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ABSTRAK 

Perusahaan grup atau juga dikenal dengan konglomerasi merupakan salah satu 

trend bisnis yang perkembangannya begitu pesat. Tanggung jawab hukum 

merupakan permasalaha terbesar dalam praktek perusahaan grup. Permasalahaan 

ini muncul akibat belum adanya aturan perundang-undangan yang khusus 

mengatur tentang perusahaan grup, sehingga memunculkan celah hukum 

tersendiri dari diberlakukanya hukum perseroan yaitu UU No. 40 Tahun 2007  

yang notabennya diperuntukan untuk perseroan tunggal dalam mengatur 

keterkaitan induk dan anak perusahaan pada perusahan grup. Tergabungnya anak 

perusahaan dalam perusahaan grup tidaklah menghapuskan status badan hukum 

anak perusahaan yaitu sebagai subjek hukum mandiri. Induk perusahaan tidak 

bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan, disisi lain induk 

perusahaan yang merupakan pemegang saham anak perusahaan mendapatkan 

kewenanagan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan 

untuk mencapai tujuan kolektif dari perusahaan grup. Tidak hanya itu induk 

perusahaan juga mendapatkan keuntungan dengan berlakunya prinsip limited 

liability. Dalam beberapa kasus, doktrin hukum seperti piercing the corporate 

veil, Altrego maupun instrumentality mengalami kegagalan untuk membebani 

tanggung jawab hukum kepada induk perusahaan yang menjalankan peran 

sebagain pimpinan sentral perusahaan grup terhadap ketidakmampuan anak 

perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. 

Dengan demikian, timbul permasalahan yaitu: Bagaimana hubungan hukum induk 

dan anak perusahaan dalam perusahan grup? Bagaimana tanggung jawab induk 

perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan?. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis 

dengan berpedoman kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam UU No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukan bahwa hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam 

perusahaan grup merupakan hubungan antara induk perusahaan sebagai pemegang 

saham dengan anak perusahaan sebagai perseroan yang berbadan hukum mandiri. 

Selain itu dalam urusan pertanggungjawaban hukum induk perusahaan hanya 

bertanggung jawab sebatas nilai saham yang ia miliki di dalam anak 

perusahaannya, induk perusahaan dapat dibebani tanggung jawab melebihin nilai 

sahamnya apabila induk perusahaan terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 3 

Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Disarankan agar 

pemerintah membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai 

perusahaan grup, agar dapat menjamin keadilan bagi segala pihak terkait serta 

menghindai dominasi tanpa tanggung jawab.    

Kata Kunci : Perusahaan Grup, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, 

Tanggung Jawab Hukum.
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Allah SWT di dalam kehidupan penulis, karena mereka marupakan motivator bagi 

penuis dalam menjalankan kehidupan ini. Selain itu mereka juga memberikan 

dukungan moril berupa nasihat, motivasi, dan doa kepada penulis, serta selalu 
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Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Semoga Allah SWT memberikan 

kebaikan dan perlindungan di dunia dan di akhirat kepada Mama dan Papa serta 

kelancaran dalam kehidupan anak-anaknya agar dapat membahagiakan Mama dan 

Papa selamanya. Dan terimakasih juga kepada  Sodara-sodara penulis tercinta 

Fajrilla Rizka Salmia Putri yang terus memberikan dana tambahan serta dukungan 

moril yang tak terhitung kepada penulis. Serta Miftahul Huda yang selalu 

memberikan  semangat serta doa kepada penulis. Semoga kita selalu berada dalam 

lindungan-Nya. 

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga 

kepada Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan 

Ibuk Dr. Hj. Yulfasni, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang ditengah-tengah 

kesibukan beliau sebagai dosen serta aktivitas kerjanya yang padat mau bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, dan 

pengarahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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