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ABSTRAKSI 

 

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian pendirian PT dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Sebagai salah satu bentuk dari persekutuan, PT didirikan dengan perjanjian yang wujud 

prestasinya berkarakter perbuatan bersama atau Gesammtakt oleh para pendiri PT. 

Melalui perjanjian pendirian PT, para pendiri PT memisahkan sebagian harta 

kekayaannya dengan maksud untuk mengasosiasikan modal ke dalam badan hukum PT 

sehingga kemudian terbentuk persekutuan modal dengan anggaran dasar PT yang 

merupakan landasan kontraktualnya. Menurut Teori Harta Kekayaan Bertujuan, modal 

yang terasosiasi dan dilekatkan suatu tujuan merupakan seolah-oleh subjek hukum dan 

modal yang terasosiasi tersebut seluruhnya mewujud terbagi dalam nilai nominal 

instrumen saham sehingga adanya keberadaan pemegang saham hanyalah wakil dari 

instrumen saham untuk merepresentasikan hak dan kewajiban dari instrumen saham guna 

menjalankan persekutuan modal. Berdasarkan nilai nominal pada instrumen saham inilah 

maka muncul lembaga vote (hak suara) yang diterapkan oleh para pemegang saham 

melalui mekanisme pemungutan suara untuk mencapai kuorum dalam forum RUPS guna 

menentukan keabsahan dari perbuatan bersama atau Gesammtakt agar dapat menjalankan 

persekutuan modal. Selain itu instrumen saham bersifat transferable atau dapat dengan 

mudah dipindahtangankan dan instrumen saham merupakan cerminan dari perjanjian 

pendirian PT. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban dalam persekutuan modal 

bersumber dari anggaran dasar PT yang melekat pada diri instrumen saham dan bukan 

pada diri pemegang sahamnya. Sebagai wakil dari instrumen saham, melalui alas hak 

substitusi pemegang saham dapat memindahtangankan perwakilan hak dan kewajiban 

instrumen saham kepada pemegang saham selanjutnya untuk meneruskan perwakilan 

terhadap hak dan kewajiban instrumen saham dalam rangka pelaksanaan perjanjian 

pendirian PT tanpa membongkar perikatan pada persekutuan modal. 
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