
TANGGUNG JAWAB HUKUM INDUK PERUSAHAAN TERHADAP 

ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT 

 

 

JURNAL 

 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

untuk mencapai derajat S-1 Pada  

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

MUHAMAD AZHAR 

D1A114164 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB HUKUM INDUK PERUSAHAAN TERHADAP 

ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT 

 

Nama : Muhamad Azhar 

Nim : D1A114164 

Fakultas Hukum 

Universitas Mataram 

 

 Induk Perusahaan adalah parent company yaitu usaha atau perusahaan 

yang memiliki satu atau lebih perusahaan lain dan mengendalikannya melalui hak 

suara ata sdasar persentase kepemilikan saham pada tiap perusahaan yang 

bersangkutan. Sesuai dengan ranah pengaturannya, Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats telah mengatur mengenai prinsip hukum 

limited liability, menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas prikatan yang dibuat atas nama perseroan 

dan tidak bertanggung jawab ata kerugian Persroan melebihi saham yang dimiliki. 

Tanggung jawab hukum pemegang saham timbul, ketika perseroan tidak mampu 

lagi memenuhi beban tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Sepanjang 

perseroan mampu menyelesaikan tanggung jawab hukumnya, pemegang saham 

perseroan tidak perlu menanggung beban tanggung jawab hukum perseroan 

walaupun hanya sebesar setoran sahamnya. 

Kata Kunci : Induk Perusahaan, Tanggung Jawab Hukum 

 

ABSTRACT 

RESPONSIBILITY OF LIABILITY OF CORPORATE COMPANY ON ITS 

SUBSIDIARY COMPANIES 

 

 Holding Company is the parent company that controls its own business. In 

accordance with the regulatory framework, Law no. 40 of 2007 on Limited 

Liability Company has regulated the legal principle of limited liability, stating 

that the company's shareholders are not responsible for the agreements made on 

behalf of the company and no responsibility or loss. The shareholder's legal 

liability arises, when the company is no longer able to fulfill the legal liability to a 

third party. As long as the company is able to complete its legal responsibilities, 

the shareholder of the company does not need to bear the legal liability of the 

company even if it is only for its share deposit. 

 

Keywords: Holding Company, Legal Responsibility 
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I. PENDAHULUAN 

           Perusahaan-perusahaan yang terkait didalam satu peruahaan grup haruslah 

perusahaan-perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas. 

Tidak tertutup kemungkinan bahwa anak perusahaan yang tidak tergolong dalam 

badan hukum pun dapat bergabung didalam suatu perusahaan grup, misalnya 

perusahaan berbentuk Firma, CV (commanditeir Vennootschaap atau perseroan), 

menjadi anak-anak perusahaan dari satu induk perusahaan yang bersatus badan 

hukum. 

 Konsep perusahaan grup tidak berada pada ranah hukum, hanya  mengacu 

kepada realitas bisnis dari tergabungnya perusahaan-perusahaan  yang berada 

dibawah kendali induk perusahaan sebagai pimpinan sentral,  yang mengarahkan 

kegiatan usaha anak perusahaan untuk mendukung  kepentingan  perusahaan grup 

sebagai kesatuan ekonomi 

 Munculnya permasalahan hukum  antara induk perusahaan dengan  anak 

perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Induk dan anak perusahaan  memiliki 

badan hukum yang berbeda, badan hukum anak perusahaan  sebagai  subjek 

hukum mandiri dapat dituntut atas kerugian pihak ketiga apabila  terdapat unsur 

perbuatan melawan hukum maupun  itikad tidak baik, inilah yang menjadi alasan 

pihak kreditur untuk mengajukan permohonan pailit akibat dari ketidakmandirian 

suatu perusahaan. 

           Berdasarkan latar belakang yang dikemukaan di atas, maka dapat di 

rumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah hubungan hukum 

induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup?. 2) 
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Bagaimanakah tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap anak 

perusahaan yang pailit?. 

           Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk 

menganalisis bentuk hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan 

dalam konstruksi perusahaan grup. 2) Untuk menganalisis tanggung jawab hukum 

induk perusahaan terhadap  anak perusahaan yang pailit. 

           Adapun manfaat penelitian ini adalah,  1) Secara teoritis, yakni ikut serta 

mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut bentuk tanggung jawab 

hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang pailit.  2)  Secara 

praktis, yakni dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

masyarakat untuk dapat memahami arti pentingnya bentuk tanggung jawab 

hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang pailit. 

          Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Metode pendekatan yang dipakai yaitu Pendekatan perundang-

undangan, Pendekatan konseptual. 

          Sumber bahan yang digunakan adalah Bahan hukum primer (Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam 

penelitian ini), Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat 

ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Tanggung Jawab Hukum 

Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan yang Pailit. 
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II. HASIL PEMBAHASAN 

 Disimpulkan bahwa induk perusahaan merupakan perusahaan yang 

menjalankanpimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan 

mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan 

saham pada anak perusahaan saja. Induk perusahaan berbadan hukum sendiri 

artinya terpisah dengan anak perusahaan sama-sama memiliki badan hukum yang 

berbeda.  

 Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau 

perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, 

atau perseroan terbatas. Anak perusahaan adalah hal yang umum dalam bisnis, 

dan sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasi perusahaannya 

dengan cara ini. Perusahaan induk dan anak tidak harus beroperasi di lokasi yang 

sama atau mengoperasikan bisnis yang sama, bahkan mereka mungkin menjadi 

saingan. Selain itu karena perusahaan induk dan anak merupakan entitas yang 

terpisah, mungkin saja salah satu dari mereka terlibat dengan proses hukum, 

penyelidikan, kebangkrutan, atau dakwaan.
1
 

 Perkembangan terkini menunjukkan bahwa perusahaan grup menjadi 

bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Pembentukan 

atau pertumbuhan perusahaan grup ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis 

yang terjadi, ketika pengelolaan usaha melalui perusahaan grup dianggap lebih 

memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal. 

                                                           
 

1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan, Diakses pada tanggal 16 Desember 

2017 pukul 16.05  Wib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Korporasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan
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Perubahaan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan 

implikasi dari perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan.
2
 

 Penyalahgunaan konstruksi perusahaan grup ini dapat merugikan 

kepentingan pihak ketiga anak perusahaan. pihak ketiga anak perusahaan yang 

terdiri dari pemegang saham minoritas, kreditur, maupun karyawan anak 

perusahaan dapat menderita kerugian, ketika fakta pengendalian induk terhadap 

anak perusahaan menyebabkan berkurangnya derajat kemandirian secara ekonomi 

anak perusahaan yang terjadi, ketika sebagian atau seluruh kepentingan ekonomi 

anak perusahaan diarahkan untuk mendukung kepentingan induk atau perusahaan 

grup dibandingkan untuk kepentingan anak perusahaan yang bersangkutan.
3
 

 Segi ekonomi perusahaan kelompok secara keseluruhan dianggap sebagai 

suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat perusahaan induk dan perusahaan 

anak. Kesatuan ekonomi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak salah 

satunya dapat tercipta melalui kepemilikan saham perusahaan induk dalam 

perusahaan anak. Dan hubungan-hubungan perusahaan dapat diartikan sebagai 

hubungan antara badan-badan hukum. Perusahaan-perusahaan itu berada di bawah 

pimpinan sentral atau pengurusan bersama. atau dapat juga dikatakan bahwa 

mereka dipimpin secara seragam atau bersama-sama. 

 Kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung dalam 

suatu perusahaan grup masih menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Sehingga perseroan-perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup 

dipandang sebagai perusahaan kelompok tunggal, dan setiap perusahaan di dalam 

perusahaan kelompok yang berbadan hukum Perseroan Terbatas harus dipandang 

                                                           
 

2
 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, Erlangga, 

Jakarta, 2013, hlm. 2 

 
3
 Ibid, hlm. 8 
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sebagai pemegang hak dan kewajiban mandiri. Asas ini berlaku juga dalam 

hubungan antara perusahaan kelompok terhadap pihak ketiga terhadap siapa 

perusahaan itu bertanggung jawab berdasarkan kewajibannya. Perusahaan-

perusahaan di dalam perusahaan kelompok bukan merupakan suatu kesatuan yang 

merdeka atau bebas dalam arti ekonomi melainkan merupakan bagian dari 

kesatuan keseluruhan ekonomi yang mencakup semua kelompok dalam 

perusahaan kelompok. 

 Secara umum perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia  sebagai suatu 

komponen yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa  mempunyai 

nilai strategis yang dapat memberikan sumbangan besar, apabila  dilihat dari 

struktur ekonomi bangsa Indonesia termasuk sebagai negara yang  mengalami 

masa transisi, yaitu peralihan dari struktur ekonomi agraris menuju  sektor 

ekonomi yang industrialis. Oleh karenanya akan cukup membantu untuk  

mengurangi beban masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak dapat  

dipungkiri bahwa keberadaan perusahaan di Indonesia merupakan bagian  penting  

dan cukup menentukan dalam perekonomian bangsa Indonesia. Dalam hal ini  

yang biasa kita kenal dengan istilah “Holding Company“ induk perusahaan atau 

perusahaan yang  dimiliki induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, 

mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak  

perusahaannya.  

 Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan 

memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan 

komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komiaris anak 
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perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak 

perusahaan merupakan bentuk pengendalian operasional secara tidak langsung.  

 Fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat mengetahui 

perkembangan kegiatan usaha dari masing-masing anak perusahaan. Penempatan 

direksi atau komisaris pada anak perusahaan merupakan bentuk pengintegrasian 

pengurusan anak perusahaan yang menjadi bagian dari strategi perusahaan grup 

sebagai kesatuan ekonomi. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat 

lebih efektif, karena direksi/komisaris yang ditempatkan dianggap memahami 

kepentingan bisnis perusahaan grup, sehingga anak perusahaan sehari-hari tidak 

melenceng dari kepentingan sebagai kesatuan ekonomi.
4
 

   Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung 

jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan 

tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas yang melebihi nilai 

saham yang telah diambil. Hal ini selaras dengan Pasal 40 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa pesero-pesero atau pemegang saham 

atau persero tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh saham-sahamnya.
5
 

 Pemegang saham bertanggung jawab sebesar nilai saham sesuai ketentuan 

pada ayat (1), dan dapat pula secara pribadi dan renteng dengan beberapa syarat 

dan ketentuan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), juga 

mengatur pengecualian terhadap kemungkinan penyalahgunaan limited liability 

oleh pemegang saham perseroan, pengecualian ini dikenal sebagai piercing the 

                                                           
 

4
 Ibid, hlm. 22 

 
5
 Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Andi Offset, Yogyakarta, 2012. hlm. 77 
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corporate veil, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, yaitu: 

(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan 

pribadi; 

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung secara hukum menggunakan kekayaan Perseroan menjadi tidak 

cukup untuk melunasi utang Perseroan.
6
 

 

 Induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri berlaku 

perinsip hukum yang meliputi pengesahan badan hukm mandiri atau separate 

legal entity, dan limited liability. Sehingga perseroan memiliki kemandirian 

yuridis untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Bagian yang tepenting dari 

badan hukum adalah pemisahan kekayaan. Pengakuan yuridis terhadap suatu 

perseroan sebagai legal person dengan hak dan tanggung jawab yang terpisah dan 

berbeda dari pemegang saham melahirkan dua prisip hukum berupa legal person 

dan limited liability atas konsekuensi dari perbuatan hukum perseroan. Status 

badan hukum inilah yang menjadi pemisah antara pemegang saham dengan 

perseroan itu sendiri. 

 Sesuai dengan ranah pengaturannya, Undang-Undang Perseroan Terbats 

telah mengatur mengenai prinsip hukum limited liability ini. Pasal 3 Ayat (1) UU 

No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas prikatan yang dibuat atas nama perseroan 

                                                           
 

6
 Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, Pasal 3 
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dan tidak bertanggung jawab ata kerugian Persroan melebihi saham yang dimiliki. 

Memori penjelasan Pasal 3 Ayat (1) menegaskan mengenai ciri Perseroan bahwa 

pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham 

yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. 

 Hal yang perlu ditekankan adalah ketentuan mengenai prinsip limited 

liability pada Pasal 3 Ayat (1) maupun memori penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU 

No. 40 Tahun 2007 bersifat residual. Tanggung jawab hukum pemegang saham 

timbul, ketika perseroan tidak mampu lagi memenuhi beban tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga. Sepanjang perseroan mampu menyelesaikan 

tanggung jawab hukumnya, pemegang saham perseroan tidak perlu menanggung 

beban tanggung jawab hukum perseroan walaupun hanya sebesar setoran 

sahamnya.
7
 

 Sebagaimana telah dikemukakan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 (UUK), bahwa yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur perseorangan 

maupun yang berbentuk badan hukum asal telah memenuhi persyaratan 

mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang 

yang telah jatuh tempo (Pasal 2 (1) UUK). Dalam hal ini bagi induk perusahaan 

untuk dapat dimintai tanggung jawabnya akibat dari anak perusahaan yang pailit, 

harus diketahui dahulu dari ketentuan perjanjian penjaminannya, karena dari 

perjanjian ini dapat diketahui hak dan kewajiban itu sendiri.  

 Ketika induk perusahaan menyetorkan modal kepada anak perusahaan, 

saham atas nama induk perusahaan akan dikeluarkan oleh anak perusahaan, 

sedangkan modal yang disetorkan kepada anak perusahaan (baik yang berbentuk 

                                                           
 7

 Sulistiowati, Op.Cit, hlm. 32 
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uang tunai, aset, dan bentuk lainnya Surat saham adalah bukti kepemilikan, atau 

dengan kata lain, surat yang diterbitkan sebagai bukti bahwa pemiliknya yaitu 

orang yang ikut serta dalam modal perusahaan, sehingga pemegang surat saham 

tersebut juga sebagai pemilik perusahaan tersebut.  

 Dasar hukum prinsip pemisahan harta pribadi pemegang saham dan harta 

kekayaan perusahaan dalam Perseroan Terbatas (limited liability) diatur dalam 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung 

jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. 

 

yang diperbolehkan oleh Pasal 34 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas), akan menjadi harta kekayaan anak perusahaan. Jika setoran 

berupa aset, harus dilakukan balik nama dari yang semula atas nama induk 

perusahaan menjadi atas nama anak perusahaan. 

Pasal 34 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau 

dalam bentuk lainnya. 

(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana 

dmaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan 

nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang 

tidak terafilisiasi dengan Perseroan. 

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan 

dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan 

penyetoran tersebut.
8
 

 

 Surat saham adalah bukti kepemilikan, atau dengan kata lain, surat yang 

diterbitkan sebagai bukti bahwa pemiliknya yaitu orang yang ikut serta dalam 

modal perusahaan, sehingga pemegang surat saham tersebut juga sebagai pemilik 

                                                           
 

8
 Undang-Undang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1) dan pasal 34 
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perusahaan tersebut.
9
 Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa saham yang 

dikeluarkan oleh anak perusahaan dan dipegang oleh induk perusahaan adalah 

termasuk harta milik induk perusahaan, meskipun setoran modal adalah 

sepenuhnya menjadi kekayaan anak perusahaan yang dipisahkan sama sekali dari 

kekayaan induk perusahaan.  

 Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU, bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya syarat dinyatakan 

pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004.
10

 

 Ketika anak perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka berlaku 

ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa: 

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan 

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama 

kepailitan”. 

   

 Pengecualian dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap: 

a) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor 

sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang 

dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang 

dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 

                                                           
 

9
James J. Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, Kencana Prenada 

media Group, Jakarta, 2014. hlm. 165-166 

 
10

Rahayu Harini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Cet. 1 Kencana Prenada 

Media Grup, Jakarta, 2009. hlm. 72 
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(tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; 

b) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai 

penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu 

atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau  

c) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban 

memberi nafkah menurut undang-undang. 

 Kesimpulannya adalah saham yang dimiliki induk perusahaan dalam anak 

perusahaan termasuk objek harta pailit yang tunduk kepada tata cara pemberesan 

harta pailit menurut Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: 

(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan 

izin Hakim Pengawas. 

(3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka 

Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda 

tersebut dengan izin Hakim Pengawas 

(4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk 

menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan 

harta pailit.
11

 

 

 

                                                           
 

11
 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 37 

Tahun 2004, Pasal 21, 22 dan 185. 
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III. PENUTUP 

           Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut; 1)  Hubungan hukum induk perusahaan terhadap 

anak perusahaan ditimbulkan oleh adanya keterkaitan induk dan anak perusahaan 

melalui kepemilikan saham yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Induk perusahaan memiliki kewenangan 

untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan sebagai 

suatu kesatuan ekonomi. Sebaliknya kerangka pengaturan hukum perseroan 

mengakui badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum 

mandiri. Status badan hukum anak perusahaan ini menjadi garis pemisah bagi 

induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan. 2) Bentuk tanggung 

jawab hukum induk perusahaan kepada pihak ketiga anak perusahaan yang 

menderita kerugian dalam hal ini adalah pailit, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

sehingga induk perusahaan memperoleh perlindungan atas berlakunya prinsip 

hukum limited liability yang hanya membebankan tanggung jawab sebesar nilai 

saham pada anak perusahaan, jika kekayaan anak perusahaan tidak mencukupi 

untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. 

Saran dari pembahasan ini adalah 1) Seharusnya sudah ada pengakuan yuridis 

khususnya di Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai bentuk 

perusahaan terhadap status badan hukum dari perusahaan grup, kerangka 

pengaturan bagi perseroan-perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan 

grup masih menggunakan pendekatan hukum perseroan (Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang hanya mengatur mengenai badan 
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usaha yang berbentuk perseroan terbatas sehingga tidak mengatur mengenai 

perusahaan grup). Sehingga belum ada kejelasan mengenai hubungan hukum dan 

juga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh perusahaan induk 

terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat dari perbuatan hukum 

yang dilakukan anak perusahaannya. 
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