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Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati adalah Persekutuan 

Komanditer, dalam hubungan antara para sekutu dapat saja timbul permsalahan 

yang tidak dapat diselesaikan diantara sekutu dan berlanjut kepada gugatan ke 

Pengadilan Negeri. Dalam permasalahan pemberhentian kepengurusan sekutu 

komplementer dari jabatan direktur dapat menjadi permasalahan yang 

menyebabkan para sekutu tidak sepakat lagi melanjutkan persekutuan komanditer. 

Pemberhentian kepengurusan sekutu komplementer dari pengurusan 

persekutuan komanditer (yang telah ditentukan dalam akta pendirian yang 

merupakan perjanjian para pihak) tidak dapat dilakukan secara sepihak karena pada 

dasarnya perjanjian tidak dapat dicabut secara sepihak sehingga harus dilakukan 

dengan kesepakatan para sekutu dan berdasarkan alasan yang sah (sekutu 

komplementer tersebut tidak melakukan kewajibannya, atau jika karena sakit terus 

menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya atau melakukan perbuatan 

yang membawa kerugian bagi persekutuan), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 

1647 KUHPerdata, dalam hal tidak ada kesepakatan dapat diajukan gugatan untuk 

menentukan alasan yang sah berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 

dengan mengajukan gugatan untuk meminta putusan hakim Pengadilan Negeri. 

Pemberhentian kepengurusan sekutu komplementer berhubungan dengan 

perubahan kedudukan sekutu komplementer menjadi sekutu komanditer maka 

seharusnya dibuatkan akta dan mengikuti ketentuan pendaftaran dan pengumuman agar 

diketahui oleh pihak ketiga. 

Pengurusan persekutuan komanditer dalam hal ada pemberhentian sekutu 

komplementer dari kepengurusan persekutuan komanditer,  dilakukan oleh sekutu 

komplementer lain atau dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan 

pengurusan persekutuan komanditer dengan tanggung jawab ada pada sekutu 

komplementer tersebut dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dan 

terhadap kuasa yang diberikan kepada sekutu komanditer maka sekutu komanditer 

bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap pihak ketiga. 

Dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur, dengan adanya pemberhentian 

kepengurusan secara sepihak oleh sekutu lain, dapat disimpulkan sudah tidak ada 

kesepakatan diantara para sekutu, langkah pertama yang harus ditempuh adalah 

melakukan pemberesan berkaitan dengan pemasukan dan tanggung jawab dari tiap 

sekutu, setelah  langkah pemberesan dilakukan ada sekutu yang dirugikan, bagi sekutu 

yang dirugikan dapat mengajukan gugatan.  

Pertanggung jawaban sekutu komplementer setelah diberhentikan dari 

pengurusan persekutuan komanditer berubah menjadi sekutu komanditer yang 

bertanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukannya dalam persekutuan 

komanditer. 

Kekayaan sekutu komplementer yang diberhentikan dari kepengurusan 

persekutuan komanditer tetap mejadi kekayaan bersama dan menjadi modal bagi 

persekutuan komanditer, selama sekutu tersebut belum menyatakan resmi keluar dari 

persekutuan komanditer. 

Pemasukan sekutu yang keluar dari persekutuan komanditer akan 

diperhitungkan terlebih dahulu dan berdasar neraca dan perhitungan laba rugi 

persekutuan komanditer akan dikembalikan kepada sekutu yang keluar yang merupakan 

bagiannya. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang dikenal sejak jaman 

Hindia Belanda seperti Firma, CV (Commanditaire Vennootschap) dan Perseroan yang 

dalam praktek bisnis biasa disebut perusahaan.
1
 

Menurut Abdul kadir Muhammad, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 

perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan 

perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan 

dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan Negara. Dilihat dari bentuk 

hukumnya perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan 

perusahaan bukan badan hukum.
2
 

Beberapa bentuk hukum perusahaan sebagaimana menurut Abdulkadir 

Muhammad tersebut diatas yang merupakan badan hukum adalah perseroan terbatas, 

sedangkan yang bukan badan hukum adalah persekutuan perdata, firma dan persekutuan 

comanditer atau commanditaire venootschap yang lebih dikenal dengan nama 

singkatannya CV. 

Persekutuan komanditer (Commanditaire Venootschap atau disingkat CV) 

merupakan bentuk perusahaan yang banyak digunakan di kalangan masyarakat 

Indonesia. Bentuk persekutuan komanditer lebih sederhana dari bentuk usaha perseroan 

                                                           
       

1
Abdul R. Saliman, et.al, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Prenada Media, 

Jakarta, 2005, cet-1, hlm. 81 

      
2
 Ibid. hlm.90 
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terbatas yang mempunyai prosedur pendirian dan ketentuan yang komplek karena 

merupakan badan hukum sehingga memerlukan anggaran dasar, pendaftaran, 

pengumuman dan batasan modal. 

Sedangkan bentuk persekutuan komanditer berdasarkan ketentuan KUHD tidak 

ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga 

persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau 

sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUHD). Dalam praktek di Indonesia untuk 

mendirikan persekutuan komanditer dengan merujuk pada ketentuan pendirian, 

pendaftaran dan pengumuman firma sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 24, 26, 27 dan 

28 KUHD yaitu dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam 

surat kabar resmi. Dan dalam prakteknya prosedur tersebut berhenti sampai pada 

pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

Pasal 29 KUHD menentukan bahwa apabila pendaftaran di kepaniteraan 

pengadilan negeri dan pengumumannya belum berlangsung maka perseroan firma atau 

persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk 

segala urusan, dianggap didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan 

dianggap tiada seorang sekutupun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan 

bertanda tangan untuk firma atau persekutuan komanditer tersebut. 

Berkaitan dengan pendirian perusahaan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perusahaan 

yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya 

kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari 

perusahaan itu yang berwenang untuk mengadakan perjanjian. Dalam penjelasan Pasal 
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7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7 berbentuk badan hukum termasuk didalamnya koperasi, persekutuan 

maupun perorangan, sehingga persekutuan komanditer termasuk perusahaan yang wajib 

melakukan pendaftaran perusahaan. 

Dalam persekutuan komanditer terdapat dua macam sekutu yaitu : 

a. Sekutu komplementer atau sekutu pengurus. 

b. Sekutu komanditer. 

Kepengurusan persekutuan komanditer dilakukan oleh sekutu komplementer 

atau sekutu kerja sedangkan sekutu komanditer hanya memasukkan modal dan tidak 

ikut dalam pengurusan persekutuan, hal ini membawa konsekuensi pada pertanggung 

jawaban sekutu terhadap persekutuan komanditer dalam hubungannya dengan pihak 

ketiga. 

Sekutu komplementer sebagai sekutu yang berhak untuk mengelola atau 

melakukan pengurusan terhadap persekutuan komanditer di samping wajib 

memasukkan sesuatu dalam persekutuan sebagai inbreng dengan tanggung jawab 

sampai kepada harta pribadinya, sedangkan sekutu komanditer hanya memasukkan 

modal atau inbreng tanpa hak untuk terlibat dalam pengurusan persekutuan komanditer 

dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka konsekuensi hukumnya sekutu tersebut 

bertanggung jawab sampai harta pribadinya tidak hanya terbatas pada pemasukannya 

saja. 

Kepengurusan persekutuan komanditer dimana terdapat dua macam sekutu 

dengan batasan kewenangan masing-masing tersebut tentunya dapat menimbulkan 

permasalahan yang terjadi karena dalam hubungan antar sekutu terdapat perbedaan 

pendapat dalam pengurusan dan harapan kemajuan atau untung yang di dapat dari 

modal yang telah dimasukkan. Setiap pemasok modal dalam kegiatan usaha tentunya 
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mengharapkan adanya keuntungan, apabila keuntungan ini tidak dapat dicapai bukan 

tidak mungkin akan terjadi tuntutan kepada pengurus persekutuan komanditer agar 

keuntungan yang diharapkan dapat terwujud. 

Masalah tersebut dapat saja berlanjut ke arah pemberhentian dari jabatan 

direktur persekutuan komanditer karena dianggap tidak cakap melakukan pengurusan 

persekutuan komanditer. Dan akibat adanya pemberhentian dari jabatan direktur, 

berakibat pada kedudukan persekutuan itu sendiri, apabila pengurus tersebut kemudian 

tanpa pemberitahuan pengunduran diri resmi dari persekutuan komanditer kepada 

sekutu lain, tetapi melakukan langkah gugatan terhadap sekutu lainnya sehubungan 

dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai direktur dari kepengurusan persekutuan 

komanditer dan gugatan atas barang-barang yang menjadi pemasukkannya dalam 

persekutuan. Masalah lain yang kemudian dapat timbul adalah modal atau pemasukkan 

dari sekutu yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur karena tercantum 

dalam akta pendirian yang dilakukan secara sepihak oleh sekutu lain, bagaimana 

pertanggung jawaban dan cara penyelesaiannya. 

Sebagaimana dalam kasus CV Wukir Jaya Makmur
3
, yang dalam pengurusannya 

dalam akte pendirian No.03 tanggal 22 Juli 2008, dibuat oleh Notaris Juli Jamhari, 

tercantum sebagai sekutu pengurus (sekutu komplementer) Soesilo Wukir Wirawan dan 

Loh Yuk Liang als Benny Loh sebagai Direktur dan Umirah sebagai sekutu komanditer.  

Dalam perkembangan berjalannya kegiatan CV. Wukir Jaya Makmur, Soesilo 

Wukir Wirawan diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur dalam rapat yang 

dilaksanakan oleh Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE dan  Benny Loh alias Loh Yuk Liang 

dan dihadiri oleh beberapa karyawan CV. Wukir Jaya Makmur dengan alasan CV. 

                                                           
         

3
 Akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur terdaftar di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Wates 

No. 42/AK.CV/VIII/2008/PN.Wt. 
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Wukir Jaya Makmur tidak berkembang dan mengalami kerugian di bawah 

kepemimpinan Soesilo Wukir Wirawan.  

Kekayaan yang ada dalam persekutuan komanditer berupa sejumlah barang alat 

produksi diambil oleh Soesilo Wukir Wirawan dari Banaran, Galur, Kulon Progo dan 

sejumlah inventaris alat kantor dan arsip diambil oleh Susilo Wukir Wirawan dari 

kantor CV. Wukir Jaya Makmur di Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul dan oleh Ahmad 

Suryadi yang bekerja sebagai mekanik di CV. Wukir Jaya Makmur perbuatan Susilo 

Wukir Wirawan tersebut dilaporkan ke kepolisian Sektor Bantul. Dalam 

perkembangannya permasalahan bertambah meruncing, bukan penyelesaian bagaimana 

kelanjutan CV. Wukir Jaya Makmur, akan tetapi terlihat para sekutu sudah tidak 

sepaham dan akhirnya Soesilo Wukir Wirawan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri Wates
4
 terhadap sekutu lain dengan pokok gugatan : Perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh  Benny Loh alias Loh Yuk Liang (Tergugat I) atas perbuatannya 

melarang Susilo Wukir Wirawan (Penggugat) ikut dalam pengelolaan CV. Wukir Jaya 

Makmur dan Susilo Wukir Wirawan (Penggugat)  mengklaim beberapa alat produksi 

yang telah dimasukkan dalam CV. Wukir Jaya Makmur adalah miliknya. Yang diikuti 

tuntutan ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Susilo 

Wukir Wirawan (Penggugat). 

Setelah pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari jabatan Direktur CV. Wukir 

Jaya Makmur, maka sekutu komplementer yang lain Benny Loh alias Loh Yuk Liang 

memberi kuasa kepada  Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE untuk mewakili segala urusan 

CV. Wukir Jaya Makmur termasuk mengalihkan beberapa alat produksi yang termasuk 

                                                           
4
 Gugatan No. 17/Pdt.G/2009/PN.Wt 
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dalam kekayaan atau asset CV. Wukir Jaya Makmur dengan menyewakan pada pihak 

lain tanpa persetujuan Soesilo Wukir Wirawan yang merupakan sekutu komplementer. 

Apa yang tercantum dalam akta pendirian tersebut bahwa sekutu komanditer 

adalah  Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE akan tetapi dalam surat-surat perijinan  Ny. 

Umirah Banu Ismoyo, SE tercantum sebagai pemilik atau pengurus utama. Hal tersebut 

bertentangan dengan kewenangan sekutu komanditer yang tidak berhak untuk aktif 

melakukan pengurusan persekutuan komanditer akan tetapi hanya memasukkan modal 

atau inbreng. Dalam bentuk persekutuan komanditer masing-masing sekutu wajib 

menyetorkan modal atau inbreng dalam persekutuan sehingga tidak dapat dikatakan 

seorang sekutu sebagai pemilik dari persekutuan komanditer tersebut. 

Susilo Wukir Wirawan dan  Benny Loh alias Loh Yuk Liang dalam akta 

pendirian CV. Wukir Jaya Makmur tercantum sebagai direktur, dengan demikian sama-

sama merupakan sekutu komplementer (sekutu pengurus) yang bersifat gerant statutair 

sehingga tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa alasan yang sah dan 

berdasarkan itikad baik. 

Rapat yang dilakukan oleh  Benny Loh alias Loh Yuk Liang dan  Ny. Umirah 

Banu Ismoyo, SE yang memutuskan memberhentikan Susilo Wukir Wirawan dari 

jabatan Direktur secara sepihak, bertentangan dengan cara pemberhentian sekutu 

komplementer yang bersifat gerant statutair, yang pemberhentiannya harus dilaksanakan 

atas kesepakatan semua sekutu dengan itikad baik dan alasan yang sah. 

Alasan yang digunakan oleh sekutu lain untuk memberhentikan Susilo Wukir 

Wirawan dari jabatan Direktur bahwa perusahaan tidak berkembang dan merugi apakah 

dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Susilo Wukir Wirawan dari jabatannya? 

Tindakan Susilo Wukir Wirawan mengambil secara sepihak barang-barang yang 

didalilkan sebagai pemasukannya dalam persekutuan, seharusnya tindakan yang 
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dilakukan adalah memberitahukan maksud untuk keluar dari persekutuan (apabila hal 

tersebut yang dikehendaki) kemudian dilakukan perhitungan neraca dan laba rugi 

persekutuan komanditer CV. Wukir Jaya Makmur untuk mengetahui berapa yang harus 

dibayarkan kepada Susilo Wukir Wirawan. 

Setiap sekutu telah ditentukan kewenangannya dalam akte pendirian dan telah 

diatur pula cara pengunduran diri serta pemberesannya, permasalahan yang terjadi 

dalam CV. Wukir Jaya Makmur adalah mengenai proses pemberhentian sekutu 

komplementer dari kepengurusan dan bagaimana pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur 

dalam hal ada pemberhentian sepihak dan pertanggungjawaban atas pemasukan sekutu 

komplementer serta kedudukan CV. Wukir Jaya Makmur tersebut selanjutnya. 

Atas permasalahan CV. Wukir Jaya Makmur tersebut dalam gugatannya yang 

terdaftar dalam register nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Wt dalam putusan majelis hakim 

dalam pertimbangan hukumnya mengambil kesimpulan bahwa sekutu Susilo Wukir 

Wirawan (Penggugat) dinonaktifkan atau diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur 

CV. Wukir Jaya Makmur dengan alasan perusahaan tidak ada kemajuan atau bahkan 

cenderung mengalami penurunan usaha yang bisa membuat perusahaan rugi, maka 

dapat saja sekutu pengurus lain ragu dan Susilo Wukir Wirawan (Penggugat) diganti 

oleh sekutu lainnya. Susilo Wukir Wirawan hanya diberhentikan dari jabatan direktur 

CV. Wukir Jaya Makmur oleh karena itu masih berkedudukan sebagai sekutu CV. 

Wukir Jaya Makmur. Susilo Wukir Wirawan tidak secara tegas menyatakan keluar atau 

mengundurkan diri sebagai sekutu, maka belum berhak untuk mengajukan gugatan akan 

tetapi seharusnya menyelesaikan permasalahan dalam CV. Wukir Jaya Makmur dengan 

sekutu lain atas pemasukannya ke dalam persekutuan untuk diserahkan kepadanya dan 

karenanya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. 
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Permasalahan yang timbul dalam CV. Wukir Jaya Makmur tersebut diatas 

dengan keadaan CV. Wukir Jaya Makmur belum dibubarkan, akan tetapi sudah tidak 

berkegiatan usaha dan para sekutu sudah tidak sepaham lagi untuk melanjutkan 

persekutuan komanditer yang telah didirikan bersama, perlu langkah penyelesaian yang 

sesuai ketentuan hukum dan adil untuk para sekutu.  

Dari permasalahan yang timbul di dalam CV. Wukir Jaya Makmur tersebut, 

penulis ingin menelaah permasalahan dan memecahkan permasalahan tersebut dalam 

tesis yang berjudul : “PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGURUSAN 

KEKAYAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, STUDI KASUS 

PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. WUKIR 

JAYA MAKMUR” sehingga nantinya tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pemecahan permasalahan persekutuan komanditer bagi para pelaku usaha. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut akan dikaji dua permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimanakah proses pemberhentian kepengurusan dan pengurusan persekutuan 

komanditer dalam hal ada perbuatan sepihak pemberhentian pengurus dalam 

persekutuan komanditer? 

2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban dalam persekutuan komanditer setelah 

ada pemberhentian sepihak direktur yang merupakan sekutu komplementer dan 

pengurusan pemasukan sekutu komplementer yang diberhentikan dari pengurusan 

persekutuan komanditer? 

 

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian 
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Bahwa maksud dan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan:  

1. Untuk mengkaji proses pemberhentian pengurus dan kelanjutan pengurusan 

persekutuan komanditer apabila terjadi pemberhentian secara sepihak pengurus 

persekutuan komanditer sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya yang 

dilakukan oleh sekutu lain. 

2. Untuk menganalisis bagaimana sistem pertanggung jawaban dan pengurusan 

kekayaan persekutuan komanditer setelah ada pemberhentian direktur yang 

merupakan sekutu komplementer, secara sepihak oleh sekutu lain. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Pustaka 

Persekutuan Komanditer (CV) atau Commanditaire Venootschap bukanlah 

badan hukum, sebagiamana dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam 

KUHPerdata dan KUHD serta tunduk pada perjanjian yang dibuat para sekutu 

merupakan bentuk persekutuan perdata khusus yang menjalankan usaha dengan nama 

bersama yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. Sedangkan dilihat dari 

pendiriannya yang tidak memerlukan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia, persekutuan komanditer belum memenuhi syarat sebagai badan hukum. 

Perusahaan menurut Molengraaff, harus memenuhi unsur-unsur : 

a) Terus menerus 

b) Bertindak keluar 

c) Untuk mendapatkan penghasilan 

d) Dengan cara memperniagakan barang-barang 

e) Menyerahkan barang-barang 
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f) Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
5
 

Sedangkan menurut Polak, unsur perusahaan adalah : 

a) Diperhitungkan mengenai rugi labanya. 

b) Serta diadakan suatu pembukuan.
6
 

Kata  perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 2 (dua) pengertian
7
 : 

a) Onderneming, yang berarti suatu bentuk hukum (rechtvorm) dari sesuatu 

perusahaan seperti misalnya PT.(N.V), Firma, Persekutuan Komanditer (C.V). Jadi 

jika dikatakan onderneming, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada 

bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu : 

1) Badan hukum, seperti koperasi dan perseroan terbatas (PT). 

2) Bukan badan hukum, yaitu firma dan persekutuan komanditer (CV) 

b) Bedrijf, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya Huisvlijt 

(home industry/industry rumah tangga), Nijverheid (kerajinan atau suatu 

ketrampilan khusus) , Fabriek (pabrik). 

Dilihat dari unsur unsur perusahaan tersebut, persekutuan komanditer termasuk 

sebagai perusahaan sehingga harus pula memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan 

dan memiliki ijin-ijin yang ditentukan untuk suatu perusahaan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bentuk badan usaha atau perusahaan yang bukan badan hukum yaitu firma dan 

persekutuan komanditer tunduk pada ketentuan : 

                                                           
       

5
Sutantya R. Hadhikusuma R.T., dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-

Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Rajawali Pers , Jakarta, cet .I, 1991, hlm.4 

       
6
 Ibid. 

       
7
Ibid. hlm.3, dikutip dari R. Rohmat Soemitro, Himpunan kuliah-kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, 

PT. Eresco, Bandung, 1966, cet-7, hlm.37-38. 
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a) KUH Perdata Buku III Bab Kedelapan Bagian Kesatu, Kedua, Ketiga, dan Keempat 

tentang Persekutuan Pasal 1618 sampai 1652. 

b) Dalam KUHD diatur dalam Buku I Bab Ketiga Bagian Kesatu dan Kedua tentang 

Beberapa Jenis Perseroan dalam Pasal 15 sampai 35. 

c) Perjanjian para pihak yang biasa dituangkan dalam akta pendirian atau perjanjian 

lainnya yang dibuat oleh para sekutu dalam firma atau persekutuan komanditer 

tersebut. 

Ketentuan- ketentuan KUH Perdata Buku III Bab Kedelapan Bagian Kesatu 

tentang persekutuan berlaku bagi badan usaha berbentuk firma maupun persekutuan 

komanditer karena menurut pandangan Klasik 
8
Maatschap merupakan genus dari firma 

dan CV, maka firma dan CV mengandung karakteristik dari maatschap sepanjang tidak 

diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. 

Ketentuan Pasal 15 KUHD menegaskan bahwa segala ketentuan KUH Perdata 

mengenai Maatschap berlaku pula bagi firma dan CV. 

Firma adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam Buku I Bab III bagian Satu 

KUHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUHD yaitu “perseroan yang didirikan 

untuk menjalankan suatu usaha dibawah satu nama bersama”, sedangkan CV adalah 

bentuk persekutuan yang dalam KUHD diatur dalam Bab dan Bagian yang sama dengan 

pengaturan firma, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KUHD, “perseroan yang 

terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga perseroan 

komanditer, didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang 

bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau 

lebih sebagai pemberi pinjaman uang”. 

                                                           
         

8
 Rudhi Prasetya, Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, cet.I, hlm.2 



12 

 

 

Ketentuan pasal 15 KUHD berbunyi “ segala perseroan yang disebut dalam bab 

ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan Hukum 

Perdata”.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 KUHD tersebut dapat disimpulkan ketentuan 

hukum yang berlaku bagi persekutuan atau perseroan termasuk persekutuan komanditer 

adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau sekutu yang biasa tercantum dalam 

akta pendiriannya, ketentuan KUHD tentang firma dan perseroan komanditer dan KUH 

Perdata yang mengatur maatschap, yang diterjemahkan persekutuan
.9

  

Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata, ada dua unsure mutlak dari persetujuan 

persekutuan, yaitu kesatuan masing-masing pihak harus memasukkan hal sesuatu dalam 

persekutuan (inbreng), dan kedua maksud dari pemasukan ini ialah untuk bersama-sama 

mendapat untung (voordeel) yang akan dibagi-bagi.
10

 

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau 

tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam 

pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer 

dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang 

hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukkannya itu 

saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.
11

  

Sekutu komplementer yang melakukan pengurusan dalam persekutuan 

komanditer, dengan konsekuensi hukum sekutu komplementer bertanggung jawab 

sampai harta pribadinya terhadap kreditur-kreditur persekutuan komanditer. 

                                                           
          

9
 Ibid. hlm.1 

        
10

 Wirjono Prodjodikoro, R, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 1974, 

Sumur Bandung, cet.-6, hlm.98 

       
11

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan, 

Jakarta, Djambatan, 2005, Cet. 10, hlm.74  
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Baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer masing-masing 

memberikan pemasukannya, yang berujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) 

atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu 

komanditer maupun sekutu komplementer, meskipun tanggung jawab sekutu 

komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan.
12

  

Dasar pikiran dari pembentukan persekutuan, bahwa antara para sekutu masing-

masing telah sepakat untuk memasukkan modal dalam persekutuan sehingga perjanjian 

antara para sekutu dalam mendirikan persekutuan sebagaimana tertuang dalam akta 

pendirian persekutuan merupakan landasan operasional persekutuan tersebut. Para 

sekutu dapat mengatur sendiri apa yang diperjanjikan dalam persekutuan mereka. 

Ketentuan yang harus dipatuhi adalah syarat-syarat umum bagi perjanjian yang 

disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 

(a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

(b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

(c) Suatu hal tertentu. 

(d) Suatu sebab yang halal. 

Perjanjian mendirikan persekutuan perdata kecuali harus memenuhi syarat-

syarat seperti ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga harus memenuhi syarat-

syarat 
13

: 

(a) Tidak dilarang oleh hukum. 

(b) Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. 

(c) Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu : keuntungan. 

                                                           
       

12
 Ibid. 

        
13

 Ibid., hlm.22 
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Perbuatan pengurusan berbeda dengan perbuatan penguasaan, perbuatan 

pengurusan tidak memerlukan kata sepakat lebih dahulu dari sekutu-sekutu yang lain, 

tetapi harus dilakukan dengan jujur serta mengingat akan kepentingan bersama terhadap 

tujuan persekutuan komanditer. Sedangkan perbuatan penguasaan memerlukan kata 

sepakat semua  sekutu.
14

 

Pasal 1636 KUH Perdata menentukan apabila seorang sekutu tertentu 

dikuasakan untuk mengurus perseroan maka ia leluasa melakukan segala tindakan yang 

masuk pengertian “mengurus” barang, dengan tidak perlu persetujuan sekutu lain, tetapi 

harus dilakukan dengan jujur. 

Kekuasaan seorang sekutu komplementer yang dicantumkan dalam pendirian 

persekutuan, tidak dapat kemudian dicabut, kecuali dengan alasan-alasan yang sah 

(wettige redden) misalnya kalau ia terang lalai dalam hal mengurus itu. Kalau 

kekuasaan mengurus ini diberikan sesudah persekutuan terbentuk, maka kekuasaan ini 

dapat dicabut sewaktu-waktu dengan tiada alasan apa-apa. Dalam hal mencabut 

kekuasaan ini lazimnya dianggap, bahwa para sekutu yang lain harus semua setuju 

dengan pencabutan itu.
15

 

Melihat unsur-unsur persekutuan, pada persekutuan tidak melekat unsur 

karakteristik badan hukum, dengan alasan
16

 : 

(a) Tidak ada pemisahan yang jelas antara anggota sekutu dengan persekutuan, sedang 

salah satu karakteristik badan hukum terjadi pemisahan antara pemegang saham 

dengan perseroan, yang disebut separate entity dan distinctive entity. 

                                                           
       

14
 Ibid., hlm.28 

       
15

 Wirjono Prodjodikoro,R., op.cit., hlm.103 

16
 Yahya Harahap, hlm. 5 
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(b) Pada persekutuan tanggung jawab sekutu tidak terbatas hanya sebesar modal yang 

dimasukannya ke dalam persekutuan, tetapi tanggung jawabnya meliputi harta 

pribadinya. Sebaliknya pada badan hukum tanggung jawab anggota dalam hal ini 

pemegang saham adalah terbatas sebesar modal yang dimasukkannya, tidak 

meliputi harta pribadinya. 

(c) Eksistensi persekutuan ditentukan oleh keterikatan anggota sekutu, apabila salah 

seorang anggota sekutu keluar, meninggal dunia, jatuh pailit atau berada di bawah 

kuratele (pengampuan), maka persekutuan dengan sendirinya berakhir disebabkan 

kerja sama dalam persekutuan adalah bersifat perorangan, sebaliknya karakteristik 

pokok badan hukum, eksistensi dan hidupnya tidak dipengaruhi oleh penggantian 

atau kematian pemegang saham dan pengurus atau direksi. 

Perbuatan pengurusan berhubungan dengan tujuan persekutuan dan kekayaan 

atau asset dari persekutuan. Kekayaan persekutuan terdiri dari : 

(a) Pemasukan (inbreng) dari masing-masing sekutu (Pasal 1619 ayat (2) KUH 

Perdata). 

(b) Penagihan-penagihan ke dalam, kepada sekutu-sekutunya, yaitu bunga-bunga dari 

pemasukan yang disanggupkan, tetapi belum masuk (Pasal 1626 KUH Perdata) 

(c) Penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena 

kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi persekutuan (Pasal 1630 KUH 

Perdata). 

(d) Penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga (Pasal 1645 KUH Perdata). 

Persekutuan komanditer ada 3 macam : 

(a) Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum 

menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai 

persekutuan komanditer. 
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(b) Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang 

dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer 

kepada pihak ketiga. 

(c) Persekutuan komanditer dengan saham, adalah persekutuan komanditer terang-

terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. 

Persekutuan komanditer dalam menjalankan kegiatannya akan membuat 

perikatan dengan pihak ketiga, dalam perikatannya dengan pihak ketiga karena 

persekutuan komanditer terang-terangan mempunyai dua macam sekutu maka yang 

bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah sekutu komplementer akan tetapi 

apabila pihak ketiga langsung menagih kepada sekutu komanditer maka : 

(a) Polak : menolak penagihan tersebut diatas sebab sekutu kerjalah yang bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga. 

(b) Prof. Soekardono : berpendapat bahwa penagihan langsung kepada sekutu 

komanditer sebaiknya diselesaikan sesuai dengan system yang dipakai di Swiss, 

dimana penagihan langsung itu hanya diperkenankan sesudah pembubaran 

persekutuan, jadi dalam fase-fase pemberesan dan hanya terbatas pada sisa jumlah 

pemasukannya yang belum disetor.
17

 

Persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 

KUHD) sehingga berakhirnya persekutuan komanditer sama seperti berakhirnya 

persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata yaitu: 

(a) Lampaunya waktu. 

(b) Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok 

persekutuan perdata. 

                                                           
       

17
 Ibid.,hlm.84 (sebagaimana dikutip HMN. Purwosutjipto, dari Polak, Handbook, I, druk 5, bl.316 

dan Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, I, Bagian II, cet.3, hlm.109, 110) 
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(c) Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. 

(d) Salah seorang sekutu meninggal dunia, di bawah pengampuan, atau dinyatakan 

pailit (Pasal 1646 KUHPerdata). 

(e) Berlakunya suara bulat para sekutu. 

(f) Berlakunya syarat bubar.
18

  

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHD berakhirnya persekutuan komanditer 

karena pengunduran diri atau penghentian dibuat akta otentik kemudian diumumkan. 

Anggaran dasar persekutuan komanditer atau akte pendiriannya biasanya telah 

mengatur bagaimana jika salah seorang sekutu atau lebih akan keluar dari persekutuan 

komanditer. Apabila dalam akta pendirian telah diatur maka ketentuan yang telah 

diperjanjikan oleh para pihak berlaku untuk persekutuan komanditer tersebut. 

Persekutuan perdata, firma dan persekutuan komanditer merupakan assosiasi 

orang, yang berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan asosiasi modal. 

Asosiasi modal adalah suatu asosiasi yang bertujuan utama mengumpulkan modal, 

orang perorangnya tidak bersifat hubungan personal yang dihimpun modalnya tidak 

penting siapa orangnya, berbeda dengan asosiasi orang yang bertujuan menghimpun 

orang atau menghimpun sekutu. Hubungan antara sekutu-sekutu sangat pribadi, oleh 

sebab itu secara principal manakala terjadi salah seorang sekutu keluar atau salah 

seorang sekutu meninggal maka pada asanya persekutuan telah bubar, kecuali 

diperjanjikan lain dalam akta pendiriannya.
19

 Yaitu dengan mencantumkan ketentuan 

bahwa apabila sekutu meninggal maka persekutuan tidak menjadi bubar tetapi 

diteruskan oleh yang masih hidup ketentuan ini disebut adanya het voorzettingbeding, 

akan tetapi yang tinggal dalam persekutuan tersebut paling tidak 2 (dua) orang dan 

                                                           
       

18
 Abdul R. Saliman, op.cit.,hlm.92 

       
19

 Rudhi Prasetyo, op.cit. hlm.36 
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dalam persekutuan komanditer masih ada sekutu komanditer, sebab jika tidak bukan 

persekutuan komanditer lagi, melainkan firma. 

Ketentuan tentang pemberesan atau penyelesaian berakhirnya persekutuan 

komanditer diatur dalam Pasal 32 KUHD yang melakukan pemberesan atau 

penyelesaian adalah sekutu pengurus atau dapat pula dipilih oleh para sekutu pihak lain 

untuk melakukan pemberesan tersebut.  

 

2. Definisi operasional 

Berdasarkan kerangka teori tersebut diatas, maka perlu diuraikan definisi 

operasional sebagai berikut : 

a. Persekutuan komanditer, adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau 

beberapa orang sekutu komanditer. 

b. Sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau 

tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur 

dalam pengurusan persekutuan. 

c. Sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. 

d. Persekutuan firma, adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu 

usaha dibawah satu nama bersama. 

e. Firma, adalah nama bersama yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi 

nama perusahaan. 

f. Perbuatan pengurusan (beheer), adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau yang 

termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau 

memelihara persekutuan. 

g. Kekayaan Persekutuan Komanditer, adalah kekayaan persekutuan baik berupa 

pemasukan (inbreng), penagihan ke dalam kepada sekutu-sekutunya, penggantian 
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kerugian kepada persekutuan dari sekutu yang melakukan kesalahan, dan penagihan 

keluar kepada pihak ketiga. 

h. Pengurus, adalah orang yang melakukan perbuatan pengurusan. 

i. Pihak Ketiga, adalah pihak dengan siapa persekutuan mengadakan perikatan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Tipe atau jenis kajian penelitian hukum 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian 

normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan (KUHD, KUH Perdata dan peraturan lainnya) yang berkaitan 

dengan persekutuan komanditer dan perusahaan dihubungkan dengan bahan hukum 

berupa dokumen dari CV Wukir Jaya Makmur untuk mengkaji permasalahan CV Wukir 

Jaya Makmur. 

Penulis akan menggunakan tipe kajian penelitian kualitatif terhadap bahan 

hukum yang diperoleh, karena bahan hukum yang diambil berupa akta pendirian 

Persekutuan Komanditer CV. Wukir Jaya Makmur, daftar barang-barang modal dari 

para sekutu, kedudukan sekutu dalam persekutuan, dan surat-surat yang berkaitan 

dengan kegiatan persekutuan komanditer tersebut dianalisis dengan ketentuan dalam 

KUHD dan KUH Perdata. 

 

2. Bahan Hukum atau Materi Penelitian. 

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti 

norma dasar, peraturan perundang-undangan, meliputi ; 

KUHD , KUH Perdata, Akta Pendirian CV. Wukir Jaya Makmur, dan putusan 

pengadilan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, yaitu : berbagai 

kepustakaan mengenai persekutuan komanditer. 

c. Bahan hukum tertier , berupa kamus hukum. 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau 

studi dokumen serta mempelajari buku-buku, makalah, serta bahan hukum lainnya yang 

berkaitan dengan obyek penelitian dan mempelajari Akta Pendirian CV. Wukir Jaya 

Makmur, surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan CV. Wukir Jaya Makmur, meliputi 

Berita acara rapat pemberhentian direktur, surat kuasa kepada sekutu komanditer untuk 

melakukan pengurusan persekutuan, surat laporan kepolisian, daftar barang-barang 

modal persekutuan tersebut. 

 

4. Teknik Analisis Bahan hukum. 

Penulis akan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan 

bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan persekutuan Komanditer CV. Wukir Jaya 

Makmur secara kualitatif dan mendalam dengan menerapkan aturan dan teori 

persekutuan komanditer dalam kasus yang terjadi di dalam persekutuan komanditer CV. 

Wukir Jaya Makmur yang nantinya akan menghasilkan analisa yuridis , agar diperoleh 

cara penyelesaian permasalahan dalam CV. Wukir Jaya Makmur pada khususnya dan 

untuk kasus serupa pada umumnya. 

 

5. Sistematika Penulisan. 
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Sistematika pelaporan penelitian akan disajikan dalam lima bab, masing-

masing : 

Bab I.    Menguraikan latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan pustaka dan     

metode penelitian. 

Bab II.  Berisi tinjauan umum tentang persekutuan perdata, dan persekutuan 

komanditer. 

Bab III.    Membahas pemberhentian sekutu komplementer yang telah ditentukan dalam 

akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur sebagai jabatan direktur dari 

kepengurusan CV. Wukir Jaya Makmur, serta membahas 

pertanggungjawaban dan pengurusan kekayaaan persekutuan komanditer 

setelah ada pemberhentian sepihak sekutu komplementer dari kepengurusan 

CV. Wukir Jaya Makmur. 

Bab IV.     Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERSEKUTUAN KOMANDITER 

 

Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma yang memiliki sekutu 

komanditer. Sehingga pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan 

perdata yang menjalankan usaha bersama yang memiliki sekutu komanditer atau sekutu 

yang hanya memasukkan modal saja dalam persekutuan dan tidak berwenang untuk 

melakukan pengurusan persekutuan.  

Jika kita mengupas tentang firma dan persekutuan komanditer (CV) kita perlu 

mempelajari ketentuan-ketentuan tentang maatschap sebagaimana diatur dalam Buku 

III KUH Perdata Bab VIII Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat KUH 

Perdata. Menurut pandangan klasik, Maatschap merupakan bentuk genus (umum) dari 

Firma dan Persekutuan Komanditer. Firma dan persekutuan komanditer sebagai bentuk 

spesies dari maatschap dengan demikian mengandung pula karakteristik-karakteristik 

dari maatschap, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD.
20

 

Firma dan persekutuan komanditer dalam KUHD diatur dari Pasal 15 sampai 

Pasal 35, terdiri dari 20 pasal. Dari pasal 15 KUHD, bahwa yang diatur dalam 

KUHPerdata mengenai maatschap, berlaku pula terhadap firma dan persekutuan 

komanditer, yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Bab 

III Bagian Satu Buku I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan 

oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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A. Persekutuan Perdata 

1. Pengertian Persekutuan Perdata 

Persekutuan mempunyai arti persatuan orang-orang yang mempunyai 

kepentingan sama terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan arti sekutu adalah 

peserta pada suatu perusahaan. Jadi persekutuan dapat diartikan sebagai perkumpulan 

orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu.
21

 

Istilah persekutuan terjemahan dari kata Maatschap (partnership), persekutuan 

perdata terjemahan dari burgerlijk maatschap (civil partnership) yang berarti dua orang 

atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga 

dalam bentuk suatu kerja sama. Tujuan kerja sama dalam persekutuan untuk membagi 

keuntungan dari hasil kerja sama tersebut, dengan syarat masing-masing anggota 

persekutuan menyerahkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan sebagai modal 

kegiatan usaha.
22

 

Persekutuan sebagai bentuk kerja sama di bidang perdata bukan badan hukum, 

walaupun tidak ditegaskan dalam undang-undang akan tetapi dapat disimpulkan dari 

struktur dan bentuk kerja samanya, yang berisi pokok-pokok sebagai berikut :
23

 

a. Ketentuan inbreng berdasar pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata.  

Ditentukan segala persekutuan harus mengenai sesuatu usaha yang halal dan 

harus dibuat untuk keuntungan atau manfaat bersama anggota persekutuan, dengan 

ketentuan : 

a) Masing-masing anggota persekutuan wajib memasukkan ke dalam persekutuan 

sebagai modal berupa uang, barang lain, atau tenaga (kerajinan). 
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b) Menurut pasal 1626 KUH Perdata sekutu persekutuan yang tidak memasukkan 

kewajiban dimaksud dianggap berutang bunga atas jumlah itu demi hukum, 

terhitung sejak hari uang atau barang itu harus dimasukkan. 

b. Pengurusan (Beheer, management) persekutuan. 

Pengurusan persekutuan diatur dalam Pasal 1636 sampai 1639 KUH Perdata. 

Pembebanan pengurusan dapat dilakukan dengan cara  diatur bersama-sama dalam akta 

pendirian persekutuan, anggota sekutu dari persekutuan disebut sekutu statuter (gerant 

statutair) atau diatur setelah persekutuan berdiri dengan akta khusus oleh anggota 

sekutu dan anggota sekutu yang ditetapkan sebagai pengurus disebut sekutu mandater 

(gerant mandatair). 

c. Mengenai tanggung jawab. 

Mengenai tanggung jawab kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 1642 sampai 

1645 KUH Perdata, yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a) Prinsip umum, anggota atau para sekutu tidak terikat dan tidak bertanggung jawab 

untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing anggota sekutu tidak dapat 

mengikat anggota sekutu lain, jika mereka tidak diberi kuasa untuk melakukan hal 

itu. Dengan demikian yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga, hanya anggota 

sekutu yang melakukan tindakan hukum itu dan tanggung jawab ini bersifat 

pribadi. 

b) Apabila anggota sekutu bersama-sama melakukan tindakan hukum dengan pihak 

ketiga, maka pihak ketiga dapat menuntut mereka masing-masing untuk jumlah dan 

bagian yang sama, meskipun bagian anggota sekutu yang satu kurang dari bagian 

anggota sekutu yang lain. 

d. Mengenai Keuntungan. 
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Mengenai keuntungan diatur pada Pasal 1633 KUH Perdata, pada prinsipnya 

setiap anggota sekutu berhak mendapat bagian keuntungan seimbang dengan jumlah 

modal yang dimasukkannya. Jika yang dimasukkan hanya kerajinan atau tenaga, bagian 

yang diterimanya disamakan dengan sekutu yang memasukkan modal paling kecil. 

Sedangkan dalam Pasal 1634 KUH Perdata ditentukan bahwa para sekutu tidak 

diperbolehkan mengadakan perjanjian supaya ketentuan-ketentuan mengenai jumlah 

besarnya bagian keuntungan itu diserahkan pengaturannya kepada seorang sekutu atau 

kepada pihak ketiga, yang tidak dilarang adalah janji bahwa segala rugi akan dipikul 

oleh seorang sekutu saja. 

Pasal 1635 melarang adanya perjanjian bahwa segala keuntungan akan diterima 

oleh seorang sekutu saja. Karena perjanjian demikian bertentangan dengan tujuan 

persekutuan sendiri.
24

 

Sedangkan ditinjau dari rumusan Pasal 1618 KUH Perdata, maka persekutuan 

perdata mempunyai unsur-unsur mutlak sebagai berikut : 

(a) Adanya pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan, sesuai ketentuan Pasal 1619 

KUH Perdata. 

(b) Adanya keuntungan atau kemanfaatan yang di dapat dengan adanya pemasukan 

tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1633, 1634 dan 1635 KUH Perdata.
25

 

Ketentuan tentang pemasukan (inbreng) dalam Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata 

menetapkan bahwa tiap sekutu  dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke 

dalam kas perekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri 

atas
26

: 
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(a) Uang, atau 

(b) Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (inbreng) 

misalnya rumah/gedung, kendaraan bermotortruk, alat perlengkapan kantor, kredit, 

manfaat atau kegunaan atas sesuatu benda, good will, hak pakai dan sebagainya. 

(c) Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran. 

Terhadap pemasukan berupa uang diatur di dalam ketentuan pasal 1626 KUH 

Perdata, dimana bila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti halnya ditetapkan dalam 

perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka ia harus membayar bunga 

selama dia belum setor. Sedangkan untuk pemasukan benda-benda atau barang sekutu 

harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain (benda tersebut dapat 

dimanfaatkan dengan secara baik tidak ada gangguan) dan terhadap adanya cacat 

tersembunyi yaitu cacat yang tidak dapat dilihat oleh pemeriksa dengan seksama dan 

teliti.
27

 

Pemasukan sekutu yang berupa penggunaan atau manfaat (hak memakai) dari 

benda-benda tersebut ke dalam persekutuan (pasal 1631 ayat (1) KUH Perdata, maka 

risiko yang terjadi pada benda/barang tersebut, sekutu yang bersangkutan mempunyai 

kewajiban menanggung sendiri. Apabila barang tersebut dimasukkan secara 

keseluruhan dan bulat (hak pemilikannya), maka sekutu yang bersangkutan bebas 

menanggung risiko, sebab risiko tersebut sudah diambil alih oleh persekutuan perdata 

(pasal 1631 ayat (2) KUH Perdata). 

Pemasukan berupa tenaga kerja diatur dalam pasal 1627 KUH Perdata, tenaga 

tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada persekutuan, sehingga tenaga 

tersebut harus benar-benar ada manfaatnya bagi persekutuan. Biasanya sekutu tersebut 
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hanya menyumbangkan tenaganya untuk melakukan atau menjalankan pekerjaan-

pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada persekutuan tersebut. 

 

2. Pendirian persekutuan perdata. 

Persekutuan perdata didirikan berdasar atas perjanjian (Pasal 1618 KUH 

Perdata). Karena Pasal 1618 KUH Perdata tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, 

maka perjanjian yang dimaksud sifatnya konsensuil yaitu cukup dengan persetujuan 

kehendak atau kesepakatan para pihak (para sekutu) saja. Perjanjian tersebut mulai 

berlaku sejak saat perjanjian itu sempurna atau sejak saat yang ditentukan di dalam 

perjanjian tersebut.
28

 

Mengenai cara mendirikan maatschap tidak disebut dalam perundang-undangan, 

sehingga persetujuan maatschap adalah „vormloos”, dalam praktek dilakukan dengan 

akta otentik atau akta di bawah tangan.
29

 

Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata selain harus memenuhi syarat-

syarat seperti ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, juga harus memenuhi 

persyaratan : 

(a) Tidak dilarang oleh hukum; 

(b) Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum; 

(c) Keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan bersama; 

Sesuai dengan sifat persekutuan perdata yang tidak menghendaki terang-

terangan, maka Bab Kedelapan Buku Ketiga KUH Perdata tidak ada peraturan tentang 
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pendaftaran dan pengumuman seperti halnya dalam ketentuan pasal 23 sampai pasal 28 

KUHD bagi persekutuan firma
30

. 

Mengenai perikatan antar sekutu atau hubungan ke dalam antara para sekutu 

diatur dalam Bagian Kedua, Bab Kedelapan, Buku Ketiga KUH Perdata mulai pasal 

1624 sampai 1641. 

 

3. Tanggung jawab sekutu. 

Dalam persekutuan perdata, seorang sekutu tidak boleh berada di bawah perintah 

sekutu lainnya, harus ada persamaan kedudukan antara para sekutu. Sekutu tersebut 

harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia lakukan dan harus sesuai dengan 

tujuan persekutuan dimana hasil yang diperolehnya haruslah untuk persekutuan perdata 

tersebut.
31

  

Walaupun seorang sekutu dalam persekutuan tidak memasukkan inbreng berupa 

uang atau barang akan tetapi hanya tidak dapat ia diperlakukan seperti buruh terhadap 

majikan oleh sekutu lain yang mempunyai andil atau pemasukan berupa uang atau 

barang dalam persekutuan dengan jumlah yang lebih besar, karena persekutuan adalah 

bentuk kerjasama dengan kedudukan sama tingkat antara masing-masing sekutu.
32

 

Sekutu yang memasukkan tenaga dalam persekutuan sebagaimana ketentuan 

Pasal 1633 KUH Perdata, dalam kerja sama ini bagiannya adalah sama dengan 

pemasukan uang atau barang yang terendah. Dengan kewajiban bertanggung jawab 

memberikan tenaganya secara sungguh sungguh, dan dalam pasal 1627 KUH Perdata 
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ditentukan sekutu yang memasukkan tenaga bertanggung jawab atas hasil kerja yang 

diberikan. 

Sebagaimana dasar berdirinya persekutuan adalah perjanjian oleh karena sesuai 

dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa segala perjanjian yang dibuat harus 

dilaksanakan secara jujur dan dengan itikad baik. 

Berdasar ketentuan tersebut setiap sekutu bertanggung jawab untuk 

melaksanakan tujuan persekutuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi 

bersama diantara para sekutu. 

Secara umum persekutuan (maatschap) tidak dapat dipertanggung jawabkan 

terhadap pihak ketiga.
33

 

Ketentuan pasal 1642 KUH Perdata, para sekutu tidak dapat dipertanggung 

jawabkan seluruhnya untuk hutang-hutang dari persekutuan, sedangkan salah seorang 

sekutu tidak dapat melibatkan sekutu lain untuk ikut memikul tanggung jawabnya, 

apabila sekutu tersebut untuk perikatan yang dibuatnya tidak mendapat kuasa untuk 

bertindak.  

Pasal 1643 KUH Perdata menentukan, para sekutu persekutuan oleh pihak ketiga 

(kreditur) dengan siapa mereka melakukan perikatan dapat ditagih masing-masing untuk 

jumlah yang sama dan bagian yang sama sekalipun pemasukan (inbrengnya) ke dalam 

persekutuan tidak sama atau kurang satu sama lain, kecuali ditegaskan dalam perjanjian 

itu bahwa masing-masing akan dipertanggung jawabkan sesuai atau seimbang dengan 

pemasukannya ke dalam persekutuan. 

Berdasar pasal 1644 KUH Perdata, tanggung jawab sekutu dalam membuat 

perjanjian dengan pihak ketiga adalah merupakan tanggung jawab dari sekutu yang 
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membuat perikatan tersebut, dan apabila ada kerugian sekutu tersebut bertanggung 

jawab secara pribadi, kecuali sekutu tersebut mendapatkan kuasa dari sekutu lain untuk 

melakukan tindakan tersebut. 

Dalam hubungan dengan pihak ketiga ini, sekutu pelaku dipandang semata-mata 

sebagai perbuatan pribadi dari sekutu pelaku. Dari perbuatan perhubungan dengan pihak 

ketiga dari seorang sekutu pelaku tidaklah menimbulkan ikatan antara pihak ketiga 

dengan sekutu pelaku, kecuali dalam 2 (dua) hal, yaitu
34

 : 

a) Manakala perbuatan yang dilakukan oleh sekutu pelaku itu didasarkan atas kuasa 

sekutu non pelaku, atau  

b) Perbuatan yang dilakukan oleh sekutu pelaku itu mendatangkan manfaat bagi 

persekutuan. 

Dalam hal terjadi salah satu dari dua hal tersebut maka berakibat menimbulkan 

adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan sekutu non pelaku, dengan kata 

lain mengikat persekutuan. 

Dalam hal seorang sekutu mengadakan perikatan atas nama persekutuan maka 

berdasar Pasal 1645 KUH Perdata, persekutuan dapat menuntut pelaksanaannya. 

 

 

 

4. Pengurusan persekutuan. 

Pengurusan persekutuan perdata dalam pengertian “beheer” meliputi tindakan-

tindakan yang normal diperlukan untuk melakukan penguasaan sesuai dengan 

tujuannya, dalam hal ini tidak termasuk tindakan pengasingan seperti misalnya 
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penjualan. Dalam hubungan ini maka terdapat empat macam cara melakukan “beheer” 

yang disebut sebagai berikut :
35

 

a. Pengurusan (beheer) yang dilakukan oleh seorang sekutu saja, dengan suatu proses 

khusus sekutu ini dari persetujuan persekutuan diserahi tugas pengurusan, yang 

menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan asalkan 

semuanya itu dilakukan dengan itikad baik. Pemberian kuasa ini tanpa adanya 

alasan-alasan yang sah selama berlakunya persekutuan tidak dapat dicabut kembali, 

sebaliknya apabila ditetapkan dalam akta yang kemudian diadakan, maka seperti 

pemberian kuasa maka tidak dapat dicabut kembali (Pasal 1636 KUH Perdata). 

b. Pengurusan yang dilakukan oleh beberapa orang sekutu. 

Dalam hal ini apabila tidak ditentukan tugasnya masing-masing atau tanpa adanya 

perjanjian bahwa yang satu tanpa pengetahuan yang lain tidak boleh melakukan 

sesuatu, maka masing-masing mempunyai wewenang nuntuk melakukan semuanya 

yang berhubungan dengan tugas pengurusan (Pasal 1637 KUH Perdata) 

c. Ada kalanya ditentukan, seorang sekutu pengurus tidak diperkenankan melakukan 

tindakan pengurusan tanpa sepengetahuan sekutu lainnya. (pasal 1638 KUH 

Perdata). 

d. Adakalanya tidak  ditentukan  sama  sekali bagaimana  cara  melakukan pengurusan 

itu.  Dalam  hal  demikian  semua  sekutu  dianggap  berwenang  melakukan  

pengurusan dengan saling berganti. Tindakan sekutu itu mengikat sekutu yang lain, 

sekalipun tindakan tersebut dilakukan tanpa ijinnya, dengan pengertian bahwa 

sekutu lainnya tersebut dapat mengajukan perlawanan selama transaksi itu belum 
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ditutup.Setiap sekutu mempunyai kewenangan mewajibkan sekutu lain untuk ikut 

memikul biaya bagi keperluan keselamatan persekutuan. 

Tiap-tiap sekutu tanpa ijin dari sekutu lain tidak diperkenankan mengadakan 

pembaharuan terhadap benda-benda tidak bergerak dari persekutuan, (pasal 1639 KUH 

Perdata) sekutu yang tidak mempunyai wenang melakukan pengurusan tidak 

diperkenankan baik mengasingkan benda-benda bergerak, maupun menggadaikan atau 

membebani benda tersebut (pasal 1640 KUHPerdata). 

 

5. Macam persekutuan. 

Dikenal dua macam persekutuan perdata, yaitu : 

a. Persekutuan perdata jenis umum. 

Dalam persekutuan perdata jenis umum ini diperjanjikan suatu pemasukan 

(inbreng) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau sebagian 

tertentu dari harta kekayaannya secara umum, tanpa ada perincian. Pasal 1621 KUH 

Perdata melarang persekutuan jenis ini karena rasio bahwa pemasukan seluruh atau 

sebagian harta kekayaan tanpa adanya perincian mengakibatkan tidak dapat dibaginya 

keuntungan secara adil seperti yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1633 KUH 

Perdata. Kecuali diperjanjikan lebih dahulu bahwa masing-masing sekutu akan 

mencurahkan segala potensi kerjanya, agar mendapatkan keuntungan (laba) yang dapat 

dibagi-bagi, di antara sekutu.
36

 

b. Persekutuan perdata jenis khusus.  
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Dalam persekutuan perdata jenis khusus, para sekutu masing-masing 

menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya (Pasal 

1623 KUH Perdata). 

 

6. Berakhirnya persekutuan. 

Dalam hal persekutuan berakhir, maka pembagian kekayaan persekutuan 

menurut ketentuan pasal 1652 KUH Perdata, dilakukan berdasarkan ketentuan-

ketentuan mengenai pemisahan budel sebagaimana tercantum dalam pasal 1066 KUH 

Perdata, sebagai berikut ; 

(a) Setiap sekutu mengambil dahulu pemasukannya pada saat berdirinya persekutuan. 

(b) Sisanya yang merupakan laba dibagi menurut persetujuan atau ketentuan undang-

undang (seimbang sesuai dengan apa yang telah dimasukkannya ke dalam 

persekutuan). 

(c) Apabila tidak ada sisa, melainkan persekutuan menderita kerugian, maka kerugian 

ini ditanggung menurut persetujuan atau ketentuan undang-undang (seimbang 

sesuai dengan apa yang telah dimasukkannya ke dalam persekutuan).
37

 

Bilamana  pemberesan dan pembagian sudah selesai benar-benar, barulah dapat 

dikatakan berakhir persekutuan tersebut, dan hal atau usaha ke arah pengakhiran itu 

dilaksanakan melalui proses yang disebutkan dengan likuidasi dan pemberesan 

(vereffening).
38

 

Dari proses berakhirnya persekutuan tersebut dapat disimpulkan ada dua langkah 

untuk berakhirnya (eindigt) suatu persekutuan : 

(a) Pembubaran (ontbinding). 
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(b) Pemberesan (vereffening).
39

 

Bagi persekutuan diam bubarnya persekutuan bersamaan dengan berakhirnya. 

Akan tetapi dalam hal bubarnya persekutuan karena adanya tuntutan dari sekutu akibat 

wanprestasi, maka diperlukan pemberesan dan likuidasi, sampai pada sama sekali telah 

selesai seluruhnya masalah perikatan yang terjadi diantara para sekutu dan barulah 

selesai semua perikatan dan berarti pula telah berakhir perikatan yang bersangkutan.
40

 

Dari Pasal 1646 KUH Perdata yang bertalian dengan pecahnya suatu 

persekutuan terdiri dari empat cara yaitu
41

 : 

1) Persekutuan lewatnya waktu (door verloop ven de tijd).  

Pasal 1647 KUHPerdata, pembubaran persekutuan yang didirikan untuk suatu 

waktu tertentu sebelum waktu itu lewat, tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang atau 

lebih sekutu, selain atas alasan yang sah (wettige redenen), sebagaimana jika seorang 

sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atau karena sakit terus-menerus 

menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan, atau hal lain semacam 

itu, yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang 

dilakukan dengan mengajukan permintaan pemutusan perjanjian oleh para sekutu, dan 

yang diputuskan oleh hakim sebagai keputusan pembubaran (ontbindings vonnis)
42

 

2) Dengan musnahnya barang ataukah terselesaikannya usaha yang menjadi pokok 

persekutuan (door de vernietiging der zaak of de volbrenging der handeling die het 

onderwerp der maatschap uitmaakt). 
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Berhubungan dengan ketentuan Pasal 1648 KUH Perdata yang disebabkan oleh 

dua kemungkinan jenis barang yaitu, pemasukan barang dan pemasukan berupa 

kenikmatan (genot). Dalam hal pemasukan berupa barang dan barang musnah sebelum 

diserahkan ke dalam persekutuan maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap 

semua sekutu. Jika yang dimasukkan berupa kenikmatannya saja, menjadi musnah 

maka persekutuan tidak dapat diteruskan, atau dapat bubar, karena obyek yang menjadi 

pokok persekutuan dari barang kenikmatannya tidak dapat diperoleh dengan sendirinya. 

Tidak demikian halnya apabila barang yang dimasukkan musnah setelah barang 

tersebut diserahkan ke dalam persekutuan, maka hal demikian tidaklah dapat 

dibubarkan persekutuan karena sekutu telah memenuhi kewajibannya dan risiko 

musnahnya barang bukan lagi di tangan sekutu akan tetapi menjadi risiko persekutuan. 

3) Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau seorang sekutu (door de 

enkelen wil ven enige of van slechts eenen der vennoten). 

Pasal 1649 KUH Perdata, bahwa persekutuan hanya dapat dibubarkan atas 

kehendak beberapa orang atau seorang sekutu, jika persekutuan didirikan untuk waktu 

yang tidak ditentukan atau tidak terbatas. Pembubaran dilakukan dengan melalui 

pemberitahuan kepada seluruh sekutu, dengan waktu yang cukup dan dilakukan dengan 

itikad baik. 

Pasal 1650 KUH Perdata, menetapkan suatu penggarisan ke langkah tindakan 

pembubaran persekutuan yang dianggap mengandung itikad tidak baik, di mana apabila 

dalam pembubaran persekutuan dilakukan dengan maksud untuk mengambil 

keuntungan bagi kepentingan sendiri, sedangkan para sekutu lainnya telah 

mencanangkan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. Pembubaran yang 

dilakukan dengan tidak memberikan waktu yang cukup, ialah apabila barang-barang 
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persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan 

persekutuan menuntut supaya pembubaran diundurkan. 

4) Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, atau ditaruh di bawah pengampuan atau 

dinyatakan pailit (door den dood of de curatele van een hunner, of indien hij in 

staat van faillissement). 

Pasal 1651 KUH Perdata, menetapkan tentang kemungkinan seorang sekutu 

meninggal dengan tidak menyebabkan bubarnya persekutuan dan diteruskan, karena 

telah dijanjikan semula bahwa bila salah seorang sekutu meninggal dunia maka 

persekutuan berlangsung terus dengan digantikan kedudukannya oleh ahli waris si 

meninggal, yang mana janji tersebut harus ditaati. 

Ahli waris yang meneruskan kedudukan sekutu yang meninggal tersebut 

mempunyai hak atas pembagian persekutuan menurut keadaan sewaktu meninggalnya 

sekutu yang bersangkutan, serta memikul kerugian yang merupakan akibat dari 

perbuatan hukum yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ahli warisnya si meninggal 

tersebut. 

Apabila ada lebih dari satu orang ahli waris, maka mereka bersama-sama 

berlaku sebagai seorang sekutu, dan mereka bukan sekutu pengurus, terkecuali dengan 

ahli waris diadakan suatu perjanjian lain.
43

 

 

B. Persekutuan Komanditer 

Pengaturan persekutuan komanditer terletak diantara pasal-pasal yang mengatur 

tentang firma, hal tersebut dapat dimengerti sebab persekutuan komanditer adalah 
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persekutuan firma dengan bentuk khusus yaitu persekutuan firma yang mempunyai satu 

atau lebih sekutu komanditer.
44

 

Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang firma juga berlaku bagi 

persekutuan komanditer. 

Ada beberapa perbedaan pokok antara persekutuan firma dengan persekutuan 

komanditer sebagai berikut :
45

 

(a) Syarat pembentukan firma diatur dalam KUHD, sedang pada persekutuan 

komanditer tidak secara jelas diatur dalam KUHD. 

(b) Dalam persekutuan firma hanya ada satu macam sekutu, sedangkan dalam 

persekutuan komanditer ada dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer dan 

sekutu komplementer. 

(c) Tanggung jawab sekutu dalam persekutuan firma adalah pribadi untuk keseluruhan 

perikatan persekutuan (Pasal 18 KUHD), sedangkan tanggung jawab sekutu dalam 

persekutuan komanditer ada dua macam yaitu bagi sekutu komplementer 

bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dan bagi sekutu komanditer 

tanggung jawabnya sebatas modal yang ditanamkan atau dimasukkan ke dalam 

persekutuan komanditer. 

(d) Nama sekutu firma diambil dari nama sekutunya sedangkan nama persekutuan 

komanditer tidak boleh diambil dari nama sekutu komanditernya. 

(e) Kepailitan persekutuan firma mengakibatkan setiap sekutu (firmant) juga 

dinyatakan pailit, sedangkan dalam persekutuan komanditer apabila dinyatakan 

pailit, mengakibatkan sekutu komplementer dinyatakan pailit juga namun bagi 

sekutu komanditer tidak demikian. 
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1. Pengertian 

Pasal 19 KUHD memberikan perumusan pengertian persekutuan komanditer, 

yang pada dasarnya berbunyi, persekutuan dengan penanaman modal, secara melepas 

uang disebut persekutuan komanditer, diadakan di antara seorang atau beberapa orang 

sekutu yang bertanggung jawab secara masing-masing untuk semuanya, dengan seorang 

atau beberapa orang lain yang hanya bertanggung jawab atas sejumlah uang 

dimasukkan dalam usaha.
46

 

Dari Pasal 19 KUHD tersebut dapat dilihat ada dua unsur dalam persekutuan 

komanditer : 

(a) Adanya satu orang atau lebih yang menanam modal dan bertanggung jawab secara 

tanggung-menanggung, di satu pihak. 

(b) Adanya satu orang atau lebih yang bertanggung jawab terbatas pada jumlah modal 

yang dimasukkan dalam persekutuan. 

Molengraaf, melihat suatu komanditer sebagai suatu perkumpulan (vereniging) 

perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk 

memasukkan modal tertentu, untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain 

menjalankan perusahaan niaga (handelsbedrijf).
47

 

Dalam perumusan tersebut terdapat perbedaan penggunaan istilah maatschap 

dan vereniging (overeenkomst tot samenwerking) yang pada dasarnya mengandung 

pengertian yang sama karena vereniging adalah bagian dari maatschap hanya saja masih 

dapat dimungkinkan diartikan perkumpulan biasa (belum menjalankan perusahaan).
48
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BW-Nederland pasal 7.13.3.1 ay.(1) menetapkan pengertian persekutuan 

komanditer yang berbunyi
49

 : 

“persekutuan komanditer (CV) adalah persekutuan terbuka terang-terangan ynag 

menjalankan suatu perusahaan, dimana di samping satu orang atau lebih sekutu 

biasa (gewone vennoten), mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam 

(commanditaire vennoten)”. 

Ada ciri khusus dari persekutuan komanditer ini, yaitu adanya sekutu yang 

dikecualikan dari kewenangan melakukan perbuatan hukum atas nama persekutuan dan 

mempunyai tanggung jawab atas kerugian persekutuan yang tidak lebih dari 

pemasukannya. 

Sehingga apabila digabungkan dengan pengertian persekutuan komanditer 

tersebut diatas dengan ciri khusus ini akan didapat pengertian persekutuan komanditer 

yang lebih sempurna yaitu persekutuan terbuka terang-terangan yang menjalankan 

perusahaan, yaitu disamping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai 

sekutu pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam (commanditaire 

vennoten) yang bertanggung jawab terbatas atas jumlah pemasukannya.
50

 

Dari pengertian persekutuan komanditer dapat dilihat ada dua unsur dari 

persekutuan komanditer, yaitu : 

(a) Sebagai persekutuan terbuka terang-terangan yang menjalankan perusahaan. 

Disimpulkan dari Pasal 19 dan Pasal 20 KUHD adanya sekutu pengurus yang 

secara bersama-sama bertanggung jawab tanggung-menanggung, mempunyai 

kedudukan yang sama dengan kedudukan sekutu-sekutu firma dimana dapat 

menjalankan perusahaan dan melakukan perbuatan perusahaan (bedrijfhandeling) 
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dengan pihak ketiga, dan juga menggunakan nama bersama terhadap persekutuan 

komanditer.
51

 

(b) Terdapatnya dua jenis sekutu persekutuan komanditer. 

Ada sekutu yang hanya memasukkan modal uang atau barang ke dalam 

persekutuan disebut sekutu komanditer dan sekutu yang memasukkan uang atau 

barang dan melakukan pengurusan persekutuan disebut sekutu komplementer. 

 

2. Pemasukan (inbreng)  

Salah satu segi penting dari pemasukan (inbreng) adalah berhubungan dengan 

pembagian keuntungan. Pasal 1633 KUH Perdata, pasa asasnya dalam membagi untung 

atau rugi di antara sekutu didasarkan atas keseimbangan pemasukan masing-masing 

sekutu.
52

 

Apabila sekutu memasukkan tenaga atau keahliannya maka dianggap sekutu 

tersebut sebagai telah memasukkan bagian yang terkecil. 

Asas pembagian keuntungan sebagaimana pasal 1633 KUH Perdata tersebut 

berlaku sepanjang di antara para sekutu tidak memperjanjikannya dalam pendirian 

persekutuan. 

Mengenai wujud dari pemasukan dapat berupa uang, barang atau berwujud 

tenaga kerja termasuk dalam hal ini keahlian. 

Dalam Maatschap dan firma, semua sekutu dengan sendirinya harus 

memasukkan sekedar tenaga kerja atau keahliannya sepenuhnya, diperbolehkan ada 

sekutu yang memasukkan tenaga kerja atau keahliannya saja tanpa memasukkan 
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inbreng dalam bentuk lainnya, kecuali dalam persekutuan komanditer, sekutu 

komanditer hanya memasukkan uang atau barang tanpa tenaga atau keahliannya.
53

 

Mengenai pemasukan berupa uang tidaklah menimbulkan permasalahan karena 

perhitungannya mudah. Akan tetapi apabila pemasukan berupa barang maka harus 

dibedakan
54

 : 

a. Barang berwujud. 

Yang dimasukkan dapat berupa, kepemilikan atas barang tersebut atau dapat 

pula sekedar penggunaannya. Kepemilikannya dari barang tersebut yang dimasukkan 

maka barang tersebut menjadi milik bersama diantara sekalian para sekutu, sehubungan 

dengan risiko atas barang tersebut dalam pasal 1631 KUH Perdata adalah tanggungan 

dari persekutuan. 

Dalam hal yang dimasukkan hak penggunaannya (kenikmatannya) dalam Pasal 

1631 KUHPerdata, maka risiko atas barang tersebut tetap pada sekutu yang 

memasukkan barang tersebut. 

b. Barang tidak berwujud. 

Dalam pengertian barang tidak berwujud adalah barang yang berupa hak-hak 

misalnya hak tagihan, hak milik intelektual, seperti hak merek, desain industri, paten 

dan lain-lain. Dalam praktek dapat berupa good will, misalnya ijin-ijin yang telah 

dimiliki, atau relasi pelanggan yang telah dimiliki.
55

 

 

3. Pendirian dan Perijinan 

a. Perbuatan Pendirian Persekutuan Komanditer 
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Dalam ketentuan KUHPerdata tidak diatur cara mendirikan maatschap, akan 

tetapi untuk pendirian firma diatur dalam Pasal 22 KUHD dimana pada intinya 

dinyatakan harus dibuat dengan akta otentik, dalam hal ini yang dimaksud adalah akta 

notaris. 

Karena persekutuan komanditer diatur di antara peraturan yang mengatur 

tentang persekutuan dengan firma, maka tata cara pendirian persekutuan komanditer 

tidak jauh berbeda  dengan tata cara pendirian persekutuan dengan firma. Umumnya di 

dalam praktek yang terjadi di Indonesia, para pendiri mendatangi notaris untuk 

dibuatkan Akta Pendiriannya.
56

 

Adapun isi dari akta di maksud berupa pernyataan dari para penghadap 

(komparanten) yang menerangkan keinginan mereka mendirikan firma atau persekutuan 

komanditer dan sekaligus dimuat pasal-pasal klausula anggaran dasar yang 

diperlakukan untuk firma atau persekutuan komanditer tersebut.
57

 

Pada dasarnya isi akta tersebut merupakan perjanjian di antara sekutu, dan 

anggaran dasar itu merupakan ketentuan aturan yang disepakati para sekutu dalam 

hubungan mereka satu sama lain. 

Pada umumnya dalam akta pendiriannya dimuat anggaran dasar persekutuan 

komanditer yang mencantumkan tentang :
58

 

(a) Nama yang dipakai dan kedudukan Persekutuan tersebut. 

(b) Maksud dan tujuan didirikannya persekutuan. 

(c) Dimulainya persekutuan dan berakhirnya persekutuan. 

(d) Modal persekutuan. 
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(e) Siapa sekutu pengurus, dan siapa sekutu komanditer. 

(f) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu. 

(g) Pembagian untung dan rugi persekutuan. 

Pasal 23 KUHD menentukan bahwa akta pendirian yang memuat anggaran dasar 

persekutuan tersebut harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 

mempunyai wewenang di tempat domosili statutair, yaitu di tempat kedudukan 

persekutuan yang dinyatakan dalam anggaran dasar, untuk dicatat oleh panitera dalam 

buku daftar khusus yang disediakan untuk itu. 

Dan lebih lanjut menurut pasal 28 KUHD akta pendirian yang memuat anggaran 

dasar itu harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Maksud pendaftaran dan pengumuman akta pendirian persekutuan tersebut 

menurut pasal 25 KUHD agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat 

ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan, dan bahkan setiap orang berhak 

meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri (dengan biaya sendiri) turunan dari akta 

pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. 

 Perbuatan pendirian persekutuan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan 

notaris adalah tidak mutlak artinya ketiadaan akta otentik tersebut tidak menyebabkan 

pendirian persekutuan tidak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHD yang 

berbunyi: “Ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan 

pihak ketiga” . 

Lebih lanjut dalam Pasal 29 KUHD ditentukan apabila pendaftaran dan 

pengumuman tidak dilakukan, maka tidak akan  menyebabkan pendirian firma tidak 

sah, akan tetapi berakibat : 

(a) Persekutuan firma terhadap pihak ketiga diadakan secara umum untuk semua 

urusan. 
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(b) Didirikan untuk waktu tidak tertentu. 

(c) Dan tidak ada sekutu yang dikecualikan tidak berhak melakukan pengurusan. 

Dalam akta pendirian disebutkan bidang usaha apa yang menjadi bidang usaha 

persekutuan, maka hal tersebut mengikat pula pihak ketiga, jika sekutu melakukan 

perbuatan hukum dengan pihak ketiga dengan bidang usaha selain yang dicantumkan 

dalam akta maka sekutu tersebut dipandang sebagai perbuataan pribadi sekutu pelaku, 

perikatan tersebut tidak mengikat persekutuan, dengan konsekuensi apabila timbul 

utang maka sekutu pelaku pribadi yang dapat bertanggung jawab. 

Pasal 26 KUHD menyebutkan apa yang minimal harus dicantumkan dalam 

anggaran dasar, yaitu : 

(a) Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman dari sekutu-sekutu dengan 

firma. 

(b) Penyebutan firma, dengan penunjukan apakah persekutuan itu umum ataukah 

terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan, dan dalam hal yang terakhir ini, 

dengan penunjukan dari cabang khusus itu. 

(c) Penunjukan sekutu-sekutu yang dikeluarkan dari penandatangan bagi firma. 

(d) Saat di mana persekutuan mulai dan akan berakhirnya. 

Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjian yang harus 

dipergunakan untuk menentukan hak-hak dari pihak ketiga terhadap para sekutu.
59

 

Untuk persekutuan komanditer karena adanya pembatasan tanggung jawab dari 

sekutu komanditer, agar pembatasan tanggung jawab sekutu komanditer berlaku bagi 

pihak ketiga, pendirian persekutuan komanditer minimal harus dibuat dengan akta 

otentik dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
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b. Ketentuan penting dalam akta pendirian 

Karena merupakan aturan permainan bagi persekutuan komanditer yang telah 

disepakati di antara para sekutu, maka ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar harus 

memuat hal-hal yang menjadi pokok-pokok kesepakatan para sekutu mengenai segala 

hal penting yang berkaitan dengan persekutuan komanditer. 

Ketentuan-ketentuan penting yang biasanya tercantum dalam akta pendirian 

persekutuan komanditer adalah : 

1) Nama persekutuan dan tempat kedudukannya. 

Penting dicantumkan dalam akta pendirian, di samping berhubungan dengan 

tempat pendaftaran persekutuan juga karena berkaitan dengan hukum acara, apabila ada 

gugatan terhadap persekutuan, yang dalam pasal 118 HIR harus diajukan di Pengadilan 

Negeri tempat tinggal tergugat. Biasanya disebut juga kemungkinan persekutuan 

membuka cabang di tempat di luar domosili persekutuan. 

2) Maksud dan tujuan 

Menjadi pedoman bagi para sekutu dalam menjalankan usaha persekutuan 

komanditer yang bersangkutan dan berhubungan dengan perbuatan pengurusan 

persekutuan. 

3) Masa pendirian 

Dapat ditentukan untuk berapa lama persekutuan didirikan atau ditentukan 

persekutuan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan batasnya. Hal ini menjadi 

salah satu alasan akta pendirian persekutuan komanditer untuk didaftarkan, karena 

penting bagi pihak ketiga mengetahui kapan persekutuan berakhir, hal ini berhubungan 

dengan tanggung jawab sekutu yang melakukan perikatan dengan pihak ketiga. 
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Perbuatan yang dilakukan oleh sekutu setelah persekutuan berakhir menjadi tanggung 

jawab pribadi sekutu yang bersangkutan. 

4) Pembukuan Persekutuan 

Disebutkan waktu dari tahun buku kapan dimulai dan kapan ditutupnya, karena 

menyangkut pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi persekutuan. 

5) Nama Sekutu dan kedudukannya 

Nama dari sekutu dicantumkan,  beserta kedudukannya sebagai sekutu pengurus 

(sekutu komplementer), dan siapa sekutu komanditer, masing-masing beserta 

kewenangannya. 

6) Keluarnya salah seorang sekutu. 

Syarat seorang sekutu dalam hal akan keluar dari persekutuan, biasanya ditentukan 

keharusan memberitahukan terlebih dahulu dalam tenggang waktu tertentu atau harus 

dilakukan di akhir tahun buku, karena tujuan diadakannya persekutuan adalah untuk 

menghimpun sekutu sehingga pada asasnya dengan keluarnya seorang sekutu maka 

persekutuan bubar, dan menyangkut pula perhitungan pengembalian pemasukan dari 

sekutu yang bersangkutan sehingga diperlukan tenggang waktu pemberitahuan. 

7) Ketentuan penerusan persekutuan  

Biasa ditentukan dalam akta pendirian, apabila sekutu keluar atau meninggal 

maka persekutuan dilanjutkan oleh sekutu yang masih tinggal atau masih hidup. Dalam 

persekutuan komanditer tentunya yang tertinggal harus ada sekutu koamnditer sebab 

jika tidak bukan persekutuan komanditer lagi.  

Karena ada perubahan diperlukan akta baru, karena pada prinsipnya bukan lagi 

persekutuan lama melainkan sudah persekutuan baru.
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8) Penambahan sekutu 

Penambahan sekutu ke dalam persekutuan memerlukan persetujuan sekalian 

sekutu, sebab yang terpenting dalam persekutuan, firma dan persekutuan komanditer 

sepenuhnya diliputi oleh hukum perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 

KUHPerdata. Dalam praktek penambahan sekutu dibuatkan akta pemasukan, yang pada 

intinya berisi pernyataan persetujuan sekalian sekutu dengan masuknya sekutu baru dan 

perubahan anggaran dasar sehubungan dengan masuknya sekutu baru.  

9) Berakhirnya persekutuan. 

Ketentuan tentang berakhirnya persekutuan tercantum dalam pasal 1646 

KUHPerdata, akan tetapi dalam akta dapat dibuat kesepakatan diantara para sekutu 

untuk menentukan kemungkinan penerusan oleh sekutu yang tinggal, dalam hal ada 

sekutu yang meninggal dunia, pailit, di bawah pengampuan atau adanya sekutu yang 

keluar dari persekutuan. 

10) Pemberes 

Berhubungan dengan berakhirnya persekutuan, maka dalam pemberesan 

dilakukan oleh pemberes ada yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar (akta 

pendiriannya) yang biasanya dilakukan oleh sekutu pengurus, akan tetapi apabila tidak 

ditentukan maka dapat ditunjuk orang lain berdasarkan suara terbanyak sekutu 

komplementer, dan bila tidak dapat ditentukan maka dimintakan melalui permohonan 

ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan siapa yang melakukan pemberesan. 

 

c. Kedudukan akta pendirian persekutuan komanditer. 

Pasal 22 ayat (1) KUHD mengharuskan pembentukan persekutuan firma dengan 

akta otentik, dalam hal ini akta notaris. Akta notaris ini bagi sekutu persekutuan firma 
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ataupun persekutuan komanditer merupakan alat pembuktian utama terhadap pihak 

ketiga mengenai adanya persekutuan firma atau persekutuan komanditer.
62

 

Pasal 22 ayat 2 KUHD menunjuk adanya kemungkinan tidak adanya akta 

pendirian persekutuan firma yang otentik, tetapi ketiadaan akta otentik tidak boleh 

dipakai pembuktian oleh sekutu kepada pihak ketiga, bahwa persekutuan firma itu tidak 

ada, sehingga ada kemungkinan untuk merugikan pihak ketiga. Sebagai contoh seorang 

sekutu yang merasa tidak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, ditagih atas 

perikatan tersebut oleh pihak ketiga, sekutu tersebut membuktikan bahwa persekutuan 

firma atau persekutuan komanditer tidak ada karena tidak adanya akta otentik. Dengan 

demikian sekutu tersebut tidak mempunyai tanggung jawab pribadi untuk 

keseluruhan.
63

 

Sebaliknya, pihak ketiga dapat membuktikan adanya persekutuan firma itu 

dengan segala macam alat pembuktian, misalnya surat-surat dan saksi. 

 

4. Pendaftaran. 

Pasal 23 KUHD mewajibkan pendaftaran akta pendirian persekutuan firma 

dalam hal ini berlaku juga bagi akta pendirian persekutuan komanditer ke kepaniteraan 

pengadilan negeri yang mewilayahi persekutuan firma atau persekutuan komanditer 

tersebut. 

Pasal 24 KUHD menentukan yang harus didaftarkan adalah akta pendirian 

persekutuan atau ikhtisar resminya. 
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Berkaitan dengan pendaftaran persekutuan komanditer, karena persekutuan 

komanditer menjalankan perusahaan maka ketentuan tentang wajib daftar perusahaan 

berlaku pula bagi persekutuan komanditer. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam 

pasal 7 menentukan bentuk-bentuk badan usaha yang wajib melakukan daftar 

perusahaan diantaranya persekutuan komanditer. 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

menentukan kewajiban pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan 

yang bersangkutan atau diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa 

yang sah. 

Hal-hal yang wajib didaftarkan bagi persekutuan komanditer berdasarkan Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah : 

(a) Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan. 

i. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan. 

ii. Merek perusahaan. 

(b) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan. 

        Izin-izin usaha yang dimiliki. 

(c) Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan. 

       Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan  

persekutuan. 

(d) Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif. 

(e) Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif. 

i. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya. 

ii. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan butir f angka 1. 

iii. Nomor dan tanggal tanda bukti diri. 
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iv. Alamat tempat tinggal yang tetap. 

v. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal 

tetap di wilayah negara Republik Indonesia. 

vi. Tempat dan tanggal lahir. 

vii. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik 

Indonesia. 

viii. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran. 

ix. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan butir f angka 8. 

(f) Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif. 

(g) Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan 

pasif. 

(h) Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan. 

Tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah 

didirikan persekutuan. 

Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran. 

(i) Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk 

keperluan persekutuan. 

Dari ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa segala hal penting yang tercantum 

dalam akta pendirian merupakan hal-hal yang wajib didaftarkan. 

Berkaitan dengan ketentuan perijinan ada Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 

Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.  
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Dalam akta pendirian persekutun komanditer biasa dicantumkan tentang 

kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh persekutuan komanditer antara lain di bidang 

usaha perdagangan. Apabila bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka harus 

memiliki izin usaha perdagangan (IUP). 

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-

DAG/PER/9/2009, yang wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah 

setiap perusahaan perdagangan, dan dibagi dalam 3 (tiga) jenis SIUP yaitu SIUP Kecil, 

SIUP Menengah dan SIUP Besar. 

Pasal 3 Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-

DAG/PER/9/2009 menentukan batasan modal untuk tiap jenis SIUP tersebut, yaitu : 

(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya 

lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan 

bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya 

lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

Ketentuan Pasal 4 Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-

DAG/PER/9/2009 kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap : 

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan. 

(2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan. 
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(3) Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut : 

(a) Usaha perseorangan atau persekutuan. 

(b)Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota 

keluarga atau kerabat terdekat. 

(c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Dengan demikian yang harus dipenuhi bagi persekutuan komanditer dalam 

pendirian dan menjalankan kegiatan usahanya di samping harus memenuhi ketentuan 

pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri juga berlaku ketentuan wajib daftar 

perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perijinan bagi perusahaan. 

 

5. Pengumuman 

Pasal 28 KUHD mengharuskan pengumuman  ikhtisar resmi akta pendirian 

persekutuan firma, berlaku juga bagi persekutuan komanditer itu dalam Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal 29 ayat (2) KUHD, menentukan apabila ada perbedaan tentang apa yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan apa yang diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik, maka yang diumumkan dalamTambahan Lembaran 

Negara RI yang dianggap benar. 

Menurut Prof. Soekardono, bahwa pihak ketiga itu harus jujur, bila pihak ketiga 

tahu tentang isi sebenarnya dari akta yang didaftarkan itu, maka pihak ketiga tersebut 

tidak layak mendapat keuntungan dari adanya perbedaan tersebut.
64
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Di samping ketentuan tentang pendaftaran dan pengumuman, dalam pasal 6 ayat 

(1) KUHD karena persekutuan firma menjalankan perusahaan maka persekutuan firma 

harus membuat pembukuan. 

Para sekutu berhak mengontrol atau melihat pembukuan itu (hak pemberitaan 

dalam Pasal 12 KUHD), berkaitan dengan kerahasiaan pembukuan untuk melihat dan 

mengontrol pembukuan harus dilakukan sendiri oleh sekutu yang bersangkutan, atau 

dengan kuasa. 

 

6. Kedudukan dan Tanggung Jawab sekutu 

a. Tanggung jawab sekutu 

Dua jenis sekutu dalam persekutuan komanditer mempunyai kedudukan dan 

tanggung jawab dalam persekutuan yang berbeda. 

1) Sekutu komanditer 

Hanya memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan, dan tidak ikut 

dalam pengurusan persekutuan. Dalam persekutuan ini sekutu komanditer adalah 

peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan 

keuntungan dan saldo dari persekutuan apabila persekutuan dilikuidasi, serta memikul 

kerugian persekutuan menurut jumlah pemasukannya ke dalam persekutuan.  

Yang membedakan sekutu komanditer dengan pelepas uang adalah pelepas uang 

sebagai kreditur atas penagih (Schuldeiser) maka pembayaran tagihan selama masih ada 

uang di kas persekutuan dapat dilakukan pembayaran, sebaliknya bagi pemasukan uang 

yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidaklah dapat selama persekutuan berlangsung. 
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Disamping itu pelepas uang tidak dibebani kerugian, akan tetapi sekutu komanditer 

dibebani kerugian apabila persekutuan menderita kerugian.
65

 

Dalam persekutuan komanditer adanya sekutu komanditer, tidaklah 

menimbulkan ikatan dengan pihak ketiga, sebagaimana pada maatschap semata-mata 

untuk hubungan intern. Namun dalam perkembangannya dalam kenyataan praktek, 

persekutuan komanditer mempermaklumkan diri kepada masyarakat dan pihak ketiga 

adanya ikatan persekutuan komanditer tersebut, terlihat dari papan-papan nama yang 

dipancang di depan kantor, dalam kertas-kertas yang digunakan dituliskan nama dan 

bentuk persekutuan komanditer tersebut. Dalam hubungan ini berarti mereka telah 

mengikatkan pula sekutu komanditernya terhadapa pihak ketiga. Hanya saja mengenai 

tanggung jawab sekutu koamnditer terbatas sekedar bagiannya dalam persekutuan.
66

 

Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu 

komplementer untuk secara penuh memasukkan pemasukannya sebagaimana telah 

dijanjikan dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh 

pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan bersama.
67

 

Sekutu komanditer tidak diperkenankan menjadi sekutu pengurus atau sekutu 

komplementer, penggunaan namanya untuk nama persekutuan juga dilarang, hal ini 

dapat dimengerti sebab sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas atas jumlah yang 

dimasukkannya ke dalam persekutuan, sedangkan pihak ketiga tidak mengetahui hal ini 

dimana dianggap setiap sekutu yang melakukan pengurusan persekutuan dikenal 

sebagai sekutu komplementer yang bertanggung jawab tidak terbatas. 
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Menurut pasal 20 ayat (2) KUHD sekutu komanditer tidak boleh bertindak 

sebagai pengurus atau bekerja di dalam persekutuan, juga tidak walaupun dengan surat 

kuasa.
68

  

Sekutu komanditer hanya dapat melakukan pengawasan atas pengurusan 

persekutuan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan bersifat intern dan tidak boleh 

dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan kesan keluar seakan-akan ia sebagai 

sekutu pengurus. 
69

 

Dalam perjanjian persekutuan dapat ditetapkan bahwa terhadap hal-hal yang 

sangat penting dalam pengurusan persekutuan maka diharuskan adanya persetujuan oleh 

para sekutu komanditer.
70

 

 

2) Sekutu komplementer (sekutu pengurus) 

Sekutu komplementer dapat melakukan tindakan tidak hanya sekedar 

pemeliharaan (beheren) akan tetapi juga melakukan perbuatan hukum atas nama 

persekutuan dengan pihak ketiga. 

Yang menjadi wewenang pengurus hanyalah sekedar yang menyangkut 

perbuatan sehari-hari atau rutin saja, sedang jika menyangkut perbuatan kepemilikan, 

harus pengurus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sekalian sekutu. 

Pada umumnya apa yang termasuk dalam perbuatan kepemilikan, yang 

memerlukan persetujuan dari sekalian sekutu ditentukan dalam anggaran dasar atau akta 
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pendiriannya. Umumnya yang ditentukan sebagai perbuatan kepemilikan dalam 

anggaran dasar, adalah :
71

 

(a) Perbuatan meminjam atau meminjamkan uang (tidak termasuk menarik warkat 

bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati). 

(b) Membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang. 

(c) Mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan. 

(d) Ikut serta dalam perusahaan lain. 

Dalam hubungan persekutuan dengan pihak ketiga terdapat tiga masalah yang 

sangat erat hubungannya dengan para sekutu dari persekutuan komanditer yaitu tentang: 

a) Kewenangan mewakili persekutuan. 

i. Persekutuan komanditer diam-diam 

Dalam persekutuan komanditer diam maka hubungan keluar dengan pihak ketiga 

tidaklah dilakukan secara terbuka, sehingga bagi yang menjalankan persekutuan itulah 

sebaga satu-satunya dipandang sekutu pengurus atau sekutu komplementer dan yang 

mana menggunakan namanya sendiri, atau dengan sekutu pengurus yang menjalankan 

di antara beberapa sekutu pengurus lain dan atas namanya, yang dalam hal ini 

mempunyai tanggung jawab secara tanggung menanggung. 

Terhadap sekutu pengurus yang hanya seorang, maka ia menanggung 

sepenuhnya dan bertanggung jawab baik ke dalam mengenai jalannya dan hasil-hasilnya 

perusahaan kepada sekutu-sekutu lainnya, berhak bertindak dengan kekayaan yang 

dipercayakan kepadanya oleh para sekutu komanditer dan memperlakukan sebagai 

miliknya sendiri, dan sekutu komplementer mengusahakan dan bertindak atas namanya 

dan mengadakan perikatan-perikatan dengan pihak ketiga, walaupun kekayaan yang 
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digunakan bukan miliknya sendiri, tetapi milik semua sekutu yang dikumpulkan 

bersama.
72

 

Dimana ada beberapa sekutu komplementer, maka dalam perjanjian persekutuan 

biasa ditetapkan pemisahan kekayaan pesekutuan yang bersangkutan. 

ii. Persekutuan komanditer umum atau terbuka. 

Dijalankan oleh sekutu komplementer dan melakukan hubungan hukum dengan 

pihak ketiga keluar atas nama persekutuan. 

Apabila ada seorang sekutu komplementer maka dalam hubungan hukum 

dengan pihak ketiga sekutu tersebut bertanggung jawab sendiri, sedangkan bila ada 

beberapa sekutu komplementer maka mereka secara tanggung menanggung seperti 

halnya pada suatu persekutuan firma, dalam arti persekutuan sendiri yang terikat di 

mana kekayaannya yang terpisah menjadi jaminan beserta para sekutu komplementer 

yang bersangkutan
73

. 

b) Tanggung jawab pribadi para sekutu. 

Terdapat dua macam pertanggung jawaban dari para sekutu di mana yang satu 

sebagai sekutu komanditer yang tanggung jawabnya terbatas pada pemasukannya, dan 

sekutu komplementer yang bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang 

persekutuan, dan bila terdapat beberapa sekutu komplementer maka mereka secara 

tanggung menanggung bersama bertanggung jawab terhadap pihak ketiga (atas utang-

utang persekutuan), sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam 

intern persekutuan tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga. 
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Mengenai pertanggung jawaban sekutu terhadap pihak ketiga dapat diurutkan 

sebagai berikut :
74

 

(a) Bagi sekutu persekutuan perdata, bertanggung jawab secara pribadi terbatas pada 

perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu yang 

bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu yang lain atau keuntungan 

dari adanya perikatan telah dinikmati oleh persekutuan (pasal 1642 samapi 1644 

KUHPerdata). 

(b) Bagi sekutu persekutuan firma bertanggung jawab secara pribadi untuk 

keseluruhan, artinya untuk seluruh perikatan yang telah dibuat oleh dia sendiri dan 

para sekutu lainnya bagi kepentingan persekutuan (pasal 18 KUHD). 

(c) Bagi seorang sekutu atau pemegang saham pada perseroan terbatas, tanggung 

jawabnya terbatas pada jumlah penuh dari saham-sahamnya (pasal 10 ayat (2) 

KUHD). 

Sehubungan dengan pertanggungjawaban sekutu dalam persekutuan komanditer, 

di samping tanggung jawab dari sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang 

telah ada pada saat persekutuan berdiri, maka dimungkinkan pula adanya sekutu baru 

dan sekutu yang menggantikan kedudukan dari sekutu yang keluar, meninggal dunia, 

jatuh pailit atau ditaruh di bawah pengampuan. 

 Mengenai tanggung jawab sekutu baru, apakah tunduk pada pasal 18 KUHD?, 

ada beberapa pendapat :
75

 

(a) Polak, sekutu baru tidak boleh diminta membayar utang-utang persekutuan yang 

telah ada pada saat ia diterima sebagai sekutu, sebab ia tidak pernah memberikan 
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kuasa kepada sekutu lain untuk mewakilinya dalam hubungan hukum yang dibuat 

sekutu-sekutu lain dengan pihak ketiga, kecuali sekutu baru itu sebagai syarat 

penerimaannya telah menyetujui sendiri tentang tanggung jawab terhadap utang 

persekutuan yang telah ada pada saat ia masuk menjadi sekutu. 

(b) Molengraaff, pertanggung jawaban sekutu baru untuk perikatan-perikatan yang 

telah ada pada saat ia masuk, tergantung dari pelaksanaan Pasal 31 KUHD. Dapat 

diperjanjikan dengan sekutu baru tersebut. 

(c) Eggens, pertanggung jawaban sekutu baru terhadap perikatan-perikatan atau utang-

utang persekutuan yang telah ada pada saat ia masuk adalah sudah selayaknya atau 

sudah pada tempatnya, karena memandang persekutuan firma adalah badan hukum. 

(d) Van Ophuijsen, menyetujui putusan Rechtsbank Rotterdam tanggal 17 Februari 

1927, yang memutuskan bahwa pertanggung jawaban sekutu baru terhadap utang 

persekutuan yang telah ada saat ia masuk, adalah sudah selayaknya, bila ia sebelum 

masuk  menjadi sekutu mendapat kesempatan untuk menyelidiki dulu keadaan 

keuangan persekutuan. 

(e) Soekardono, pertanggung jawaban itu sudah semestinya karena keuntungan-

keuntungan yang dapat diharapkan oleh sekutu baru, mungkin tidak akan di peroleh 

tanpa ikhtiar berutang dulu untuk memajukan hasil-hasil perusahaan. 

(f) Purwosutjipto, berpendapat bila sekutu baru itu tidak menggantikan sekutu yang 

lama, seperti pendapat Polak, akan tetapi jika sekutu tersebut menggantikan sekutu 

yang lama maka sudah sepantasnya bila sekutu baru ikut bertanggung jawab 

terhadap utang-utang yang telah ada pada waktu ia masuk menjadi sekutu. 
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Nama persekutuan komanditer dapat mengambil nama salah seorang sekutu 

komplementer, sehubungan dengan nama persekutuan, nama bersama atau firma dapat 

diambil dari (Putusan R.v.J. Jakarta, tanggal 2 September 1921)
76

: 

(a) Nama dari salah seorang sekutu. 

(b) Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya : Ibrahim Bersaudara, 

Sulaiman & Brother, Sumarni & Sons, dan lain-lain. 

(c) Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu. 

(d) Nama lain yang bukan nama keluarga, misalnya mengenai tujuan perusahaan. 

Pada dasarnya nama persekutuan bebas dengan batasan tidak sedemikian rupa 

menyamai atau hampir menyamai nama dari persekutuan lain, sehingga menyebabkan 

kebingungan dan kebimbangan pihak ketiga. 

Disamping itu, berdasar Pasal 20 ayat (1) KUHD pemakaian nama sekutu 

komanditer dilarang, kecuali bila sekutu komanditer itu sebelumnya adalah sekutu 

komplementer. 

Sehubungan dengan pemakaian nama sekutu komanditer sebagai nama 

persekutuan membawa akibat pada tanggung jawab memikul segala utang persekutuan 

yang ditimbulkan karenanya dan terikat atas semua perikatan persekutuan dengan pihak 

ketiga, dan berlaku juga tanggung jawab secara sepenuhnya yang berarti secara 

tanggung menanggung bersama.  

Ketentuan tersebut untuk menjaga kemungkinan kesalahan atas pihak-pihak 

sekutu komanditer yang bila diperkenankan melakukan pengurusan di mana mempunyai 

tanggung jawab terbatas akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga bila terjadi suatu 

risiko yang memerlukan jaminan, sehingga tanggung jawab sekutu tersebut tidaklah 
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dapat dibatasi pada pemasukannya (inbrengnya) saja akan tetapi meliputi semua 

kekayaan bersama yang dimilikinya.
77

 

Bagi sekutu komplementer yang namanya tetap digunakan sebagai nama 

persekutuan, dan kemudian menjadi sekutu komanditer, maka sekutu komanditer 

tersebut bertanggung jawab secara tanggung menanggung bersama, namun tidak perlu 

menjalankan tugas pengurusan
78

. 

Tanggung jawab sekutu komplementer, adalah tanggung jawab sepenuhnya 

secara tanggung menanggung, tentunya yang menjadi jaminan lebih dahulu adalah 

kekayaan yang terpisah dari persekutuan yang dibayarkan kepada utang-utang dari 

pihak ketiga, dan bila tidak mencukupi baru diadakan perhitungan dengan para sekutu 

komplementer sesuai besarnya pemasukan masing-masing, sedang sekutu komanditer 

hanya akan ditagih sebesar yang telah dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam 

persekutuan dipenuhi. 

c) Pemisahan kekayaan daripada persekutuan komanditer 

Masalah pemisahan kekayaan persekutuan komanditer adalah sangat erat 

hubungannya dengan perikatan-perikatan yang dilakukan persekutuan terhadap pihak 

ketiga. Pemisahan kekayaan ini sebagai usaha persekutuan untuk menjamin kreditur 

persekutuan, dengan pengecualian daripada kreditur pribadi para sekutu yang 

bersangkutan.
79

 

Sebaliknya pertanggung jawaban sekutu yang keluar dari persekutuan terhadap 

utang-utang persekutuan juga ada beberapa pendapat :
80
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(a) Van Ophuijsen, berpendapat sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab terhadap 

utang-utang persekutuan yang belum dibayar pada saat dia keluar sebagai sekutu, 

karena tanggung jawab tersebut tidak dapat ditiadakan dengan perbuatan sepihak 

dari sekutu yang bersangkutan dengan cara keluar dari persekutuan. 

(b) Polak, berpendapat sama dengan Van Ophuijsen tersebut di atas. 

(c) H.G.H, dalam putusannya tanggal 20 Februari 1930, menetapkan pada pokoknya 

sama dengan pendapat Van Ophuijsen. 

Dalam persekutuan komanditer terdapat suatu kekayaan persekutuan yang 

merupakan kekayaan bersama dari para sekutu yang telah dimasukkan ke dalam 

persekutuan yang digunakan dalam menjalankan persekutuan di mana telah tercatat 

dalam pembukuan persekutuan secara tersendiri terpisah dari kekayaan pribadi daripada 

para sekutu yang bersangkutan, sehingga kekayaan bersama tersebut merupakan pula 

sebagai kekayaan persekutuan yang terpisah. 

Dalam praktek, pertanggung jawaban sekutu tidak dilaksanakan secara langsung, 

artinya semua penagihan bagi persekutuan tidak ditagihkan langsung kepada tiap-tiap 

sekutu, tetapi penagihan itu lebih dahulu harus dipenuhi dari kas persekutuan. Apabila 

kas persekutuan tidak mencukupi barulah kekayaan pribadi para sekutu itu disentuh 

untuk memenuhi penagihan tersebut.
81

 

Mengenai adanya kekayaan terpisah dalam persekutuan firma ada beberapa 

pendapat :
82

 

(a) Van Ophuijsen, berpendapat dalam persekutuan firma dibentuklah kekayaan sendiri 

yang terpisah dari kekayaan pribadi dari masing-masing sekutu. Segala utang 
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persekutuan harus dipenuhi lebih dahulu dari kas persekutuan, setelah kas 

persekutuan tidak mencukupi, pasal 18 KUHD mulai berlaku, artinya kekayaan 

pribadi masing-masing sekutu mulai dipertanggung jawabkan sampai utang 

terpenuhi semua. 

(b) Polak,
83

 berpendapat bahwa para sekutu sangat berkepentingan agar utang-utang 

persekutuan dapat dipenuhi dari kas persekutuan. Kalau tidak demikian tiap-tiap 

sekutu dapat ditagih untuk pembayaran seluruh utang persekutuan. Jika seorang 

sekutu membayar seluruh utang persekutuan tersebut, maka dia dapat minta ganti 

kepada sekutu-sekutu lainnya. 

(c) Kist,
84

 yang disetujui oleh Polak berpendapat, selama dana persekutuan mencukupi 

untuk membayar utang-utang persekutuan, pertanggung jawaban masing-masing 

para sekutu untuk seluruhnya tidak perlu diberlakukan. 

(d) Molengraaff,
85

 mengemukakan bahwa pengertian tentang kekayaan terpisah bagi 

persekutuan firma dalam hukum di Nederland harus diterima, walaupun 

persekutuan itu bukan badan hukum. 

 

7. Pengurus Persekutuan Komanditer. 

Para pengurus persekutuan komanditer juga sekaligus dapat merupakan sebagai 

pihak yang mewakili persekutuan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak 

ketiga yang bertindak atas nama persekutuan di depan hakim bagi persekutuan 
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komanditer terbuka terang-terangan, tentunya dilakukan oleh sekutu pengurus (sekutu 

komplementer).
86

 

Sekutu komplementer mempunyai dua kewenangan yaitu sekutu yang 

berwenang melakukan pengurusan persekutuan komanditer sehari-hari, juga 

mempunyai pula kewenangan mewakili persekutuan dalam melakukan hubungan 

dengan pihak ketiga.  

Kewenangan para sekutu untuk bertindak keluar dapat dibatasi dengan :
87

 

a) Mengeluarkan sekutu tertentu dari kewenangan untuk bertindak keluar atas nama 

persekutuan. 

b) Melarang sekutu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu,. 

c) Menugaskan beberapa kewajiban tertentu kepada dua orang sekutu atau lebih 

sebagai perbuatan bersama. 

d) Sekutu yang melanggar kewenangannya bertanggung jawab secara pribadi kepada 

pihak ketiga terhadap semua perikatan yang telah dibuatnya. 

Kewenangan pengurusan dan mewakili persekutuan yang bersangkutan terdapat 

perbedaan dari tiap bentuk persekutuan komanditer. 

a. Persekutuan komanditer diam  

Persekutuan komanditer di mana hanya terdapat seorang sekutu pengurus, 

sekutu tersebut menjalankan persekutuan dan bertanggung jawab sepenuhnya secara 

intern terhadap jalannya perusahaan serta pembinaan dan pemeliharaan, akan tetapi juga 

terhadap hubungan dengan pihak ketiga (keluar) dan menggunakan kekayaan yang telah 

disetorkan kepadanya yang diperlakukan seakan-akan penyerahan dan pemasukan dari 

sekutu-sekutu komanditer adalah sebagai kekayaan sendiri. 
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Persekutuan komanditer diam dimana terdapat beberapa sekutu pengurus, maka 

mereka semua merupakan pengurus yang menjalankan perusahaan, bertanggung jawab, 

pembinaan maupun terhadap sekutu komanditer dan terhadap pihak ketiga bertanggung 

jawab secara tanggung menanggung seperti halnya suatu persekutuan firma, dimana 

sekutu pengurus berwenang mewakili persekutuan dan bertindak atas nama persekutuan 

dalam melakukan perikatan-perikatan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
88

  

b. Persekutuan komanditer terbuka terang-terangan. 

Posisi sekutu dan kekayaan persekutuan komanditer dapat diketahui, sekutu 

komplementer (sekutu pengurus) dan sekutu komanditer dapat diketahui dari 

pendaftarannya, kekayaan persekutuan komanditer terpisah dari kekayaan sekutu.
89

 

Dengan adanya kekayaan terpisah maka sekutu komplementer tidaklah secara 

keseluruhan bertanggung jawab langsung terhadap risiko pihak ketiga, atau sekurang-

kurangnya pada instansi pertama diperlukan jaminan terhadap pihak ketiga atas tagihan-

tagihan terhadap persekutuan bagi kekayaan yang terpisah tersebut lepas dari kekayaan 

pribadi para sekutu komplementer yang berarti jaminan bagi setiap perjanjian yang 

dilakukan oleh sekutu komplementer dan menimbulkan kerugian serta tagihan-tagihan 

terhadap persekutuan adalah merupakan utang persekutuan dan lepas dari utang 

pribadi.
90

 

c. Persekutuan komanditer atas saham. 

Pada dasarnya hampir menyerupai perseroan terbatas atau yang disebut bentuk 

peralihan perseroan terbatas di mana di dalam pengurusan juga mempunyai persamaan 

dengan perseroan terbatas di samping persekutuan firma. 
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Pimpinan perseroan terbatas dalam kepengurusannya mempunyai dua macam 

hubungan, yaitu ke dalam disebut kewenangan ke dalam dan melakukan tindakan atas 

nama perseroan dengan pihak ketiga, demikian pula dengan hak menguasai banyak 

berhubungan dengan kewenangan keluar dari pengurus, sedangkan hak mengurus 

adalah bersifat intern. Perbedaannya dengan persekutuan komanditer atas saham dalam 

perseroan terbatas pimpinan dapat diangkat dari orang luar bukan pemegang saham, 

akan tetapi dalam persekutuan komanditer atas saham hanya sektu pengurus atau sekutu 

komplementer saja yang dapat bertindak melakukan pengurusan persekutuan maupun 

melakukan hubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan
91

. 

 

8. Berakhirnya Persekutuan Komanditer.  

Ketentuan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer dan pemberesannya 

tidak diatur secara khusus, tetapi diperlakukan ketentuan tentang bubarnya maatschap 

pasal 1646 KUH Perdata dan ketentuan pasal 30 KUHD sampai dengan pasal 35 KUHD 

yang diperlakukan bagi persekutuan firma.
92

 

Pengecualian bubarnya persekutuan menurut ketentuan pasal 1646 KUH Perdata 

ayat (4) tidak hanya terbatas pada meninggalnya sekutu komplementer, akan tetapi juga 

terhadap penghentian seorang sekutu, ditaruh di bawah pengampuan (curatele), dapat 

pula diadakan suatu perjanjian persekutuan untuk tidak dibubarkan dan diteruskan oleh 

sekutu komplementer yang tersisa.
93
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Dengan demikian dimungkinkan bahwa persekutuan komanditer dapat 

diteruskan dengan diadakan perjanjian persekutuan sebelumnya antara lain
94

 : 

a. Penerusan persekutuan (voortzetting) yang dilakukan oleh sekutu-sekutu yang 

tertinggal sisa (overblijvende vennoten).
95

 

Persekutuan komanditer yang terdiri dari beberapa sekutu komplementer, dapat 

mengadakan perjanjian persekutuan sebelumnya bahwa persekutuan tidak bubar dan 

dilanjutkan oleh sekutu sisa yang tertinggal dalam hal seorang sekutu komplementer 

meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, sekutu 

komplementer dipecat (dengan melalui suara terbanyak yang diadakan berdasarkan 

perjanjian yang dibuat sebelumnya dan dilakukan dengan itikad baik), atau sekutu 

komplementer mengundurkan diri atau sekutu komplementer berhenti dari 

kepengurusan dan menjadi sekutu komanditer. 

Mengenai pertanggung jawaban sekutu yang keluar dari persekutuan terhadap 

utang-utang persekutuan ada pendapat :
96

 

(1) Van Ophuijsen, berpendapat bahwa sekutu yang sudah keluar tetap bertanggung 

jawab terhadap utang-utang persekutuan yang belum sempurna dibayar pada saat 

dia keluar sebagai sekutu, karena tanggung jawab itu tidak dapat ditiadakan dengan 

perbuatan sepihak dari sekutu yang bersangkutan dengan cara keluar dari 

persekutuan. 

(2) H.G.H, dalam putusannya tanggal 20 Februari 1930, mempertimbangkan bahwa 

pengumunan berhentinya tanggung jawab tidak berguna, karena penagih-penagih 
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yang telah ada sebelum sekutu keluar harus dianggap masih berlangsung menjadi 

tanggung jawab sekutu yang keluar itu. 

 

b. Penerusan persekutuan dengan ahli warisnya sekutu yang meninggal dunia. 

Pasal 1651 KUH Perdata, menentukan jika telah diperjanjikan bila seorang 

sekutu meninggal, persekutuan diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris hanya 

seorang dan telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tidaklah masalah akan tetapi 

jika ahli warisnya lebih dari seorang karena kedudukan sekutu adalah individual maka 

pewaris hanya satu orang sekutu yang mewakili mereka.
97

 

 

c. Penerusan persekutuan dengan seorang pihak ketiga. 

Dalam hal meninggalnya seorang sekutu, dan kewajiban pemasukan dipenuhi 

dengan suatu perjanjian pengambilalihan (overnemingsbeding) sebagai suatu 

penyimpangan yang terlebih dahulu ditetapkan bagi syarat pemasukan (inbreng). 

Persekutuan komanditer dimana hanya ada satu sekutu komplementer dengan 

beberapa sekutu komanditer, bilamana sekutu komplementer meninggal dunia (pasal 

1646 KUHPerdata) dan pasal 1651 KUH Perdata persekutuan tidak dapat diteruskan, 

akan tetapi diadakan pembaharuan persekutuan serta dilakukan novasi terlebih dahulu 

yang kemudian didirikan persekutuan komanditer yang baru.
98

 

Setelah persekutuan komanditer bubar dan tidak mungkin untuk dilakukan 

perpanjangan lagi, maka diperlukan diadakannya pemberesan (likuidasi) dan selama 
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pemberesan maka persekutuan tetap berlangsung dengan menggunakan tambahan CV 

dalam likuidasi.
99

 

 

9. Pertanggungjawaban dan Pengurusan Kekayaan Persekutuan Komanditer. 

Pemberesan persekutuan komanditer berhubungan erat dengan tindakan 

pengurusan kekayaan persekutuan komanditer dan penyelesaian kewajiban-kewajiban 

kepada pihak ketiga maupun pembagian laba rugi persekutuan diantara para sekutu. 

Pemberesan persekutuan komanditer dilakukan oleh pemberes, siapa yang 

melakukan tindakan pemberesan adalah sekutu pengurus (sekutu komplementer, kecuali 

ditentukan lain dalam perjanjian atau semua sekutu komplementer (tidak termasuk 

sekutu komanditer) secara bersama-sama, dan dengan suara terbanyak mengangkat 

seorang lain sebagai pemberes. 

Jika pemungutan suara untuk menentukan pemberes gagal, maka diajukan 

permohonan ke Ketua Pengadilan negeri untuk memutuskan siapa yang menjadi 

pemberes untuk kepentingan persekutuan yang dibubarkan. 

Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua perikatan-perikatan yang sedang 

berjalan dengan pihak ketiga, membayar tagihan-tagihan dan melakukan pemberesan 

atas semua kekayaan persekutuan baik dalam bentuk aktiva maupun pasiva. 

Pasal 33 KUHD menentukan jika uang kas persekutuan yang dibubarkan tidak 

mencukupi untuk membayar utang-utang persekutuan maka pemberes dapat menagih 

uang yang dibutuhkan, tiap sekutu untuk bagiannya dalam persekutuan, di mana sekutu 

tersebut harus membayar. 
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Persekutuan yang merugi, maka pemberes membebankan kerugian tersebut 

kepada sekutu komplementer menurut perimbangan pemasukannya dalam persekutuan, 

sedangkan sekutu komanditer tidak dilakukan penagihan lebih dari jumlah 

pemasukannya atau yang dijanjikan dimasukkan. 

Keuntungan yang telah diterima oleh sekutu komanditer mereka tidak dapat 

ditagih kembali atas pembayaran yang telah dilakukan persekutuan namun kemudian 

persekutuan mengalami kerugian Pasal 20 ayat (3) KUH Perdata. 

Pasal 34 KUHD menentukan, semua uang kas yang selama pemberesan tidak 

diperlukan oleh persekutuan, dapat untuk sementara dibagi. Dan dapat diperhitungkan 

kembali bila ternyata masih ada sisa kekayaan kemudian atau masih ada kemungkinan 

keuntungan yang akan di dapat persekutuan. 

Pembagian saldo persekutuan yang masih ada setelah pemberesan dilakukan, 

yang pertama adalah melakukan pengembalian atas pemasukan-pemasukan yang 

dilakukan oleh para sekutu ke dalam persekutuan yang menjadi kekayaan persekutuan. 

Pengembalian pemasukan dalam hal pemasukan berupa uang mudah 

diperhitungkan, apabila pemasukan berupa barang diperlukan perhitungan pada saat 

pemasukan dan nilai barang pada waktu pemberesan, perhitungan demikian juga 

diperlukan untuk barang yang habis terpakai atau menjadi berkurang nilainya karena 

pemakaian. 

Apabila ternyata di kemudian hari setelah pembagian laba dan rugi muncul 

tagihan baru, bukan hanya semua modal pemasukan masing-masing sekutu dapat 

ditagih, akan tetapi juga semua pembagian sementara yang telah dilakukan dan telah 

diserahkan kepada sekutu yang bersangkutan, dapat ditagih untuk membayar utang-

utang persekutuan. 
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Penagihan dari kreditur persekutuan sudah tidak ada lagi, maka berarti 

persekutuan telah benar-benar berakhir dan persekutuan sudah tidak ada lagi. 

Pemberes kemudian mempertanggung jawabkan tugasnya dalam rapat umum 

persekutuan komanditer (rapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer) setelah 

disahkan dalam rapat maka pemberes memperoleh status hukum „de charge”.
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BAB III  

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGURUSAN KEKAYAAN 

PERSEKUTUAN KOMANDITER 

(STUDI  KASUS  PEMBERHENTIAN  DIREKTUR  CV. WUKIR JAYA 

MAKMUR) 

 

A. Pemberhentian Direktur CV. Wukir Jaya Makmur. 

CV. Wukir Jaya Makmur didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh 

Notaris Zuli Jamhari, SH Notaris di Kulon Progo dengan akta Nomor : 03 tanggal 22 

Juli 2008; 

Dalam perkembangan berjalannya CV. Wukir Jaya Makmur terjadi 

permasalahan yang berlanjut dengan adanya tindakan dari sekutu komplementer Benny 

Loh dan sekutu komanditer Umirah Banu Ismoyo, SE memberhentikan kepengurusan 

sekutu komplementer Susilo Wukir Wirawan dari kepengurusan CV. Wukir Jaya 

Makmur. 

Rapat yang diadakan oleh Benny Loh alias Loh Yuk Liang, Ny. Umirah Banu 

Ismoyo, SE dan karyawan CV. Wukir Jaya Makmur di KUD Tani Rukun Kretek 

dengan hasil rapat sebagaimana Berita Acara Rapat tanggal 20 April 2009 berupa 

penonaktifan Susilo Wukir Wirawan dari jabatan direktur CV. Wukir Jaya Makmur 

dengan alasan selama dikelola Susilo Wukir Wirawan, CV. Wukir Jaya Makmur tidak 

ada perkembangan. 

Dalam Berita Acara Rapat tanggal 20 April 2009 tersebut ditandatangani oleh 

Benny Loh dengan jabatan Direktur CV. Wukir Jaya Makmur dan Umirah, SE Ny. 
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Banu Ismoyo sebagai sekutu komanditer beserta beberapa karyawan CV. Wukir Jaya 

Makmur. 

Setelah ada penonaktifan Susilo Wukir Wirawan dari jabatan direktur CV. 

Wukir Jaya Makmur, sekutu komplementer Benny Loh alias Loh Yuk Liang 

memberikan kuasa kepada Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE untuk melakukan pengurusan 

dan penguasaan CV. Wukir Jaya Makmur. 

Susilo Wukir Wirawan mengambil mesin-mesin alat produksi dari CV. Wukir 

Jaya Makmur yang berkedudukan di Banaran, Galur, Kulon Progo, dan inventaris 

kantor serta beberapa catatan pembukuan CV. Wukir Jaya Makmur di Bantul Karang, 

Ringinharjo, Bantul. 

Perbuatan Susilo Wukir Wirawan mengambil secara sepihak mesin produksi dan 

barang alat kantor dilaporkan oleh seorang karyawan CV. Wukir Jaya Makmur yang 

bernama Ahmad Suryadi (Tergugat III) ke kepolisian atas perbuatan pencurian. Dari 

keterangan para saksi dari pihak Tergugat Benny Loh diketahui proses perkara Susilo 

Wukir Wirawan atas dugaan pencurian tersebut tidak berlanjut.  

Sebagaimana terlihat dalam jawaban Tergugat I Benny Loh, Tergugat II Beh 

Yeng Chew, dan Tergugat III Ahmad Suryadi atas petitum gugatan Penggugat Susilo 

Wukir Wirawan atas kepemilikan barang-barang alat produksi CV. Wukir Jaya Makmur 

masih mengandung sengketa. Dalam petitum gugatannya Susilo Wukir Wirawan 

mendalilkan bahwa CV. Wukir Jaya Makmur yang berkedudukan di Kulon progo 

adalah pengembangan dari CV. Wukir Jaya Makmur yang didirikannya di Semarang 

berdasarkan Akta Pendirian No. 31 yang dibuat oleh Notaris Arlini Damayanti. Dan 

dari jawaban Umirah Banu Ismoyo, SE sebagai Turut Tergugat IV bahkan mendalilkan 

bahwa CV. Wukir Jaya Makmur adalah miliknya dengan mengajukan beberapa bukti 
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berupa Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang tercantum 

sebagai pemilik dan Pengurus adalah Umirah Banu Ismoyo, SE. 

Dari jawaban Tergugat I Benny Loh, Tergugat II Beh Yeng Chew, dan Tergugat 

III Ahmad Suryadi dan Replik dari Penggugat Susilo Wukir Wirawan, terlihat pula ada 

perbedaan pendapat mengenai alasan pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari 

jabatan direktur CV. Wukir Jaya Makmur yaitu dari jawaban Benny Loh sebagai 

Tergugat I bahwa CV. Wukir Jaya Makmur tidak berkembang dibawah kepengurusan 

Susilo Wukir Wirawan dan Susilo Wukir Wirawan juga menggunakan uang Benny Loh 

tanpa bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya.  

 

1. Tinjauan Hukum Akta Pendirian CV.Wukir Jaya Makmur 

Permasalahan CV. Wukir Jaya Makmur tersebut di atas mengenai para sekutu, 

tempat kedudukan persekutuan komanditer dan waktu berdirinya persekutuan dapat 

dilihat dari akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur yang dibuat oleh notaris Zuli 

Jamhari, SH Nomor : 3 tanggal 22 Juli 2008. 

 

a. Sekutu CV. Wukir Jaya Makmur  

Dalam akta Nomor : 03 dibuat oleh Notaris Zuli Jamhari, SH tanggal 22 Juli 

2008, CV. Wukir Jaya Makmur didirikan oleh : 

1) Tuan Susilo Wukir Wirawan,  dengan identitas lahir di Semarang pada tanggal 12 

Agustus 1971, bertempat tinggal di Jalan Hijau Lestari VIII, Nomor 10, RT.05, 

RW.09, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. 

2) Tuan Benny Loh, lahir di Medan pada tanggal 27 Nopember 1958 bertempat 

tinggal di Jalan Timur Raya 16 A, RT.013/RW.003, Kelurahan Cipinang, 

Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur. 
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3) Nyonya Umirah Banu Ismoyo, SE lahir di Kulon Progo tanggal 13 Maret 1966, 

alamat tempat tinggal Bunder Pedukuhan IV, RT.014/RW.008 Desa Banaran, 

Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. 

Para pendiri tersebut merupakan sekutu dari persekutuan komanditer, dan 

masing-masing disebut dalam akta pendirian sebagai sekutu komplementer (sekutu 

pengurus) atau sekutu komanditer yaitu sekutu yang hanya memasukkan modal tidak 

aktif ikut dalam pengurusan persekutuan dengan masing-masing kewenangannya. 

Pasal 5 Akta Pendirian menentukan : 

1) Yang menjadi sekutu pengurus dalam persekutuan ialah Susilo Wukir Wirawan dan 

Benny Loh dengan sebutan direktur. 

2) Direktur berhak mewakili persekutuan baik di dalam maupun di luar pengadilan 

serta menandatangani untuk dan atas nama persekutuan dalam segala hal dan untuk 

segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan dan atau 

pemilikan, maka dari itu berhak untuk mengikat pihak lain dengan persekutuan ini, 

dalam arti yang luas tanpa pembatasan. 

3) Sekutu pengurus berhak pula mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih 

dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan olehnya. 

Pasal 6 Akta Pendirian mencantumkan yang menjadi sekutu komanditer dari 

persekutuan ini ialah  Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE yang karenanya maka ia tidak 

boleh ikut campur dengan pekerjaan persekutuan sehari-harinya, akan tetapi pada setiap 

waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-barang dan 

kekayaan persekutuan ini, sedang sekutu pengurus wajib memberikan semua keterangan 

dengan sempurna dan lancar kepada mereka apabila dimintanya. 

Dengan telah disebut dalam akta pendirian siapa sekutu komplementer maka 

sifat dari kepengurusan sekutu ini adalah gerant statutair, sehingga tidak dapat 
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diberhentikan sewaktu-waktu tanpa alasan yang sah dan sepakat diantara sekalian 

sekutu. 

Sekutu pengurus berhak pula mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih 

dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan olehnya, ketentuan ini tidak 

menghapuskan tanggung jawab sekutu komanditer yang mendapat kuasa untuk 

melakukan pengurusan persekutuan, tetap dipertanggung jawabkan pula tidak terbatas 

pada pemasukan akan tetapi bertanggung jawab sampai harta pribadinya. 

 

b. Nama dan Tempat Kedudukan. 

Pasal 1 Akta Nomor 3 Notaris Zuli Jamhari tanggal 22 Juli 2008, disebut sebagai 

persekutuan dagang komanditer dengan nama CV. Wukir Jaya Makmur dan 

berkedudukan di Bunder Pedukuhan IV, RT.014/RW.008, Desa Banaran, Kecamatan 

Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan dengan persetujuan para sekutu di tempat lain 

dapat didirikan cabang-cabangnya dan/atau perwakilan-perwakilannya. 

Mengenai nama dari persekutuan komanditer dapat diambil dari nama firmanya 

atau nama lain dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau 

menyerupai nama dari persekutuan komanditer lain sehingga dapat menimbulkan 

kebingungan. 

Seperti nama CV. Wukir Jaya Makmur, diambil dari nama seorang sekutu 

komplementer Susilo Wukir Wirawan. 

Dalam kasus yang tertuang dalam gugatan Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Wt, Susilo 

Wukir Wirawan sebagai Penggugat mendalilkan bahwa CV. Wukir Jaya Makmur yang 

berkedudukan di Kulon Progo yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 

Notaris Zuli Jamhari, SH tanggal 22 Juli 2008 adalah merupakan pengembangan usaha 

dari CV. Wukir Jaya Makmur yang berkedudukan di Semarang yang didirikan dengan 
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Akta Notaris nomor 31 tanggal 24 Oktober 2003 yang dibuat oleh notaris Arlini Rahmi 

Damayanti, SH yang bergerak dibidang usaha eksport serabut kelapa. 

Akta Pendirian CV. Wukir Jaya Makmur, Akta Nomor 3  yang dibuat oleh 

Notaris Zuli Jamhari tanggal 22 Juli 2008, disebut sebagai persekutuan dagang 

komanditer dengan nama CV. Wukir Jaya Makmur dan berkedudukan di Bunder 

Pedukuhan IV, RT.014/RW.008, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon 

Progo, tidak ada disebut dalam akta tersebut pasal yang menyatakan CV. Wukir Jaya 

Makmur yang berkedudukan di Bunder Pedukuhan IV, RT.014/RW.008, Desa Banaran, 

Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo adalah Cabang dari CV. Wukir Jaya 

Makmur yang berkedudukan di Semarang, dengan demikian CV. Wukir Jaya Makmur 

yang berkedudukan di Banaran, Galur, Kulon Progo berdiri sendiri terlepas dari CV. 

Wukir Jaya Makmur yang berkedudukan di Semarang. 

 

c. Maksud dan Tujuan Persekutuan Komanditer. 

Disebut dalam Pasal 2 Akta Pendirian CV. Wukir Jaya Makmur : 

1) Menjalankan perdagangan umum dalam arti seluas-luasnya termasuk import, 

eksport, interinuslair dan lokal dari semua bahan dan barang yang dapat 

diperdagangkan juga bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor, dealer, sub 

dealer, supplier, agen dan pedagang perantara, serta perdagangan industri dan hasil 

bumi. 

2) Mengusahakan perusahaan yang bergerak di bidang pemborong, pelaksana dan 

kontraktor segala macam bangunan, antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, 

bangunan, pengairan, taman, konsultan di bidang sipil, interior/eksterior, 

mebeler/kitchen set, arsitektur sipil, furnitur dan lain sebagainya. 
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3) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Sumber Daya Manusia diantaranya 

pelatihan/kursus-kursus ketrampilan, penempatan ketenagakerjaan, pengadaan 

tenaga kerja untuk Dalam Negeri dan Luar Negeri. 

4) Menjalankan usaha di bidang pertambangan. 

5) Menjalankan usaha di bidang jasa umum, diantaranya pengurusan perijinan, dalam 

arti seluas-luasnya. 

Penyebutan maksud dan tujuan perusahaan dalam akta pendirian dimaksudkan 

sebagai arah dan batasan bidang usaha dari persekutuan komanditer yang didirikan, 

walaupun dengan penyebutan bidang usaha yang luas untuk memberi ruang usaha luas 

bagi persekutuan sehingga ketika CV. Wukir Jaya Makmur akan mengembangkan suatu 

usaha tidak memerlukan perubahan akta pendirian. 

Pengertian perusahaan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 

huruf b, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan 

terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, dengan 

demikian CV. Wukir Jaya Makmur sesuai akta pendiriannya adalah bentuk usaha yang 

wajib memenuhi ketentuan wajib daftar perusahaan dan karena menjalankan kegiatan 

dalam bidang perdagangan wajib pula memiliki ijin usaha perdagangan sebagaimana 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-

DAG/PER/9/2009. 

Sehubungan dengan perijinan dan ketentuan wajib daftar perusahaan CV. Wukir 

Jaya Makmur telah terdaftar sebagaimana bukti yang diajukan pihak Turut Tergugat IV, 

Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE : 

(a) Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV Wukir Jaya Makmur 

Nomor TDP 120435100.31.B berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2013 
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yang dikeluarkan oleh Sri Utari, SH Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Kulon Progo tertanggal 09 September 2008 tercantum Pengurus Utama Umirah, SE 

(Ny. Banu Ismoyo), kegiatan usaha pokok perdagangan hasil bumi, pemborong, 

jasa, tenaga kerja. 

(b) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (IUP Kecil) CV. Wukir Jaya Makmur Nomor : 

530/31.B/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Sri Utari, SH Kepala Kantor Pelayanan 

Terpadu Kabupaten Kulon Progo tertanggal 09 September 2008 tercantum 

Pemilik/Penanggung jawab Umirah, SE (Ny. Banu Ismoyo),  kegiatan usaha pokok 

perdagangan hasil bumi, pemborong, jasa, tenaga kerja, dengan kekayaan bersih Rp 

43.500.000,00  

(c) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 504/DP/CV/009/I/2009 

dengan nomor TDP 120135101315 berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul selaku Kepala Kantor 

Pendaftaran Perusahaan Drs. Helmi Jamharis, MM atas nama Pemilik/Penanggung 

Jawab Umirah, SE / Ny. Banu Ismoyo dengan alamat perusahaan Jl. Samas, 

Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul dan kegiatan usaha pokok Industri Sabut 

Kelapa. 

(d) Tanda Daftar Industri Nomor : 530/DP/D/005/I/2009 nama perusahaan CV. Wukir 

Jaya Makmur, tertanggal 21 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan 

Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM atas nama Pemilik Umirah, SE / Ny. 

Banu Ismoyo, alamat perusahaan Jl. Samas, Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul 

dan kegiatan usaha pokok Industri Sabut Kelapa. 

(e) Izin Gangguan Nomor : 660/DP/S/0025/I/2009 tertanggal 17 Januari 2009 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, 

MM atas nama Umirah, SE / Ny. Banu Ismoyo, nama  perusahaan CV. Wukir Jaya 
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Makmur, dengan alamat perusahaan Jl. Samas, Genting, Tirtomulyo, Kretek, 

Bantul dan jenis usaha Penggilingan Sabut Kelapa. 

Dalam surat-surat perijinan dan tanda daftar perusahaan CV. Wukir Jaya 

Makmur sebagaimana bukti tulis yang diajukan oleh Umirah Banu Ismoyo, SE 

tercantum nama  pemilik, pengurus adalah Umirah, SE (Ny. Banu Ismoyo), sedangkan 

nama tersebut dalam akta pendirian tercantum sebagai sekutu komanditer. 

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 

Perusahaan yang harus melakukan wajib daftar perusahaan adalah pemilik, atau 

pengurus atau dapat pula mewakilkan pada kuasanya. 

Dihubungkan dengan ketentuan wajib daftar perusahaan tersebut, di mana Tanda 

Daftar Perusahaan atas nama Pengurus Umirah, SE (Ny. Banu Ismoyo) dan dalam akta 

pendirian CV. Wukir Jaya Makmur Umirah, SE sebagai sekutu komanditer yang tidak 

berwenang melakukan perbuatan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa Umirah, SE telah mempermaklumkan diri ikut dalam 

perbuatan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur.  

Dalam jawabannya Umirah, SE terhadap gugatan Susilo Wukir Wirawan tidak 

mendalilkan apa bentuk  inbreng atau pemasukannya dalam CV. Wukir Jaya Makmur, 

sementara dalam repliknya Susilo Wukir Wirawan mendalilkan bahwa Umirah, SE 

adalah orang yang dipercaya ikut dalam pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur dan dalil 

tersebut tidak dibantah oleh Umirah Banu Ismoyo, SE, dapat pula diartikan Umirah 

Banu Ismoyo, SE dalam CV. Wukir Jaya Makmur melakukan perbuatan pengurusan. 

Dari dua fakta tersebut dapat diambil kesimpulan Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE 

yang dalam akta pendirian berkedudukan sebagai sekutu komanditer, tetapi melakukan 

perbuatan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur, dipertegas dengan adanya surat kuasa 

dari Benny Loh alias Loh Yuk Liang, sehingga pertanggung jawabnya adalah sesuai 
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ketentuan Pasal 21 KUHD yaitu bertanggung jawab terhadap perikatan persekutuan 

tidak hanya terbatas pada pemasukannya akan tetapi sampai pada harta pribadinya.  

 

d. Waktu Berdirinya Persekutuan Komanditer. 

Pasal 3 Akta Pendirian ditentukan CV. Wukir Jaya Makmur didirikan untuk 

waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah mulai pada tanggal sejak ditanda tangani 

akte pendirian.  

Dalam pasal 3 tersebut juga ditentukan tentang tata cara keluarnya sekutu dari 

persekutuan, yaitu sekutu dapat keluar dari persekutuan sewaktu-waktu dengan 

memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis pada sekutu lainnya, sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Dalam hal ada sekutu yang berkehendak keluar 

dari persekutuan, sekutu lainnya berhak untuk membeli dan mengambil alih harta benda 

kekayaan persekutuan ini dan melanjutkan perusahaan ini dengan memakai terus nama 

perusahaan ini, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan kewajiban 

untuk membayar kepada sekutu yang keluar dari persekutuan atas bagiannya di dalam 

persekutuan menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat pada waktu sekutu 

keluar dari persekutuan, yaitu dalam 6 (enam) bulan setelah neraca dan perhitungan laba 

rugi disahkan atau dianggap disahkan. 

Sudah jelas disebut dalam akta pendirian bahwa CV. Wukir Jaya Makmur 

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, dengan demikian tidak dapat dibubarkan 

sewaktu-waktu kecuali dengan persetujuan para sekutu CV. Wukir Jaya Makmur. Hal 

ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata bahwa prinsip perjanjian 

tidak dapat dibatalkan sepihak selain dengan sepakat para pihak, hal ini berkaitan 

dengan prinsip perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak, dalam akta pendirian 

CV. Wukir Jaya Makmur telah diberi ketentuan dimungkinkannya sekutu untuk keluar 
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dari persekutuan dengan syarat pemberitahuan tertulis dengan jangka waktu 6 (enam) 

bulan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pengurusan pemasukan dari sekutu tersebut 

ke dalam persekutuan untuk perhitungan pengembaliannya. 

 

e. Penerusan persekutuan. 

Pasal 11 akta pendirian ditentukan penerusan persekutuan oleh seorang ahli 

waris yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari  semua ahli waris dari sekutu yang 

meninggal dunia. 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka apabila ada sekutu yang meninggal 

dunia tidak secara langsung menyebabkan berakhirnya persekutuan, karena para pihak 

telah memperjanjikan dalam akta pendiriannya, tentang penerusan sekutu yang 

meninggal dunia, ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1651 

KUHPerdata. 

Pasal 12 Akta Pendirian menentukan apabila salah seorang sekutu dinyatakan 

pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka ia dipandang sebagai telah keluar dari 

persekutuan ini dengan ijinnya para sekutu lainnya dari persekutuan ini, yaitu satu (1) 

hari setelah sebelumnya dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan dengan 

ketentuan bahwa bagiannya di dalam persekutuan ini menurut buku-buku yang ditutup 

pada hari itu juga dalam enam bulan akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan. 

Dalam Pasal 1646 KUHPerdata, adanya sekutu yang dinyatakan pailit atau 

ditaruh di bawah pengampuan menyebabkan persekutuan berakhir, sehingga ketentuan 

pasal 12 akta pendirian ini merupakan penyimpangan yang dimungkinkan karena 

merupakan kesepakatan dari sekalian sekutu untuk tetap melanjutkan persekutuan 

komanditer oleh sekutu yang tersisa. 
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2. Kedudukan Para Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer CV. 

Wukir Jaya Makmur.  

a. Sekutu Komplementer. 

1) Kedudukan dalam persekutuan 

Sebagaimana disebut dalam pasal 5 akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur 

bahwa sekutu komplementer yang berhak melakukan pengurusan persekutuan adalah 

Susilo Wukir Wirawan dan Benny Loh (Loh Yuk Liang) dengan jabatan direktur.  

2) Kewenangan Sekutu Komplementer 

Telah ditentukan dalam akta pendirian wewenang dari sekutu komplementer 

yang disebut dalam Pasal 5 ayat (2) Direktur berhak mewakili persekutuan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama 

persekutuan dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan segala 

perbuatan pengurusan dan atau pemilikan, maka dari itu berhak untuk mengikat pihak 

lain dengan persekutuan ini, dalam arti yang luas tanpa pembatasan. 

Dengan ketentuan tersebut wewenang sekutu pengurus meliputi pengurusan 

yang merupakan tindakan sehari-hari pengurusan persekutuan maupun penguasaaan 

karena menyangkut pemilikan sehingga sekutu pengurus memiliki wewenang yang luas. 

Dalam melakukan tindakan penguasaan biasanya dalam akta pendirian disyaratkan 

persetujuan dari sekutu lain, akan tetapi dalam akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur 

wewenang sekutu komplementer untuk melakukan tindakan penguasaan tidak 

ditentukan memerlukan persetujuan sekutu lain. 

Dengan ketentuan tersebut diatas sekutu komplementer dapat melakukan 

tindakan pengurusan dan penguasaan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, 

dengan demikian perbuatan seorang sekutu komplementer mengikat sekutu 
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komplementer yang lain, karena dianggap telah memberikan kuasa. Sebagaimana 

ketentuan Pasal 1637 KUHPerdata, yang berbunyi : 

“Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan 

dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi pekerjaannya masing-masing, atau 

dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan 

sesuatu apa jika tidak bersama-sama bertindak dengan teman-temannya 

pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan 

segala perbuatan yang mengenai pengurusan itu.” 

 

Ketentuan tersebut sejalan dengan kesepakatan para pihak yang tercantum dalam 

pasal 5 Akta pendirian, sehingga sekutu komplementer Susilo Wukir Wirawan dan 

Benny Loh dapat melakukan perbuatan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur baik 

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan itikad baik untuk tujuan 

keuntungan persekutuan komanditer CV. Wukir Jaya Makmur. 

Ketentuan Pasal 10 Akta pendiiran, ditentukan bahwa tiap-tiap sekutu tidak 

boleh melepaskan atau mengasingkan antara lain : menjual, menggadaikan, menukarkan 

atau menghadiahkan bagiannya di dalam persekutuan ini dengan tidak mendapat ijin 

terlebih dahulu dari sekutu lainnya dari persekutuan. 

Ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan kewenangan melakukan 

penguasaan atas persekutuan, walaupun terhadap barang yang merupakan modal 

pemasukannya sendiri dari sekutu yang bersangkutan akan tetapi untuk melepaskan atau 

mengasingkan barang tersebut tetap harus dengan ijin dari sekutu lain. Ketentuan ini 

untuk lebih menjamin kekayaan persekutuan agar tidak dipindah tangankan oleh sekutu 

kepada pihak lain yang akan berakibat pada kerugian persekutuan. 

Perbuatan Benny Loh sendiri memberi kuasa kepada Ny. Umirah Banu Ismoyo, 

SE untuk melakukan perbuatan pengurusan dan penguasaan CV. Wukir Jaya Makmur 

tidak  dapat disebut sebagai perbuatan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 1637 KUHPerdata, karena perbuatan pengurusan adalah perbuatan 
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sehari-hari dalam memimpin jalannya persekutuan sedangkan memberi kuasa kepada 

Umirah, SE seharusnya dilakukan bersama-sama dengan Susilo Wukir Wirawan, yang 

merupakan sekutu komplementer CV. Wukir Jaya Makmur bersama-sama dengan 

Benny Loh, karena kuasa yang diberikan adalah untuk melakukan pengurusan dan 

penguasaan CV. Wukir Jaya Makmur, yang bermaksud untuk menyerahkan 

kewenangan sekutu komplementer kepada penerima kuasa Umirah, SE. 

Mengenai pertanggung jawaban sekutu dalam melakukan pengurusan 

persekutuan diantara para sekutu berlaku hubungan intern, dalam hal ada lebih dari 

seorang sekutu komplementer berlaku pertanggung jawaban secara tanggung renteng. 

 Wewenang memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan persekutuan dapat 

dilakukan oleh sekutu komplementer, dalam hal ada lebih dari seorang sekutu 

komplementer maka pemberian kuasa dapat diberikan oleh sekutu-sekutu komplementer 

tersebut secara bersama-sama karena dengan memberikan kuasa berarti penerima kuasa 

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini mewakili sekutu 

komplementer melakukan pengurusan persekutuan. 

Susilo Wukir Wirawan dalam gugatannya mendalilkan bahwa aset dalam CV. 

Wukir Jaya Makmur adalah miliknya sendiri, apa yang didalilkan tersebut adalah 

bertentangan dengan unsur pokok dari persekutuan yaitu antara para sekutu harus 

memasukkan uang atau barang atau keahliannya ke dalam persekutuan yang akan 

menjadi aset bagi persekutuan untuk modal menjalankan usahanya dalam mencari 

keuntungan yang akan dibagi diantara sekalian sekutu sesuai dengan perjanjian para 

sekutu atau berdasarkan perimbangan pemasukannya ke dalam persekutuan. 

Dalam pembuktian para pihak tidak dapat menunjukkan catatan atau pembukuan 

CV. Wukir Jaya Makmur yang dibuat untuk pemasukan dari setiap sekutu ke dalam 
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persekutuan, sehingga tidak dapat dilihat besarnya pemasukan dari tiap sekutu, padahal 

untuk itu telah ditentukan dalam pasal 4 akta pendiriannya. 

Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan dalam akta pendirian kepada 

sekutu komplementer yang disebut dalam perbuatan pengurusan maupun pemilikan 

ataupun penguasaan merupakan kewenangan yang luas, di mana tidak disyaratkan 

persetujuan dari para sekutu dalam hal melakukan perbuatan pemilikan atau 

penguasaan. 

Jawaban Tergugat IV Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE point 9, tentang 

kewenangan Susilo Wukir Wirawan dan Benny Loh alias Loh Yuk Liang dalam 

perbuatan pengurusan dan atau kepemilikan tidak dicantumkan dengan jelas maupun 

adanya kesepakatan pembagian tugas dan kewenangan sekutu-sekutu komplementer 

tersebut, hal ini bukan merupakan hal mutlak yang harus dicantumkan dalam akta 

pendirian sebagaimana ketentuan Pasal 18 KUHD bahwa sekutu-sekutu komplementer 

bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari 

persekutuannya, sehingga apa yang dilakukan oleh seorang sekutu dalam hal dilakukan 

untuk persekutuan maka merupakan tanggung jawab tanggung renteng untuk 

seluruhnya diantara sekutu komplementer, diantara para sekutu komplementer terdapat 

hubungan sebagai persekutuan firma maka berlaku ketentuan Pasal 18 KUHD.  

Dengan tidak disebut batasan kewenangan bagi tiap sekutu, maka harus 

diindahkan aturan-aturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1639 KUHPerdata, yaitu: 

(1) Para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa supaya yang satu 

melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing 

sekutu juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak 

telah memperoleh perizinan mereka, dengan tidak mengurangi hak mereka ini atau 
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salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum 

ditutup; 

(2) Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan 

persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu 

biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan 

kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu lainnya 

karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka. 

(3) Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut 

memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan 

persekutuan. 

Tidak seorang sekutu pun tanpa ijinnya sekutu-sekutu lainnya, boleh membuat hal-

hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun 

ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan. 

 

3) Kewajiban sekutu komplementer 

Sekutu komplementer wajib memasukkan ke dalam persekutuan uang atau 

barang sehubungan dengan kewenangannya melakukan perbuatan pengurusan 

persekutuan juga wajib memasukan keahlian atau tenaganya. 

 Susilo Wukir Wirawan dan Benny Loh alias Loh Yuk Liang disebut sebagai 

pengurus sehingga apa yang didalilkan Susilo Wukir Wirawan bahwa kekayaan CV. 

Wukir Jaya Makmur berupa mesin-mesin produksi yang dibawa Susilo Wukir Wirawan 

adalah pemasukannya dalam CV. Wukir Jaya Makmur dan dalil Benny Loh dalam 

jawabannya terhadap gugatan Susilo Wukir Wirawan bahwa semua aset CV. Wukir 

Jaya Makmur adalah milik Benny Loh merupakan hal yang bertentangan dengan 

ketentuan dalam persekutuan komanditer yang telah didirikan dengan akta notaris 
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berkaitan dengan kewajiban memasukkan modal ke dalam persekutuan, dan apa yang 

dijanjikan akan dimasukkan merupakan utang dari sekutu tersebut terhadap persekutuan 

jika berupa barang maka sekutu tersebut harus menanggung dengan cara yang sama 

seperti dalam jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1625 KUHPerdata, dan bagi 

pemasukan berupa uang apabila tidak memasukkannya maka sekutu tersebut berutang 

bunga atas jumlah itu demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1626 KUHPerdata. 

Dalam keadaan CV. Wukir Jaya Makmur sebagaimana didalilkan oleh Susilo 

Wukir Wirawan dan Benny Loh yang masing-masing menyatakan kekayaan CV. Wukir 

Jaya Makmur baik berupa mesin produksi dan inventaris kantor adalah milik mereka 

sendiri dan masing-masing tidak dapat membuktikan apa yang telah nyata dimasukkan 

dalam CV. Wukir Jaya Makmur, bukti inventory list yang diajukan oleh pihak Benny 

Loh tidak dapat menguatkan dalil kepemilikannya atas barang-barang tersebut. 

Sedangkan kuitansi-kuitansi pembelian mesin produksi dan alat kantor atas nama Susilo 

Wukir Wirawan tidak dapat juga membuktikan bahwa barang tersebut adalah modal 

yang telah dimasukannya dalam CV. Wukir Jaya Makmur, karena uang untuk 

pembelian barang tersebut tidak dapat diketahui dari mana asalnya sebagaimana dalil 

Benny Loh bahwa Susilo Wukir Wirawan telah membelanjakan uang miliknya untuk 

pembelian mesin produksi dan alat kantor, yang dapat digunakan sebagai pembuktian 

pemasukan masing-masing sekutu adalah catatan pemasukan dari tiap sekutu yang 

harus dibuat dalam pembukuan CV. Wukir Jaya Makmur sebagaimana telah ditentukan 

sendiri oleh para sekutu dalam Pasal 3 akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur. 

Karena masing-masing tidak dapat membuktikan pemasukannya ke dalam CV. 

Wukir Jaya Makmur berdasar pembukuan CV. Wukir Jaya Makmur berarti antara para 

sekutu Susilo Wukir Wirawan dan Benny Loh ada sengketa kepemilikan atas barang-
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barang yang didalilkan sebagai pemasukan ke dalam CV. Wukir Jaya Makmur, yaitu 

barang berupa : 

(1) Machine Pres (dibeli tanggal 20 Nopember 2007 dan 12 Januari 2008). 

(2) Machine Crusher (dibeli tanggal 20 Nopember 2007 dan 12 Januari 2008). 

(3) Machine Dryer (dibeli tanggal 20 Nopember 2007 dan 12 Januari 2008). 

(4) Alat-alat perlengkapan kantor. 

(5) Pick up yang dibeli pada Oktober 2007. 

(6) Mobil kijang plat nomor H-8460-UH yang dibeli pada Oktober 2007. 

(7) Generator Press yang dibeli pada tanggal 29 Nopember 2007 dan 12 Januari 2008. 

(8) Timbangan yang dibeli pada bulan Oktober 2007. 

Atas barang-barang tersebut Benny Loh mendalilkan barang tersebut adalah 

pemasukannya ke dalam CV. Wukir Jaya Makmur membeli dari Mr. Wong Ming Teik, 

dengan mengajukan bukti berupa surat penawaran dari Mr Wong Ming Teik, akan tetapi 

tidak ada bukti pendukung barang yang ditawarkan berwujud apa, dan apakah 

penawaran tersebut telah diterima dan telah terjadi transaksi jual beli antara Benny Loh 

dengan Wong Meng Teik sehingga pembuktian Benny Loh belum dapat membuktikan 

dalilnya. 

Sedangkan bentuk pemasukan berupa uang untuk sewa office tahun I pada bulan 

Desember 2008 tidak dipermasalahkan. 

Karena masih ada sengketa kepemilikan atas barang-barang tersebut seharusnya 

Susilo Wukir Wirawan atau Benny Loh mengajukan gugatan untuk menentukan 

kepemilikan atas barang yang masing-masing mendalilkan sebagai miliknya tersebut, 

karena permasalahan ini akan membawa akibat pada tindakan pemberesan untuk 

perhitungan pemasukan masing-masing sekutu. 
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b. Sekutu Komanditer 

Disebut dalam Pasal 6 akta pendirian,  sekutu komanditer atau sekutu yang tidak 

berwenang melakukan pengurusan adalah Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE. 

Sebagai sekutu komanditer, dalam perijinan-perijinan CV. Wukir Jaya Makmur 

semua atas nama  Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE dan disebut dalam surat-surat perijinan 

CV. Wukir Jaya Makmur  Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE sebagai pengurus dan pemilik 

CV. Wukir Jaya Makmur yang beredudukan di Banaran, Galur, Kulon Progo. 

Dalam pembuktian perkara gugatan Susilo Wukir Wirawan, Ny Umirah Banu 

Ismoyo, SE sebagai Turut Tergugat IV, mengajukan bukti surat-surat perijinan atas 

namanya tersebut dan surat kuasa dari Benny Loh untuk melakukan pengurusan CV. 

Wukir Jaya Makmur.  

Berdasarkan surat kuasa dari  Benny Loh alias Loh Yuk Liang tersebut sebagai 

penerima kuasa Ny Umirah Banu Ismoyo, SE melakukan perbuatan pengurusan CV. 

Wukir Jaya Makmur, hal ini bertentangan dengan kedudukan sekutu  komanditer yang 

merupakan pemasok modal tanpa kewenangan melakukan pengurusan persekutuan. 

Pasal 1640 KUHPerdata menentukan sekutu yang tidak menjadi pengurus tidak 

diperbolehkan mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak 

kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban-beban diatasnya.  

Berdasar ketentuan tersebut apa yang telah dilakukan Umirah, SE menyewakan 

beberapa alat produksi yang sebelumnya berada di Gudang KUD Tani Rukun Kretek 

Bantul, sebagaimana keterangan saksi dari pihak Tergugat I Benny Loh, Tergugat II 

Beh Yeng Chew, dan Tergugat III Ahmad Suryadi yang bernama Abusari dan Suharto,  

tidak diperbolehkan menurut hukum walaupun ada kuasa dari Benny Loh selaku sekutu 

komplementer, karena kedudukan Umirah, SE sebagai sekutu komanditer tidak 
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memberi kewenangan untuk membebani mesin produksi yang merupakan kekayaan 

CV. Wukir Jaya Makmur dengan perjanjian sewa kepada pihak ketiga. 

Apa yang telah dilakukan Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE membawa akibat 

hukum Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE harus bertanggung jawab secara tanggung renteng 

untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan persekutuan komanditer CV. 

Wukir Jaya Makmur. 

Perbuatan Umirah, SE dapat pula dipertanggung jawabkan mengganti kerugian 

apabila yang dilakukannya membawa kerugian bagi CV. Wukir Jaya Makmur. 

 

3. Tinjauan Hukum Keabsahan Pemberhentian Direktur CV. Wukir 

Jaya Makmur. 

Susilo Wukir Wirawan sebagai sekutu komplementer sebagaimana Pasal 5 akta 

pendirian dengan jabatan direktur dengan demikian tidak dapat diberhentikan sewaktu-

waktu tanpa alasan yang sah berdasar sepakat dari para sekutu. Berdasar berita acara 

rapat tanggal 20 April 2009 sebagai dasar penonaktifan Susilo Wukir Wirawan dari 

jabatan direktur CV. Wukir Jaya Makmur tidak ada tanda tangan Susilo Wukir Wirawan 

sebagai bukti bahwa sebagai sekutu Komplementer CV, Wukir Jaya Makmur hadir 

dalam rapat yang menghasilkan penonaktifannya sebagai direktur CV. Wukir Jaya 

Makmur. 

Ketentuan Pasal 1636 KUHPerdata, 

 “Sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuan 

ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dapat, biarpun bertentangan 

dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan 

dengan pengurusannya asal dia dalam hal ini berlaku dengan itikad baik. Dalam 

alenia kedua ditentukan bahwa kekuasaan pengurusan dari sekutu ini selama 

berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah, 

namun jika kekuasaan tersebut tidak telah diberikan di dalam perjanjian 
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persekutuan melainkan di dalam suatu akta yang terkemudian, maka dapatlah ia 

ditarik kembali sebagaimana halnya dengan surat pemberian kuasa biasa.” 

 

Berdasar ketentuan Pasal 1636 KUHPerdata tersebut, Susilo Wukir Wirawan 

tidak dapat diberhentikan dari pengurusannya sebagai direktur CV. Wukir Jaya Makmur 

hanya berdasarkan alasan perusahaan tidak berkembang dibawah pengelolaan Susilo 

Wukir Wirawan,  sebagaimana  dalil  jawaban Tergugat Benny Loh  yang  mengajukan  

gugatan rekonpensi atas kerugian yang diderita karena keuntungan yang seharusnya 

diperoleh CV. Wukir Jaya Makmur tidak dapat dicapai karena alat produksi yang 

diambil oleh Susilo Wukir Wirawan, hal ini bertentangan dengan alasan penonaktifan, 

karena dengan adanya alat produksi sebelum dibawa Susilo Wukir Wirawan telah 

dinyatakan oleh Tergugat Benny Loh ada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan Susilo 

Wukir Wirawan mengambil alat produksi setelah penonaktifannya sebagai direktur 

sehingga hal tersebut bertentangan dengan alasan penonaktifannya. 

Dari pembuktian dengan saksi dari pihak Tergugat Benny Loh, saksi Abusari 

dan Suharto dikemukakan ada masalah pengadaan bahan baku sehingga produksi sabut 

kelapa yang merupakan bidang usaha CV. Wukir Jaya Makmur terhambat yang 

menyebabkan tidak dapat berproduksi seperti yang diharapkan para sekutu. Hal ini 

memperlihatkan ada kendala bahan baku tidak semata disebabkan hal pada diri Susilo 

Wukir Wirawan dalam mengelola CV. Wukir Jaya Makmur, sehingga CV. Wukir Jaya 

Makmur tidak berkembang sesuai harapan para sekutu. 

Dari perbedaan dalil yang dikemukakan Susilo Wukir Wirawan (Penggugat) dan 

Benny Loh (Tergugat I) tersebut terlihat adanya ketidakcocokan pribadi dari sekutu 

komplementer, sehingga alasan yang dipakai untuk menonaktifkan kepengurusan Susilo 

Wukir Wirawan sebagai sekutu Komplementer yang diberikan dalam akta pendirian 
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tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk memberhentikan kepengurusan Susilo 

Wukir Wirawan dari direktur CV. Wukir Jaya Makmur. 

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1647 KUHPerdata , disebut alasan ynag 

sah untuk menuntut dibubarkannya persekutuan yang dibuat untuk waktu tidak tertentu, 

adalah jika seorang sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya, atau jika seorang sekutu 

lain karena sakit terus menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk 

persekutuan, atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan 

kepada pertimbangan hakim. 

Dari ketentuan tersebut maka yang disebut alasan yang sah tidaklah dapat 

ditentukan semena-mena oleh sekutu lain untuk memberhentikan sekutu lainnya, 

termasuk menonaktifkan atau memberhentikan kepengurusan sekutu komplementer 

yang telah ditentukan dalam akta pendirian. 

Proses pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari kepengurusan CV. Wukir 

Jaya Makmur seharusnya melalui rapat dan persetujuan semua sekutu, dalam berita 

acara rapat tidak ada tanda tangan Susilo Wukir Wirawan yang membuktikan Susilo 

Wukir Wirawan hadir dan menyetujui pemberhentiannya dari kepengurusan CV. Wukir 

Jaya Makmur. 

Pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari kepengurusan CV. Wukir Jaya 

Makmur apabila berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena telah nyata 

merugikan persekutuan komanditer membawa akibat hukum bahwa Susilo Wukir 

Wirawan menjadi sekutu komanditer karena tidak lagi mempunyai kewenangan 

melakukan perbuatan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur, akan tetapi hal tersebut 

hanya berlaku ke dalam diantara sekalian sekutu, terhadap pihak ketiga berdasarkan 

akta pendirian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan telah 

melakukan wajib daftar perusahaan, perubahan kedudukan sekutu harus dibuatkan akta 
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agar pihak ketiga mengetahui kedudukan tiap sekutu karena menyangkut kewenangan 

sekutu untuk melakukan pebuatan hukum dengan pihak ketiga dan pertanggung 

jawaban sekutu dalam persekutuan atas utang dan perikatan yang telah dibuatnya 

dengan pihak ketiga. 

Bagi pihak ketiga kedudukan sekutu yang telah ditentukan dalam akta pendirian 

karena akta pendirian merupakan kesepakatan yang dibuat sekutu persekutuan dan 

menyangkut aturan permainan dalam persekutuan sebenarnya mengikat para sekutu 

persekutuan sedangkan bagi pihak ketiga penting artinya karena berkaitan dengan 

jaminan terhadap perikatan yang dibuatnya dengan sekutu persekutuan tersebut, apabila 

membuat perikatan dengan sekutu komplementer maka karena berwenang melakukan 

perbuatan tersebut maka kreditur persekutuan (pihak ketiga) lebih terjamin atas 

pelunasan dari perikatan yang dibuatnya dengan jaminan kekayaan persekutuan dan 

sekutu komplementer tersebut.  

Adanya pemberhentian kepengurusan sekutu komplementer membawa 

konsekuensi pada kedudukan sekutu komplementer yang diberhentikan, sekutu 

komplementer adalah sekutu pengurus berwenang melakukan tindakan pengurusan, 

dengan tidak ada kewenangan pengurusan sekutu tersebut berkedudukan sebagai sekutu 

komanditer. Dalam persekutuan komanditer perubahan kedudukan sekutu ini 

mengandung konsekuensi hukum pertanggung jawaban sekutu tersebut atas kerugian 

persekutuan komanditer, sehingga perubahan tersebut seharusnya dibuatkan akta baru, 

dan mengikuti prosedur pendaftaran dan pengumuman.  

Perubahan kedudukan sekutu terhadap pihak ketiga dapat menimbulkan 

permasalahan ke dalam yaitu menyangkut pertanggung jawaban, apabila perubahan 

kedudukan tersebut tidak mengikuti prosedur dibuatkan akta baru, pendaftaran dan 

pengumuman, sebab hubungan keluar dari sekutu tersebut bagi pihak ketiga sebagai 
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sekutu yang berwenang melakukan tindakan pengurusan sehingga dari perikatan yang 

dibuat dengan persekutuan bagi pihak ketiga tersebut dijamin dengan kekayaan 

persekutuan komanditer dan kekayaan pribadi sekutu komplementernya. Sementara di 

dalam persekutuan komanditer sekutu tersebut tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan 

secara keseluruhan sampai pada harta pribadinya. 

Terhadap permasalahan tersebut bagi sekalian para sekutu lain dalam 

persekutuan akan dapat menambah permasalahan pertanggung jawaban dari sekutu 

komplementer yang diberhentikan kewenangan kepengurusannya apabila melakukan 

perikatan kepada pihak ketiga atas nama persekutuan, karena dalam hal ini pihak ketiga 

tidak dapat dibebani pembuktian apakah sekutu yang melakukan perikatan dengannya 

berwenang atau tidak, pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi;  

Akan tetapi dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur pemberhentian Susilo Wukir 

Wirawan dari kepengurusan CV. Wukir Jaya Makmur dilakukan tanpa kesepakatan para 

sekutu dan alasan pemberhentian mengandung sengketa pribadi dari para sekutu 

komplementer, dengan demikian pemberhentian Susilo wukir Wirawan dari 

kepengurusan CV. Wukir Jaya Makmur tidak dibenarkan. Seharusnya untuk 

memberhentikan Susilo Wukir Wirawan dari kepengurusan CV. Wukir Jaya Makmur 

dilakukan dengan mengajukan gugatan bahwa Susilo Wukir Wirawan telah melakukan 

perbuatan yang merugikan CV. Wukir Jaya Makmur sebagai dasar alasan yang sesuai 

hukum untuk memberhentikan kepengurusan sekutu komplementer yang kedudukannya 

telah ditentukan dalam akta pendirian. 

Karena kedudukan Susilo Wukir Wirawan secara hukum masih sah sebagai 

sekutu komplementer CV. Wukir Jaya Makmur, maka gugatan yang diajukan untuk 

meminta ganti rugi karena pemberhentiannya dari kepengurusan CV. Wukir Jaya 
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Makmur kepada sekutu lain Benny Loh dan Umirah Banu Ismoyo, SE merupakan 

gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan tidak dapat diterima.  

Melihat adanya pertikaian diantara sekutu komplementer Susilo Wukir Wirawan 

dan Benny Loh dapat disimpulkan sudah tidak ada sepakat diantara para sekutu untuk 

melanjutkan CV. Wukir Jaya Makmur, seharusnya Susilo Wukir Wirawan mengajukan 

pengunduran diri dari persekutuan dengan memberitahukan kehendaknya tersebut 

secara tertulis dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan agar pemasukannya dapat 

diperhitungkan tidak dapat dibenarkan lansung secara sepihak tanpa pemberitahuan 

keluar dan mengambil barang-barang yang didalilkannya sebagai pemasukan ke CV. 

Wukir Jaya Makmur. Apabila para sekutu sepakat untuk pembubaran persekutuan maka 

dapat ditempuh langkah pemberesan. 

Berkaitan dengan gugatan yang diajukan Susilo Wukir Wirawan seharusnya 

diajukan gugatan untuk pembubaran CV. Wukir Jaya Makmur untuk nantinya dapat 

dilakukan pemberesan sehingga apa yang menjadi pemasukannya ke dalam CV. Wukir 

Jaya Makmur akan diperhitungkan dan atas dasar perhitungan laba rugi CV. Wukir Jaya 

Makmur dapat diperhitungkan hak dan kewajiban para sekutu terhadap CV. Wukir Jaya 

Makmur 

 

B. Pertanggungjawaban dan Pengurusan Persekutuan 

Komanditer 

1. Status Hukum Persekutuan Komanditer Setelah Pemberhentian Seorang 

Sekutu Komplementer Sebagai Direktur. 

a. Status Hukum CV. WUKIR JAYA MAKMUR 
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Setelah ada rapat pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari jabatan direktur 

CV. Wukir Jaya Makmur, sebelum ada gugatan dari Susilo Wukir Wirawan pengurusan 

CV. Wukir Jaya Makmur dilakukan oleh Umirah, SE dan kegiatan CV.Wukir Jaya 

Makmur mulai bermasalah karena barang alat/mesin produksi yang ada di Banaran 

Galur, Kulon Progo diambil oleh Susilo Wukir Wirawan secara sepihak tanpa ijin dari 

sekutu lainnya. 

Keadaan kegiatan CV. Wukir Jaya Makmur semakin tidak menentu setelah ada 

gugatan dari Susilo Wukir Wirawan, tempat produksi sabut kelapa di KUD Tani Rukun 

Kretek sudah tidak beroperasi lagi. Mesin produksi yang ada di gudang KUD Tani 

Rukun telah dialihkan disewakan kepada pihak lain oleh Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE. 

Pemberhentian jabatan direktur persekutuan komanditer dari sekutu 

komplementer dimungkinkan berdasarkan alasan yang sah dan kesepakatan para sekutu. 

Dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur pemberhentian Susilo Wukir Wirawan 

dari jabatan Direktur CV. Wukir Jaya Makmur mengandung permasalahan tentang 

alasan yang sah dari pemberhentian dan proses pemberhentian yang dilakukan oleh 

sekutu Benny Loh dan Ny.Umirah Banu Ismoyo, SE seharusnya juga mendapat 

persetujuan atau sepakat dari Susilo Wukir Wirawan yang juga merupakan sekutu 

komplementer CV. Wukir Jaya Makmur, karena berhubungan dengan usaha untuk 

kemajuan persekutuan. Permasalahan tersebut seharusnya dicari penyelesaian diantara 

para sekutu, karena sekutu komplementer CV. Wukir Jaya Makmur terdiri dari Susilo 

Wukir Wirawan dan Benny Loh, maka kemajuan usaha CV. Wukir Jaya Makmur 

menjadi tanggung jawab bersama di antara sekalian sekutu komplementer, sehingga 

alasan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Susilo Wukir Wirawan dari jabatan 

direktur yaitu CV. Wukir Jaya Makmur tidak ada perkembangan dibawah pengurusan 

Susilo Wukir Wirawan tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah. Benny Loh selaku 
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sekutu komplementer dengan jabatan direktur memiliki kewajiban yang sama dengan 

Susilo Wukir Wirawan dalam melakukan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur, apalagi 

dalam akta pendirian tidak ditentukan kewenangan masing-masing sekutu. Seharusnya 

Benny Loh tampil bersama-sama Susilo Wukir Wirawan untuk mengelola CV. Wukir 

Jaya Makmur. 

Alasan pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari jabatan Direktur CV. Wukir 

Jaya Makmur yang masih mengandung alasan pertikaian pribadi dari para sekutu 

komplementer tidak dapat dibenarkan dijadikan alasan untuk memberhentikan Susilo 

Wukir Wirawan dari jabatan direktur CV. Wukir Jaya Makmur, dan apabila yang 

didalilkan Benny Loh bahwa Susilo Wukir Wirawan telah merugikan CV. Wukir Jaya 

Makmur dan menggunakan uang Benny Loh sebesar Rp 600.000.000,00 tanpa ada 

pertanggung jawaban karena berbeda dengan alasan yang dikemukan dalam Berita 

Acara Rapat tanggal 20 April 2009 dalam rapat pemberhentian Susilo Wukir Wirawan 

dari jabatan direktur CV. Wukir Jaya Makmur maka telah terjadi perbedaan alasan 

sehingga menurut penulis seharusnya pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari 

jabatan Direktur CV. Wukir Jaya Makmur dimintakan melalui gugatan kepada 

Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah alasan pemberhentian kepengurusan 

sekutu komplementer yang telah ditentukan kedudukannya dalam akta pendirian adalah 

alasan yang sah menurut hukum. 

Ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak telah menuangkan 

perjanjian yang disepakati diantara mereka dalam akta pendirian persekutuan bahwa 

Susilo Wukir Wirawan dan Benny Loh adalah berkedudukan sebagai sekutu 

komplementer yang berarti sekutu komplementer yang bersifat gerant statutair maka 

berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 yang merupakan konsekuensi logis dari daripada “janji 

itu mengikat para pihak dalam perjanjian” maka tidak dapat para pihak menarik diri 
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secara sepihak daripada akibat-akibat perjanjian yang telah mereka buat
101

 sehingga 

dalam kasus pemberhentian secara sepihak Susilo Wukir Wirawan dari kepengurusan 

CV. Wukir Jaya Makmur oleh Benny Loh dan Umirah Banu Ismoyo, SE tidak dapat 

dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip perjanjian mengikat bagi pihak yang 

membuatnya. 

Langkah yang harus dilakukan untuk memperbaharui kepengurusan CV. Wukir 

Jaya Makmur adalah dengan membuat kesepakatan baru di antara para sekutu yang 

sebaiknya dituangkan dalam akta perubahan, yang didaftarkan dan diumumkan agar 

diketahui oleh pihak ketiga. 

Berkaitan dengan alasan dan proses pemberhentian kepengurusan Susilo Wukir 

Wirawan dari jabatan direktur yang dalam akta tercantum sebagai sekutu komplementer 

yang dilakukan secara sepihak yang berarti bahwa pihak Benny Loh dan Umirah Banu 

Ismoyo, SE melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan hal ini bertentangan 

dengan asas perjanjian adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yang pada 

akhirnya mengakibatkan adanya ketidaksepakatan diantara Susilo Wukir Wirawan 

dengan Benny Loh dan Ny. Umirah Banu Ismoyo, SE, dalam mengelola CV. Wukir 

Jaya Makmur, secara hukum tidak mempengaruhi kedudukan CV. Wukir Jaya Makmur. 

 Berkaitan dengan pembubaran persekutuan dalam Pasal 13 Akta Pendirian 

menentukan sesudah persekutuan ini bubar maka urusan-urusan akan diselesaikan dan 

dibereskan oleh sekutu pengurus, kecuali kalau segenap para sekutu menentukan lain. 

Dengan ketentuan ini apabila persekutuan komanditer bubar, maka yang 

melakukan pemberesan adalah sekutu pengurus akan tetapi dimungkinkan pula 
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dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para sekutu 

komplementer. 

Dalam hal penunjukkan pemberes tidak ada kesepakatan diantara para sekutu 

komplementer maka dimintakan penetapan Pengadilan Negeri. 

Berhubungan dengan tindakan pemberesan perlu ditentukan status pemasukan 

barang-barang ke dalam CV. Wukir Jaya Makmur seharusnya dilakukan penyelesaian 

status pemasukan dari masing-masing sekutu, apabila dapat dilakukan dengan melihat 

catatan pembukuan CV. Wukir Jaya Makmur, tidak membawa permasalahan, tetapi 

dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur tidak ada catatan pemasukan dari para sekutu 

sehingga langkah yang harus ditempuh adalah : 

(1) Menentukan siapa yang akan melakukan pemberesan. 

(2) Melakukan perhitungan pemasukan tiap sekutu. 

(3) Membuat perhitungan laba rugi perusahaan. 

(4) Mengembalikan pemasukan masing-masing sekutu. 

(5) Membagi laba rugi perusahaan kepada masing-masing sekutu. 

Apabila langkah permufakatan diantara para sekutu untuk penyelesaian CV. 

Wukir Jaya Makmur tidak dapat dilakukan maka bagi sekutu yang berkepentingan, 

berdasarkan Pasal 1647 KUHPerdata dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Negeri untuk pembubaran CV. Wukir Jaya Makmur dengan adanya alasan diantara para 

sekutu sudah tidak ada kesepakatan melanjutkan persekutuan komanditer CV. Wukir 

Jaya Makmur, dan setelah CV. Wukir Jaya Makmur dibubarkan maka selanjutnya 

dilakukan pemberesan. 

Berkaitan dengan  gugatan Susilo Wukir Wirawan kepada sekutu lain CV. 

Wukir Jaya makmur setelah adanya pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari 

kepengurusan CV. Wukir Jaya Makmur, di mana pemberhentian kepengurusan sekutu 
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komplementer yang bersifat gerant statutair secara sepihak oleh sekutu lain dengan 

alasan yang merupakan pertikaian pribadi yang belum dapat ditentukan kebenarannya 

dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan 

sesuai hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1647 KUHPerdata, 

langkah pertama yang harus dilakukan oleh para sekutu untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam CV. Wukir Jaya Makmur adalah melakukan pemberesan karena 

sudah tidak ada kesepakatan di antara  para sekutu untuk kelanjutan CV. Wukir Jaya 

Makmur, setelah dilakukan pemberesan dan ternyata masih ada kerugian bagi Susilo 

Wukir Wirawan barulah diajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan 

sekutu lain memutuskan perjanjian secara sepihak yang telah mereka sepakati dalam 

akta pendirian CV. Wukir Jaya Makmur. 

 

b. Nama persekutuan komanditer. 

Berkaitan dengan nama sekutu komplementer yang namanya tetap digunakan 

sebagai nama persekutuan, dan kemudian menjadi sekutu komanditer, maka sekutu 

komanditer tersebut bertanggung jawab secara tanggung menanggung bersama, namun 

tidak perlu menjalankan tugas pengurusan
102

. 

Dalam kelanjutan CV. Wukir Jaya Makmur setelah adanya penonaktifan Susilo 

Wukir Wirawan sebagai direktur, nama CV. Wukir Jaya Makmur tetap digunakan oleh 

sekutu lain dan belum ada perubahan nama. Walaupun telah diperjanjikan diantara para 

sekutu untuk tetap dapat menggunakan nama persekutuan walaupun ada sekutu yang 

keluar, akan tetapi dalam hal ini kedudukan Susilo Wukir Wirawan sebagai sekutu 

komplementer yang dinonaktifkan dalam rapat tanggal 20 April 2009, belum dapat 
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dinyatakan ada perubahan kedudukan sekutu karena alasan penonaktifan atau 

pemberhentian Susilo Wukir Wirawan dari jabatan Direktur CV. Wukir Jaya Makmur 

bukan alasan yang sah dan melalui proses pemberhentian sepihak tanpa kesepakatan 

dari Susilo Wukir Wirawan yang berkedudukan sebagai sekutu komplementer yang 

bersifat gerant statutair, sehingga apabila masih akan melanjutkan usahanya tidak ada 

masalah untuk tetap menggunakan nama CV. Wukir Jaya Makmur. 

Adanya ketidaksepakatan diantara para sekutu CV. Wukir Jaya Makmur akan 

menimbulkan permasalahan hubungan dengan pihak ketiga dan dapat membawa akibat 

merugikan pihak ketiga karena jaminan bagi pihak ketiga dalam persekutuan berupa 

kekayaan persekutuan dan sekutu komplementernya, dengan adanya permasalah 

pemasukan sekutu ke dalam persekutuan maka permasalahan tersebut bagi pihak ketiga 

akan membawa akibat timbulnya kesulitan mengambil pemenuhan perikatannya kepada 

persekutuan tersebut.  

 

2. Pertanggungjawaban dan Pengurusan Kekayaan Dalam 

Persekutuan Komanditer. 

a. Pengurusan Kekayaan Persekutuan Komanditer 

Pengurusan kekayaan persekutuan komanditer, bermula dengan usaha 

pengumpulan pemasukan dari para sekutu, yang akan menjadi kekayaan persekutuan. 

Kekayaan persekutuan akan menjadi modal persekutuan dalam menjalankan usahanya 

dan jaminan bagi perikatan persekutuan dengan pihak ketiga. 

Pasal 4 Akta pendirian menentukan tentang modal persekutuan, akan tetapi 

disebutkan modal persekutuan tidak ditentukan besarnya dan pada setiap waktu dapat 

dilihat dan dinyatakan dari buku persekutuan yang akan menunjukkan pula besarnya 
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modal dari masing-masing sekutu yang telah disetorkan di dalam persekutuan ini. 

Dengan persetujuan para sekutu maka pemasukan modal di dalam persekutuan ini oleh 

para sekutu atau seorang dari mereka pada setiap waktu selalu dapat dirubah. Tiap-tiap 

penyetoran modal harus dicatat dalam rekening modal atas namanya sekutu yang 

menyetorkan modal itu yang untuk penyetoran ini akan diberikan kwitansinya, lagi pula 

para sekutu dicatat di dalam buku-bukunya persekutuan berapa jumlah pemasukannya 

baik yang berupa uang maupun sebagai harga dari barang-barang yang dimaksudnya. Di 

dalam lingkungan para sekutu sendiri, maka jumlah pemasukan yang dicatat seperti 

tersebut diatas satu terhadap lainnya dipandang sebagai utang dari persekutuan ini 

kepada sekutu yang bersangkutan. Selainnya uang tunai, maka oleh sekutu pengurus 

dimasukkan pula di dalam persekutuan tenaga, kecakapan, kepandaian, waktu dan 

kerajinan mereka. 

Tidak seperti dalam Perseroan Terbatas yang telah ditentukan besarnya modal 

dalam persekutuan komanditer ini tidak ada ketentuan batasan modal, semuanya 

diserahkan sesuai kesepakatan para sekutu, dengan tidak disebut jumlah modal dalam 

akta pendirian maka kemungkinan sekutu menambahkan modal dapat dilakukan tanpa 

melakukan perubahan akta pendirian. 

Ketentuan ini berkaitan erat dengan kewajiban membuat pembukuan pemasukan 

modal dalam rekening tiap sekutu agar jelas terlihat pemasukan tiap sekutu ke dalam 

persekutuan. Pembukuan ini dapat digunakan sebagai pembuktian pula bagi sekutu yang 

bersangkutan berkaitan dengan besarnya pemasukannya dalam persekutuan. 

Dalam kaitannya dengan pengurusan kekayaan persekutuan komanditer, setiap 

sekutu yang merugikan persekutuan harus mengganti kerugian tersebut kepada 

persekutuan, hal ini menjamin bahwa sekutu dalam melakukan pengurusan harus 
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berhati-hati dan melakukan tindakan yang membawa keuntungan bagi persekutuan 

sesuai tujuan persekutuan.  

CV. Wukir Jaya Makmur mulai berdiri sejak tanggal 22 Juli 2008, untuk 

menjalankan usaha CV. Wukir Jaya Makmur yang bergerak dalam bidang produksi 

sabut kelapa, memerlukan mesin-mesin produksi untuk menunjang kegiatan produksi 

tersebut, sehingga dari sekutu ada yang memasukkan berupa mesin pres, mesin crusher, 

mesin dryer, generator pres  timbangan dan alat–alat kantor, mobil pick up serta mobil 

kijang. 

Kewajiban sekutu komplementer sehubungan dengan perbuatan pengurusan 

harus membuat pembukuan baik pembukuan pemasukan dari setiap sekutu, maupun 

pembukuan laba rugi persekutuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban sekutu komplementer dalam 

melakukan perbuatan pengurusan persekutuan. 

Sekutu komplementer CV. Wukir Jaya Makmur, Susilo Wukir Wirawan dan 

Benny Loh dalam melakukan pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur berkewajiban 

melakukan pembukuan baik pembukuan pemasukan dari setiap sekutu, maupun 

pembukuan laba rugi persekutuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai 

bentuk pertanggung jawaban sekutu komplementer dalam melakukan perbuatan 

pengurusan CV. Wukir Jaya Makmur. 

Dalam jawaban Tergugat I, II, III Susilo Wukir Wirawan tidak dapat 

mempertanggung jawabkan uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I Benny Loh 

sebesar Rp 600.000,000,00 , hal tersebut dikaitkan dengan kewajiban membuat 

pembukuan perusahaan, seharusnya dapat dilihat dari pembukuan CV. Wukir Jaya 

Makmur; 
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Terjadi sengketa kepemilikan atas sejumlah aset CV. Wukir Jaya Makmur 

berupa mesin Pres, Cruher, dan dryer serta alat-alat kantor, antara Susilo Wukir 

Wirawan dengan Benny Loh, kedua sekutu tersebut adalah sekutu komplementer yang 

berwenang melakukan pengurusan dan salah satu bentuk perbuatan pengurusan adalah 

ada kewajiban membuat pembukuan, dimana dalam akta pendirian telah dicantumkan 

bahwa pemasukkan setiap sekutu harus dicatat dan diberikan tanda terima. 

Tidak adanya catatan pemasukan dari setiap sekutu akan menimbulkan 

permasalahan dalam hal ada sekutu yang akan keluar, bagaimana memperhitungkan 

pemasukan sekutu tersebut dalam penghitungan pengembalian pemasukannya dan 

dalam hal persekutuan bubar akan menimbulkan kesulitan pemberesan kekayaan 

persekutuan. 

Demikian halnya yang terjadi dalam CV. Wukir Jaya Makmur, sekutu 

komplementer tidak dapat mempertanggung jawabkan kekayaan CV. Wukir Jaya 

Makmur yang berasal dari pemasukan para sekutu sehingga timbul kesulitan ketika para 

sekutu sudah tidak sepaham untuk melanjutkan persekutuan. 

Dalam perkembangannya kekayaan persekutuan dapat mengalami perubahan 

berupa peningkatan atau bahkan menderita kerugian semua bergantung pada usaha 

pengurusan persekutuan oleh sekutu komplementer. 

Perkembangan positif berupa keuntungan dapat menambah kekayaan 

persekutuan, antara lain berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga dan 

keuntungan dari usaha persekutuan, dapat pula dari pembayaran ganti rugi dari sekutu 

yang merugikan persekutuan. 

Mengenai pembagian keuntungan dalam persekutuan CV. Wukir Jaya Makmur 

diatur dalam Pasal 8 akta pendirian, dengan mengacu bahwa pembagian keuntungan dan 

kerugian masing-masing sekutu akan ditentukan oleh para sekutu menurut 
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permufakatan bersama para sekutu, dan kerugian yang dipikul sekutu komanditer 

sebesar-besarnya  hanya sejumlah pemasukannya dalam persekutuan. 

Ketentuan Pasal 9 akta pendirian diatur ketentuan besarnya bagian-bagian dari 

para sekutu adalah menurut perbandingan besar kecilnya modal dari masing-masing 

sekutu yang telah disetorkan di dalam persekutuan, ketentuan ini sejalan dengan 

ketentuan Pasal 1633 KUHPerdata. 

Dilihat dari ketentuan akta pendirian ini, pembagian keuntungan atau kerugian 

dalam CV. Wukir Jaya Makmur dengan berdasarkan pada besarnya pemasukan modal 

ke dalam persekutuan dari masing-masing sekutu; 

Keuntungan dan kerugian persekutuan menjadi tanggungan bersama para sekutu 

berdasar kesepakatan yang telah dibuat dan jika tidak dibuat kesepakatan maka sesuai 

ketentuan Pasal 1643 KUHPerdata ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk 

membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam 

persekutuan. 

Pemenuhan perikatan pertama diambilkan dari kas persekutuan, apabila tidak 

mencukupi baru diambil dari harta pribadi sekutu komplementer. 

Susilo Wukir Wirawan melakukan perbuatan sepihak mengambil mesin 

produksi dari CV. Wukir Jaya Makmur di Kulon Progo, perbuatan tersebut tidak dapat 

dibenarkan karena mesin-mesin tersebut merupakan bagian kekayaan CV. Wukir Jaya 

Makmur yang merupakan jaminan pihak ketiga yang melakukan perikatan dengan CV. 

Wukir Jaya Makmur. 

Sekalipun Susilo Wukir Wirawan mengambil sikap keluar dari CV. Wukir Jaya 

Makmur, tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap kewajiban CV. Wukir 

Jaya Makmur kepada pihak ketiga. Harus ada penghitungan terlebih dahulu sebelum 

Susilo Wukir Wirawan menarik keluar pemasukannya dari CV. Wukir Jaya Makmur. 
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Sehubungan dengan hal tersebut telah disepakati oleh para sekutu dalam akta 

pendirian dengan adanya ketentuan pemberitahuan tertulis dengan tenggang waktu 6 

(enam) bulan sebelumnya untuk membuat perhitungan terlebih dahulu menyangkut hak 

dan kewajiban sekutu yang akan keluar dari CV. Wukir Jaya Makmur. 

Setelah persekutuan bubar dan persekutuan masih berutang pada pihak ketiga 

dan kas persekutuan tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut maka apa yang 

telah dijanjikan sekutu komplementer untuk dimasukkan dapat ditagih oleh pemberes 

untuk memenuhi kewajiban persekutuan kepada pihak ketiga tersebut. 

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila CV. Wukir Jaya Makmur 

mempunyai utang atau kewajiban kepada pihak ketiga melebihi kekayaan CV. Wukir 

Jaya Makmur, walaupun Susilo Wukir Wirawan telah menarik diri akan tetapi tanggung 

jawab sebagai sekutu komplementer melekat sampai saat Susilo Wukir Wirawan resmi 

keluar dari CV. Wukir Jaya Makmur dan harus memikul kewajiban bersama sekutu lain 

sampai terpenuhinya perikatan tersebut. Apalagi dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur, 

Susilo Wukir Wirawan tidak tegas menyatakan keluar dari CV. Wukir Jaya Makmur, 

hanya dari sikapnya dapat dilihat Susilo Wukir Wirawan menarik diri dari CV. Wukir 

Jaya Makmur. 

Sebagai sekutu komplementer Susilo Wukir Wirawan bersama-sama Benny Loh 

harus melakukan pengurusan kekayaan CV. Wukir Jaya Makmur, walaupun CV. Wukir 

Jaya Makmur tidak dapat dilanjutkan lagi ada kewajiban untuk melakukan pemberesan 

segala kewajiban CV. Wukir Jaya Makmur, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 

12 akta pendirian, yang ditugasi melakukan pemberesan adalah sekutu pengurus (sekutu 

komplementer atau mereka menunjuk orang lain untuk melakukan pemberesan. 

 

b. Pertanggungjawaban kekayaan persekutuan komanditer 
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Sekutu komplementer bertanggung jawab atas kekayaan persekutuan, dengan 

melakukan pengurusan persekutuan dengan itikad baik. 

Tanggung Jawab sekutu komplementer atas kekayaan persekutuan menuntut 

sekutu komplementer bekerja untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi di 

antara sekalian sekutu. 

Segala perbuatan pengurusan kekayaan persekutuan harus dibuatkan pembukuan 

untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada sekutu lain. Sehubungan hak sekutu 

komanditer untuk melihat dan melakukan pengawasan persekutuan, maka dapat dilihat 

dari pembukuan persekutuan. 

Ketentuan Pasal 35 KUHD, buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik 

persekutuan yang dibubarkan, setelah pembubaran dan pemberesan tetap harus 

disimpan pada sekutu yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditetapkan oleh 

Pengadilan Negeri apabila tidak ditentukan sebelumnya dalam perjanjian para sekutu. 

Kasus CV. Wukir Jaya Makmur, para sekutu komplementer tidak dapat 

menunjukkan pembukuan persekutuan yang telah dilakukan dalam pembukuan 

pemasukan para sekutu, yang berakibat timbulnya permasalahan sengketa barang-

barang pemasukan dari para sekutu. Permasalahan tersebut menimbulkan kesulitan 

perhitungan hak dan kewajiban bagi para sekutu, karena besar kecilnya pemasukan 

merupakan dasar perhitungan hak dan kewajiban setiap sekutu. Perlu ditentukan terlebih 

dahulu pemasukan dari para sekutu, karena tidak dapat dilihat dari pembukuan 

persekutuan maka para sekutu harus membuktikan kepemilikannya atas barang-barang 

yang diakuinya sebagai barang pemasukannya ke dalam CV. Wukir Jaya Makmur. 

Permasalahan kepemilikan barang atau uang pemasukkan jika tidak dapat 

ditentukan dengan damai maka pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan untuk 

menentukan kepemilikannya atas barang pemasukannya ke dalam persekutuan. 
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Ketentuan Pasal 1629 KUHPerdata menentukan bahwa masing-masing sekutu 

diwajibkan memberikan ganti rugi kepada persekutuan atas kerugian persekutuan yang 

disebabkan salahnya sekutu tersebut, dan penggantian kerugian itu tidak dapat 

menjumpakannya dengan keuntungan yang diperoleh sekutu untuk persekutuan atas 

pekerjaan atau kerajinannya dalam urusan lain.   

Dari ketentuan tersebut setiap sekutu harus menjaga kekayaan persekutuan tidak 

boleh melakukan perbuatan yang merugikan persekutuan dengan kewajiban mengganti 

rugi. Kekayaan persekutuan berasal dari pemasukan para sekutu, walaupun pemasukan 

dari para sekutu akan tetapi atas pemasukannya tersebut sekutu yang bersangkutan tidak 

dapat lagi menguasai barang tersebut tetapi berkewajiban menjamin bahwa barang yang 

dimasukkan dalam persekutuan bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan dimanfaatkan 

untuk usaha persekutuan. 

Kewajiban sekutu atas kekayaan persekutuan termasuk apabila seorang sekutu 

atas namanya sendiri mempunyai tagihan kepada pihak ketiga, dalam pasal 1628 

KUHPerdata ditentukan jika seorang sekutu bersama-sama persekutuan juga 

mempunyai tagihan pada pihak ketiga yang sama, dalam hal pihak ketiga melakukan 

pembayaran maka pembayaran tersebut harus dianggap untuk sekutu tersebut dan juga 

untuk persekutuan menurut perimbangan diantara jumlah piutang-piutang tersebut, 

demikian itu meskipun sekutu pada waktu menerima pembayaran tersebut menyatakan 

bahwa semuanya adalah untuk pengurangan atau pelunasan piutangnya pribadi, namun 

jika pada waktu menerima pembayaran menentukan bahwa seluruh pembayaran adalah 

untuk membayar piutang persekutuan maka apa yang ditentukan itu yang berlaku. 

Dari ketentuan tersebut diutamakan adalah pemenuhan piutang persekutuan 

karena menyangkut kekayaan persekutuan yang juga merupakan kekayaan dari para 
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sekutu akan tetapi lebih diutamakan karena berkaitan dengan jaminan bagi kreditur 

persekutuan. 

Berhubungan dengan adanya kemungkinan setelah pemberesan masih ada 

kreditur persekutuan yang menagih, sekutu komplementer harus menyelesaikan 

kewajiban tersebut dengan ditarik kembali dari bagiannya yang sementara telah dibagi 

dan apabila tidak mencukupi diambilkan dari harta pribadinya. 

Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua perikatan-perikatan yang sedang 

berjalan dengan pihak ketiga, membayar tagihan-tagihan dan melakukan pemberesan 

atas semua kekayaan persekutuan baik dalam bentuk aktiva maupun pasiva. 

Pasal 33 KUHD menentukan jika uang kas persekutuan yang dibubarkan tidak 

mencukupi untuk membayar utang-utang persekutuan maka pemberes dapat menagih 

uang yang dibutuhkan, tiap sekutu untuk bagiannya dalam persekutuan, di mana sekutu 

tersebut harus membayar. 

Persekutuan yang merugi, maka pemberes membebankan kerugian tersebut 

kepada sekutu komplementer menurut perimbangan pemasukannya dalam persekutuan, 

sedangkan sekutu komanditer tidak dilakukan penagihan lebih dari jumlah 

pemasukannya atau yang dijanjikan dimasukkan. 

 

3. Penyelesaian Modal Pemasukan Sekutu Komplementer Setelah 

Menarik Diri dari Persekutuan Komanditer. 

Modal pemasukan dari para sekutu ke dalam persekutuan tidak dapat ditarik 

sepihak tanpa memperhitungkan kewajiban sekutu tersebut kepada persekutuan 

sehubungan perikatan persekutuan dengan pihak ketiga. 
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Berkaitan dengan tanggung jawab sekutu komplementer dalam persekutuan, 

yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, bahkan sampai pada harta pribadinya, 

sehingga pemasukannya ke dalam persekutuan merupakan jaminan pertama bagi 

kreditur persekutuan sebelum menyentuh harta pribadinya dalam hal kekayaan 

persekutuan tidak mencukupi untuk memenuhi perikatan dengan pihak ketiga. 

Keluarnya sekutu komplementer dari persekutuan membawa konsekuensi hukum 

bubarnya persekutuan dalam hal tidak diperjanjikan sebelumnya bahwa persekutuan 

tetap dilanjutkan oleh sekutu lain yang tersisa. 

Selalu dipersyaratkan dalam perjanjian persekutuan untuk keluarnya sekutu 

komplementer ini, dengan syarat pemberitahuan dalam tenggang waktu tertentu, hal 

tersebut berkaitan dengan kepentingan persekutuan untuk melakukan penghitungan 

terlebih dahulu yang menjadi kewajiban sekutu komplementer kepada persekutuan 

sebelum pemasukannya dikembalikan kepada sekutu tersebut, karena pemasukan sekutu 

tersebut merupakan jaminan bagi pihak ketiga. 

Apabila tidak diatur dalam perjanjian persekutuan yang tercantum dalam akta 

pendirian berlaku ketentuan Pasal 1649 KUHPerdata dalam ayat 2 ditentukan : 

“Pembubaran terjadi dalam hal tersebut (kehendak beberapa atau seorang 

sekutu) dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal 

pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan 

secara tidak memberikan waktu” 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1650 KUH Perdata,  

“Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan tidak dengan itikad baik 

apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk 

mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah 

mencanangkan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. 

Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, 

apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, 
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sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya 

diundurkan.” 

 

Perbuatan Susilo Wukir Wirawan menarik mesin produksi yang didalilkannya 

sebagai pemasukannya ke dalam persekutuan secara sepihak, merupakan perbuatan 

menarik diri secara sepihak dari persekutuan dan dilakukan dengan secara tidak 

memberikan waktu. Perbuatan tersebut merugikan persekutuan karena mesin produksi 

yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dan mendapatkan 

keuntungan bagi persekutuan menjadi tidak dapat dilaksanakan. 

Dasar pendirian Persekutuan Komanditer adalah kesepakatan dari para sekutu 

yang dalam hal ini dituangkan dalam Akta Pendirian, akan tetapi perbuatan menarik 

pemasukan dari persekutuan secara sepihak yang berarti sekutu tersebut berkehendak 

untuk menarik diri dari persekutuan, dalam hal ini sesuai dengan prinsip perjanjian 

bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak berhubungan dengan prinsip 

bahwa perjanjian mengikat bagi pihak yang membuatnya. 

Berdasarkan prinsip tersebut perbuatan Susilo Wukir Wirawan tidak dapat 

dibenarkan akan tetapi harus melalui suatu gugatan ke Pengadilan Negeri untuk 

menuntut pembatalan perjanjian yaitu pembubaran CV. Wukir Jaya Makmur karena 

pihak Benny Loh dan Umirah Banu Ismoyo, SE telah melakukan perbuatan ingkar janji 

memberhentikan Susilo Wukir Wirawan secara sepihak dari kepengurusan CV. Wukir 

Jaya Makmur yang mana hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang 

dalam akta pendirian bahwa Susilo Wukir Wirawan berkedudukan sebagai sekutu 

komplementer, sehingga Susilo wukir Wirawan dapat mengambil barang pemasukannya 

ke dalam CV. Wukir Jaya Makmur setelah adanya perhitungan yang dilakukan oleh 

pemberes. 
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Berhubungan dengan adanya ketentuan batas waktu pemberitahuan pengunduran 

diri maka pemasukan sekutu yang akan keluar akan dapat diperhitungkan terlebih 

dahulu hak dan kewajibannya dalam persekutuan, dengan melihat dari neraca dan 

penghitungan laba rugi persekutuan. 

Pada waktu Susilo Wukir Wirawan menarik diri dari persekutuan, kemungkinan 

ada perikatan dengan pihak ketiga yang belum dipenuhi harus ada perhitungan terlebih 

dahulu, sehingga tidak dapat apa yang dimasukkan ke dalam persekutuan ditarik 

kembali semua tanpa ada perhitungan tanggung jawab sekutu tersebut terhadap 

persekutuan terlebih dahulu. Untuk hal ini dalam akta pedirian telah diatur dengan 

tenggang waktu 6 (enam) bulan karena pemasukan sekutu berupa mesin produksi yang 

berkaitan erat dengan jalannya usaha persekutuan maka sudah ditentukan dalam akta 

bahwa pemasukan sekutu yang keluar akan diambil alih dan diperhitungkan 

pengembaliannya dalam bentuk uang. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemberhentian kepengurusan sekutu komplementer dari pengurusan persekutuan 

komanditer (yang telah ditentukan dalam akta pendirian yang merupakan perjanjian 

para pihak) tidak dapat dilakukan secara sepihak karena pada dasarnya perjanjian 

tidak dapat dicabut secara sepihak sehingga harus dilakukan dengan kesepakatan 

para sekutu dan berdasarkan alasan yang sah (sekutu komplementer tersebut tidak 

melakukan kewajibannya, atau jika karena sakit terus menerus menjadi tidak cakap 

melakukan pekerjaannya atau melakukan perbuatan yang membawa kerugian bagi 

persekutuan), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1647 KUHPerdata, dalam hal 

tidak ada kesepakatan dapat diajukan gugatan untuk menentukan alasan yang sah 

berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan 

untuk meminta putusan hakim Pengadilan Negeri. 

Pemberhentian kepengurusan sekutu komplementer berhubungan dengan 

perubahan kedudukan sekutu komplementer menjadi sekutu komanditer maka 

seharusnya dibuatkan akta dan mengikuti ketentuan pendaftaran dan pengumuman 

agar diketahui oleh pihak ketiga. 

Pengurusan persekutuan komanditer dalam hal ada pemberhentian sekutu 

komplementer dari kepengurusan persekutuan komanditer,  dilakukan oleh sekutu 

komplementer lain atau dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk 

melakukan pengurusan persekutuan komanditer dengan tanggung jawab ada pada 

sekutu komplementer tersebut dan bertanggung jawab secara pribadi untuk 

keseluruhan dan terhadap kuasa yang diberikan kepada sekutu komanditer maka 
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sekutu komanditer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap 

pihak ketiga. 

Dalam kasus CV. Wukir Jaya Makmur, dengan adanya pemberhentian 

kepengurusan secara sepihak oleh sekutu lain, dapat disimpulkan sudah tidak ada 

kesepakatan diantara para sekutu, langkah pertama yang harus ditempuh adalah 

melakukan pemberesan berkaitan dengan pemasukan dan tanggung jawab dari tiap 

sekutu, setelah  langkah pemberesan dilakukan ada sekutu yang dirugikan, bagi 

sekutu yang dirugikan dapat mengajukan gugatan.  

 

2. Pertanggung jawaban sekutu komplementer setelah diberhentikan dari pengurusan 

persekutuan komanditer berubah menjadi sekutu komanditer yang bertanggung 

jawab terbatas pada jumlah pemasukannya dalam persekutuan komanditer. 

Kekayaan sekutu komplementer yang diberhentikan dari kepengurusan 

persekutuan komanditer tetap mejadi kekayaan bersama dan menjadi modal bagi 

persekutuan komanditer, selama sekutu tersebut belum menyatakan resmi keluar 

dari persekutuan komanditer. 

Pemasukan sekutu yang keluar dari persekutuan komanditer akan 

diperhitungkan terlebih dahulu dan berdasar neraca dan perhitungan laba rugi 

persekutuan komanditer akan dikembalikan kepada sekutu yang keluar yang 

merupakan bagiannya. 

Perbuatan Susilo Wukir Wirawan mengambil barang kekayaan CV. Wukir 

Jaya Makmur melanggar ketentuan pemberitahuan penghentian dilakukan dengan 

tidak memberi waktu karena telah mengambil barang persekutuan untuk 

keuntungannya sendiri, tanpa perhitungan kewajibannya terhadap persekutuan, 
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apabila sudah tidak ada sepakat dari para sekutu persekutuan sebagai persekutuan 

yang didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan maka berdasar Pasal 1647 

KUHPerdata maka persekutuan dapat dimintakan pembubaran berdasarkan alasan-

alasan yang sah atau dengan alasan yang akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

hakim Pengadilan Negeri, setelah ada pembubaran selanjutnya dilakukan 

pemberesan dengan mengangkat pemberes dan melakukan perhitungan laba rugi 

persekutuan untuk menentukan tanggung jawab dan bagian tiap sekutu terhadap 

kekayaan maupun utang persekutuan. 

 

B. Saran 

1. Dalam setiap bentuk usaha termasuk bentuk usaha persekutuan komanditer harus 

memenuhi ketentuan pembuatan pembukuan untuk mencatat pemasukan tiap-tiap 

sekutu dan memberikan tanda terima atas pemasukan tersebut untuk menghindari 

sengketa kepemilikan barang-barang yang ada dalam persekutuan. 

2. Sehubungan dengan gugatan SUSILO WUKIR WIRAWAN terhadap Tergugat I, 

Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III 

dan Turut Tergugat IV : 

a. Terhadap Tergugat I, karena merupakan sekutu CV. WUKIR JAYA MAKMUR 

beralasan, sedangkan gugatan terhadap Tergugat II, Tergugat III karena bukan 

sukutu CV. WUKIR JAYA MAKMUR berdasar akta pendirian No. 3 Notaris 

Zuli Jamhari tanggal 22 Juli 2008 sehingga gugatan tidak beralasan. 

b. Terhadap Turut Tergugat I, II, III karena merupakan sekutu CV. WUKIR JAYA 

MAKMUR yang didirikan berdasar Akta Notaris no. 31 yang dibuat oleh notaris 

Arlini Damayanti, SH tanggal 24 Oktober 2003 dan berkedudukan di Semarang 
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dimana dalam akta pendirian masing-masing tidak ada hubungan dengan CV. 

WUKIR JAYA MAKMUR yang berkedudukan di Kulon Progo dan Bantul 

sementara gugatan SUSILO WUKIR WIRAWAN ditujukan pada sekutu dan 

berdasarkan permasalahan dalam CV. WUKIR JAYA MAKMUR yang 

berkedudukan di Kulon Progo dan Bantul yang didirikan berdasar Akta Notaris 

No.3 yang dibuat oleh notaris Zuli Jamhari, SH tanggal 22 Juli 2008 maka 

gugatan SUSILO WUKIR WIRAWAN kepada TT I, II, III tidak beralasan. 

c. Gugatan SUSILO WUKIR WIRAWAN kepada Umirah Banu Ismoyo, SE (TT 

IV)  selaku sekutu komanditer beralasan. 

d. Dari kedudukan SUSILO WUKIR WIRAWAN dalam CV. WUKIR JAYA 

MAKMUR yang belum menyatakan resmi keluar dari CV. WUKIR JAYA 

MAKMUR dan CV. Wukir Jaya Makmur belum resmi dibubarkan maka 

seharusnya gugatan diajukan untuk pembatalan akta pendirian (dasar dari 

pendirian CV. Wukir Jaya Makmur) berdasar alasan cidera janji yang dilakukan 

oleh Sekutu lain sebagai dasar pembubaran CV. Wukir Jaya Makmur, sehingga 

setelah ada putusan pembubaran dapat dilakukan langkah pemberesan untuk 

pembagian untung rugi persekutuan komanditer. 
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