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Sekitar tahun 1600 rakyat Kerajaan Belanda mengalami kebahagiaan dari 
rempah-rempah yang dikeduknya dari bumi persada Nusantara. 

Sebaliknya bangsa kita pada waktu itu menjadi mengalami duka nestapa 
yang tak terhingga. Timbul kerja paksa dengan apa yang dikenal sebagai kerja 
rodi. Rempah-rempah kita dikuras dibawa ke Belanda. 

Hal itu terjadi berkat Vereenigde Oost Indische Compagnie atau yang lebih 
dikenal dengan singkatan V.O.C. 

Yang menarik adalah kita mengenal Perseroan Terbatas yang disingkat PT, 
melalui bawaan Belanda dengan apa yang dinamakan Naamloze Vennotschap. 
V.O.0 itulah yang merupakan cikal bakal dari Naamloze Vennotschap yang 
dikembangkan di negara Belanda, yang pertama-tama dengan Dewan Direksinya 
"de Heeren Zevententien" yang didirektur-utamai oleh Jan Pieters Coen. 

Mula-mula pengedukan rempah-rempah itu dilakukan oleh beberapa 
"reders" yaitu pengusaha-pengusaha kapal bersama-sama, dengan 
tanggungjawabnya secara pribadi sebagaimana halnya dengan Firma yang kita 
kenal. Dalam rangka usaha mengumpulkan modal, yang memang sangat 
diperlukan dalam jumlah yang amat besar, para reders ini mencari mitra-mitra 
usaha yang disebut "comenda participale" yang akan memperoleh keuntungan 
sebanding dengan apa yang ditanamkannya tetapi bertanggungjawab hanya 
sekedar terbatas pada apa yang ditanamkannya. Melalui struktur semacam ini para 
pemodal ini tidak perlu khawatir bahwa harta kekayaan pribadinya yang berada di 
luar dari pada apa yang ditanamkannya akan menjadi objek sitaan dan tagihan 
para krediturnya yang pada waktu itu resikonya sangat besar. Bentuk inilah yang 
pada waktu itu dinamakan sebagai "commenda participatie" yang sekarang kita 
kenal sebagai Commanditaire Vennotschap yang disingkat C.V. 



Kemudi an mereka mengembangkan lebih lanjut dengan apa yang 
dinamakan V.O.C. di mana seluruh orang perorangannya tidak perlu 
bertanggungjawab pribadi sampai kepada harta kekayaannya melainkan cukup 
terbatas dengan modal yang dimasukkannya. 
Hal ini dimungkin terjadi dengan mengkonstruksikan pengertian "badan hukum", 
yaitu dengan menciptakan apa yang saya namakan "tumbal". Dikonstruksikan 
bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka usaha badan itu harus 
dipandang bukan dilakukan oleh orang perorangan yang melakukannya 
melainkan harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh badan itu 
sendiri. Oleh sebab itu maka segala akibatnya harus dipandang sebagai menjadi 
tanggungjawab yang dipikul oleh badan itu dengan terbatas pada harta kekayaan 
badan yang bersangkutan. 

Jadi menurut hukumnya dalam kejadian Bank Summa, William 
Soeryadjaya seyogianya tidak perlu risau dan tidak perlu peduli. Bukankah secara 
juridis yang harus bertanggungjawab semata-mata Bank Summa dengan harta 
kekayaan Bank Summa. Bahwa harta kekayaan Bank Summa tidak cukup untuk 
mengembalikan uang deposan dan kreditur lainnya, menurut hukumnya, sudah 
merupakan suratan tangan para deposan untuk menerima pembayaran apa adanya 
menurut harta kekayaan yang tersisa dari Bank Summa. 

Menurut pandangan klasik, sebagaimana sejarah terjadinya V.O.C., 
perseroan terbatas itu merupakan "asosiasi modal". Diadakan oleh undang-
undang sebagai wadah untuk usaha-usaha besar yang memerlukan pengumpulan 
modal dari sejumlah orang yang amat banyak. Dalam hubungan dengan itu, 
menurut hukumnya tidak penting seorang Direktur harus seseorang pemegang 
saham (vide pasal 44 KUHD) melainkan yang lebih penting ia harus seorang 
yang ahli dan memang mahir sebagai "profesional" memimpin perseroan. 

Namun, sebagaimana saya kemukakan dalam disertasi saya, pandangan 
bahwa PT itu adalah asosiasi modal sudah tidak lagi sepenuhnya benar. Bahkan 
acapkali jika orang memilih bentuk PT bukan dengan maksud untuk asosiasi 
modal melainkan sekedar untuk mengambil manfaat atas karakteristik bentuk PT. 
Manfaat yang hendak diambil itu dapat beraneka ragam. Termasuk antara lain 
agar ia tidak perlu bertanggungjawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya. 
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