur
lapangan hukum pidana yang bersifat publik.(Aries, 2013)
Perbuatan melawan hukum termasuk kategori lapangan
hukum pidana.Satochid Kartanegara((Aries, 2013),
membagi “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam
hukum pidana dibagi dalam dua bagian yaitu :
a. Melawan hukum secara formil, yaitu perbuatan
melawan hukum dalam lapangan pidana
terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam

Perbuatan melawan hukum yang memenuhi
persyaratan rumusan pengertian tindak pidana
(sifat melawan hukum umum)
Perbuatan melawan hukum yang memenuhi
persyaratan rumusan pasal dalam suatu tindak
pidana ( sifat melawan hukum khusus)
Perbuatan melawan hukum yang semua unsurunsur tindak pidana terpenuhi oleh pelaku tindak
pidana (sifat melawan hukum formal)
Perbuatan melawan hukum yang meskipun tidak
memenuhi sesuai memenuhi persyaratan rumusan
pasal dalam suatu tindak pidana, akan tetapi
bententangan dengan keadilan masyarakat atau
kaidah-kaidah social dalam masyarakat, maka
dikategorikan sifat melawan hukum (sifat
melawan hukum positif). Sebaliknya apabila
Perbuatan melawan hukum yang meskipun
memenuhi sesuai memenuhi persyaratan rumusan
pasal dalam suatu tindak pidana, akan tetapi tidak
bertentangan dengan keadilan masyarakat atau
kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat, maka
dikategorikan sifat melawan hukumnya ditiadakan
( sifat melawan hukum negatif).Namun kegiatan
perbuatan melawan hukum secara positif ini tidak
dianut dalam hukum pidana Indonesia karena
bertentangan dengan asas kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Ajaran hukum perdata memberi petunjuk bahwa
timbulnya hak menuntut kerugian dari fihak yang
dirugikan kepada fihak yang merugikan bersumber pada
"perikatan” yang timbul antara fihak yang dirugikan
kepada fihak yang merugikan, yang didasarkan pada
“undang-undang” yang memberikan status hukum
perikatan dalam hubungan hukum antara fihak yang
dirugikan dengan fihak yang merugikan dalam perbuatan
hukum tersebut. Hubungan hukum dimaksud adalah
hubungan antara satu fihak dengan fihak lainnya yang
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diberi akibat oleh hukum atau dengan kata lain kedua
belah fihak dibebankan hak dan kewajiban.
Perbuatan melawan hukum dalam konteks tulisan
ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
perusahaan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum
diartikan
“
sesuatu
yang
menurut
hukum
berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
atausiapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak
dalam hukum.” Atau “ subyek hukum adalah segala sesuatu
yang
menurut
hukum
mempunyai
hak
dan
kewajiban”.(R.Soeroso, 2006).
Subyek Hukum terdiri dari atas (R.Soeroso, 2006) :
1. Natuurlijk person , yang merupakanorang atau
manusia secara pribadi
2. Rechtperson, yang merupakan badan hukum, yang
terbagi dalam dua kelompok yaitu : Badan hukum
publik (melayani kepentingan umum, seperti
pemerintah ) dan badan hukum privat ( seperti
badan-badan usaha).
B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM MERUPAKAN
PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI UNDANGUNDANG
Subekti mengartikan perikatan sebagai “suatu
perhubungan hukum antara dua orang atau lebih,
berdasarkan mana yang satu berhak sesuatu hal dari pihak
yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu.”(Subekti, 2002), Perikatan
merupakan hubungan hukum suatu hubungan yang diatur
hukum. Hukum hukum terjadi antara satu fihak sendirisendiri maupun bersama-sama, dengan fihak lainnya baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hubungan hukum
tersebut yang terjadi antara para fihak itu, oleh hukum
diberi akibat adanya hak menuntuk di satu fihak, dan
adanya kewajiban memenuhi tuntutan dari fihak
lainnya.Fihak yang mempunyai hak menuntut dijamin
undang-undang . Apabila fihak yang berkewajiban
memenuhi tuntutan, maka fihak yang berhak menuntut,
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.(Subekti,
2002).
Adanya hak untuk menuntut tersebut, karena
perikatan sebagai suatu hubungan hukum diatur dan
diakui oleh hukum, yang dibedakan dengan hubunganhubungan yang terjadi dalam interaksi pada masyarakat,
seperdi diatur oleh norma kesopanan,kepatutan
(R.Setiawan, 1987).
Perikatan dapat dibedakan dalam arti, yaitu
perikatan dalam ari luas dan perikatan dalam arti sempit
(J.Satrio, 2001). Perikatan dalam arti luas meliputi semua
hubungan hukum antara dua fihak atai lebih, yang
mengakibatkan satu fihak mempunya hak (hak hukum)
dan di fihak lain mempunyai kewajiban (kewajiban
hukum). Perikatan dalam arti sempit,merupakan
perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPDTt, yang
diartikan sebagai hubungan hukum yang terkait dengan
hukum kekayaan, yang mengakibatkan satu fihak
mempunyai hak (hak hukum) dan di fihak lain mempunyai
kewajiban (kewajiban hukum). (J.Satrio, 2001).
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Pasal 1233 KUH PDT berbunyi : “Perikatan, lahir
karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."
R.Setiawan berkomentar terhadap Pasal 1233 KUH Pdt.,
bahwa KUH PDT Buku III Pasal 1 menyebutkan terjadinya
perikatan-perikatan serta menyebutkan pula perikatan
yang timbul dari perjanjian (persetujuan) atau undangundang.Perikatan yang timbul dari unang-undang dibagi
menjadi perikatan yang timbul dari undang-undang dan
perikatan yang timbul undang-undang yang terjadi karena
perbuatan manusia. perikatan yang timbul undang-undang
yang terjadi karena perbuatan manusia. Perikatan yang
timbul undang-undang yang terjadi karena perbuatan
manusia dibagi menjadi dua yaitu perbuatan sesuai hukum
dan
perbuatan
melawan
hukum
(Pasal
1352
dst.).(R.Setiawan, 1987). Perikatan tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :

Sumber : (R.Setiawan, 1987) Dimodifikasi
Gambar 4. Macam-Macam Perikatan
Mariam Darus Badrujaman menjelaskan sumber perikatan
dengan menyebut Pasal 1352 KUH PDT dan Pasal 1353
KUH PDT (Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan,
2001). Pasal 1352 KUH Pdt menyatakan bahwa
:
“Perikatan-perikatan yang dilahirkan undang-undang
timbul dari undang—undang saja ...atau dari undangundang sebagai akibat perbuatan orang.”. sedangkan Pasal
1353 berbunyi : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari
undang-undangsebagai akibat perbuatan orang, terbit dari
perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum..”
(Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, 2001).
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Selain perjanjian dan undang-Undang sebagimana
diatur dalam Pasal 1233 KUH PDT, Mariam Darus
Badrulzaman, menyebut sumber perikatan dapat timbul
dari :
a. Jurisprudensi
b. Hukum tertulis dan tidak tertulis
c. Ilmu pengetahuan (Badrulzaman, Aneka Hukum
Bisnis, 2005).
Berdasarkan pendapat Mariam Daruus Badrulzman
tersebut, maka digambarkan dalam bagan berikut ini :

Sumber: Uraian Badruzaman,2005
Gambar 5. Sumber Perikatan Dalam Perkembangannya
Pasal 1 dari Buku III KUH PDT membagi perikatan
berdasarkan sumbernya, maka Pasal 2 KUH PDT isinya
membagi perikatan menurut isinya : memberi, berbuat ,
dan tidak berbuat. Memberi, yaitu menyerahkan hak milik
atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda. Berbuat
adalh setaip prestasi yang bersifit positif yang tidak berupa
member , misalnya melukis tau menebang pohon. Tidak
berbuat artinya tidak melakukan sesuatu atau membiarkan
orang lain berbuat sesuatu. ((R.Setiawan, 1987)
C. TANGGUNG JAWAB DALAM PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal
1365 s/d Pasal 1380 KUH PDT. Pasal 1365 KUH PDT
menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan
hukum yang membawa kerugian kepada orang lain
menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan
kerugian mengganti kerugian tersebut.
“Kesalahan” dalam perbuatan melanggar hukum
harus dipenuhi persyaratan :
1) Perbuatan yng dilakukan harus dapat dihindarkan
2) Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada
pembuat.(R.Setiawan, 1987).
Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal
dari Code Napoleon. Molegraaff menyatakan bahwa
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Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar
undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah
kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad
mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti
luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan
mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan
sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan
dengan : a). Hak Subyektif orang lain.b) Kewajiban hukum
pelaku, c. Kaedah kesusilaan.,d. Kepatutan dalam
masyarakat.(Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan
Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, 1987)
Dari pengertian Pasal 1365 KUH PDT diperoleh
kesimpulan bahwa adanya tanggung bagi pihak-pihak
melakukan perbuatan yang karena salahnya menimbulkan
kerugian pada orang lain yang ada hubungan kausalitas
antara kesalahan dengan kerugian, untuk mengganti
kerugian sebesar kerugian yang timbulkannya. Undangundang tidak mengatur mengenai soal ganti rugi yang
timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu
aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah secara
analogi, mempergunakan peraturan ganti rugi akibat
ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-Pasal 1252 KUH
PDT (Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan,
2001).Bahkan menurut Pasal 1366 KUH PDT lebih luas lagi
dengan dimasukan unsur kelalaian atau kurang kehatihatian yang dikategorikan penyebab perbuatan melawan
hukum.(Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, 2001).
Dari pengertian tersebut tersirat adanya “tanggung jawab”
pihak yang melanggar hukum tersebut untuk mengganti
kerugian yang ditimbulkannya.
Berikut ini “Tanggung Jawab” (Badrulzaman,
Kompilasi Hukum Perikatan, 2001)dalam perbuatan
melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, antara lain:
a) Tanggung jawab seseorang atas perbuatannya karena
salahnya atau kelalaiannya seseorang (Pasal 1365 yo
Pasal 1366 KUH PDT).
b) Tanggung terhadap perbuatan orang lain yang menjadi
tanggungannya
( Pasal 1367 KUH PDT), seperti
misalnya perbuatan karyawan perusahaan menjadi
tanggung jawab majikannya
c) Tanggung Jawab dari Pemilik Hewan (1368 KUH PDT),
kerugian yang ditimbulkan akibat ulah hewan menjadi
tanggung jawab.
d) Tanggung jawab pemilik gedung (1369 KUH PDT),
kerugian yang ditimbulkan dari ambruknya atau
kurang pemeliharaannya suatu gedung
e) Tanggung jawab Terhadap
pembunuhan (Pasal
1367KUH PDT), ganti rugi nafkah untuk ahli warisnya.
f) Tanggung jawab luka badan ((Pasal 1371 KUH PDT),
ganti rugi pengobatan /cacat
g) Tanggung jawab penghinaan (1372 KUH PDT), dengan
ganti rugi dan pemulihan kehormatan.
D. TANGGUNG
PERUSAHAAN
HUKUM

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer

JAWAB
PENYELENGGARAN
DALAM PERBUATAN MELAWAN

EKM-23

ISBN: 978-602-72850-3-3

SNIPTEK 2016

1. Perusahaan Dagang
Merupakan perusahaan yang didirikan serta
dimiliki oleh perseorangan. Selain perusahaan dagang,
dalam praktik masih terdapat bentuk lain yaitu usaha
dagang atau disingkat (UD), perusahaan bangunan (PB),
perusahaan otobis (P0).(Sudaryat, 2008) Perusahaan
dagang belum diatur secara khusus dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri, namun dalam praktik
diterima sebagai pelaku usaha(Sembiring, 2008). Oleh
karena itu pada umumnya pengaturan perusahaan dagang
berdasarkan hukum kebiasaan. Proses pendirian
perusahaan dagang membuat akta pendirian perusahaan
oleh Notaris. Apabila perusahaan dagang mengalami
kerugian maka kerugian tersebut ditanggung atau menjadi
tanggung jawab pemilik perusahaan dagang itu sendiri
sampai harta pribadi (Sembiring, 2008).
Dengan karakteristik tersebut, apabila perusahaan
dagang dalam aktifitas perusahaannya, melakukan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik
Perusahaan dagang maupun para karyawannya (Pasal
1365 KUH PDT yo Pasal 1366 KUH PDT), maka yang
bertanggung jawab ganti rugi adalah pemilik PD tersebut
sampai harta pribadi pemilik .
2. Badan Usaha yang bukan Badan Hukum
Dalam badan usaha yang bukan badan hukum,
yang menjadi subyek hukum di sini ialah orang-orang yang
menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri
karena ia bukan merupakan subyek hukum. Pada badan
usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi
para pengurusnya/para anggotanya. Akibatnya kalau
perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus /anggotanya
ikut tersita selain harta perusahaannya. Bentuk-bentuk
usaha yang bukan badan hukum, antara lain : Firma (
Persektuan komanditer) dan CV ( Comanditaire
Vennotchap)(Ali, 2005)
Dengan karakteristik tersebut, apabila badan
usaha yang bukan badan hukum dalam aktifitas
perusahaannya, melakukan perbuatan melawan hukum
yang
dilakukan
para
pengurus
maupun
para
karyawannya(Pasal 1365 KUH PDT yo Pasal 1366 KUH
PDT), maka yang bertanggung jawab ganti rugi adalah
pengurus tersebut sampai harta pribadi
Berkaitan dengan perusahaan Firma, di mana
para pengurusnya tanggung renteng atas setiap kerugian
yang ditimbulkan perusahaan, maka dalam hal terjadi
perbuatan melawan hukum, para pengurus firma tersebut
bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Berbeda
dengan CV, yang terdiri dari pesero aktif dan persero diam,
maka yang bertanggung jawab sampai harta pribadinya
adalah pesero aktif, sedangkan pesero diam bertanggung
jawab terbatas sampai sejumlah modal
yang
diinvestasikan dalam perusahaan tersebut.
3. Badan Usaha yang Berbentuk Badan Hukum
Dalam badan usaha yang bukan badan hukum,
yang menjadi subyek hukum di sini ialah badan usaha itu,
karena ia telah menjadi badan hukum yang termasuk
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subyek hukum di samping manusia. Pada badan hukum ini
harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan
para
pengurusnya/anggotanya.
Akibatnya
kalau
perusahaan pailit, yang terkena sita hanyalah harta
perusahaannya saja. Harta pribadi pengurus/anggotanya
tetap bebas dari sitaan.Contoh dalam Perseroan Terbatas
(PT), Yayasan dll (Ali, 2005).
Dengan karakteristik tersebut, apabila badan
usaha yang badan hukum dalam aktifitas perusahaannya,
melakukan perbuatan melawan hukum melalui para
pengurus maupun para karyawannya(Pasal 1365 KUH PDT
yo Pasal 1366 KUH PDT), maka yang bertanggung jawab
ganti rugi adalah badan usahanya dan harta perusahan
yang badan hukum tersebut yang menjadi jaminan
mengganti kerugian. Sedangkan para pengurusnya /para
karyawannya di hadapan hukum tidak bertanggung jawab
atas kerugian tersebut. Demikian pula untuk para
pemegang saham PT yang mempunyai andil dalam suatu
PT tidak bertanggung jawab atas ganti kerugian tersebut.
Apabila perbuatan hukum melawan hukum
tersebut terjadi sebelum PT /yayasan belum mendapat
pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu untuk
mengesahkan sebagai badan hukum, maka yang harus
bertanggung jawab mengganti kerugian adalah para
pengurus PT/yayasan secara tanggung renteng sampai
harta pribadi.

KESIMPULAN
1.

2.

3.

Perusahaan dagang dalam aktifitas perusahaannya,
melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
pemilik PD maupun para karyawannya (Pasal 1365
KUH PDT yo Pasal 1366 KUH PDT), maka yang
bertanggung jawab ganti rugi adalah pemilik PD
tersebut sampai harta pribadi.
Badan usaha yang bukan badan hukum dalam aktifitas
perusahaannya, melakukan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan para pengurus maupun para
karyawannya (Pasal 1365 KUH PDT yo Pasal 1366
KUH PDT), maka yang bertanggung jawab ganti rugi
adalah pengurus tersebut sampai harta pribadi
Badan usaha yang badan hukum dalam aktifitas
perusahaannya, melakukan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan para pengurus maupun para
karyawannya (Pasal 1365 KUH PDT yo Pasal 1366
KUH PDT), maka yang bertanggung jawab ganti rugi
adalah badan usahanya dan harta perusahaan yang
badan hukum tersebut sebagai jaminan mengganti
kerugian. Sedangkan para pengurusnya /para
karyawannya di hadapan hukum tidak bertanggung
jawab atas kerugian tersebut. Demikian pula untuk
para pemegang saham PT yang mempunyai andil
dalam suatu PT tidak bertanggung jawab atas ganti
kerugian tersebut. Hal tersebut dikecualikan apabila
badan hukum tersebut belum mendapat pengesahan
dari pejabat yang berwenang untuk itu.
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