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ABSTRACT 

The existence of MSMEs has an important role for the economy of Indonesia. MSMEs act as a 

provider of employment for Indonesian, a source of foreign exchange, and a stimulator for 

Indonesia 's economic dynamism. However, in its establishment and development, MSMEs are 

often hindered or inhibited by funding or capital problems. Venture Capital is one of financing 

institution that give capital investment to a company that receives financing assistance for a 

certain period of time. Venture capital which is one of the financing institution that can be an 

alternative and an active investment for MSMEs in Indonesia by giving capital, followed by 

the involvement of venture capital companies into the management of business partner 

companies to conduct management assistance, namely management guidance and 

management accompaniment. 
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ABSTRAK 

Eksistensi UMKM memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. UMKM 

berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, sumber devisa negara, dan 

stimulator dalam dinamisasi ekonomi Indonesia. Hanya saja, dalam pendirian dan 

pengembangannya, UMKM sering sekali terhalang atau dihambat oleh masalah pendanaan 

atau modal. Modal ventura diartikan sebagai suatu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan 

modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu 

tertentu. Modal ventura yang merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan bisa menjadi 

alternatif dan investasi aktif bagi UMKM di Indonesia dengan turut dalam pemberian modal 

usaha serta diikuti dengan keterlibatan perusahaan modal ventura ke dalam manajemen 



 

 

perusahaan pasangan usaha untuk melakukan bantuan manajemen, yaitu pembinaan 

manajemen dan pendampingan manajemen.  

Kata Kunci: Modal Ventura, Alternatif Pembiayaan, UMKM 

 

I. PENDAHULUAN 

Membangun suatu usaha merupakan salah 

satu alternatif bagi sebagian orang dalam 

menunjang dan meningkatkan finansialnya. 

Dengan memulai suatu bisnis dapat lebih 

fleksibel dalam melakukan pekerjaan dan 

lebih bebas dalam mengekspresikan 

kreativitas dan kemampuan. Dewasa ini, 

masyarakat memiliki minat yang tinggi 

dalam membangun usaha dalam bentuk 

UMKM karena memiliki fleksibilitas 

dibandingkan dengan perusahaan besar. 

UMKM merupakan usaha ekonomi 

produktif yang dimiliki perorangan maupun 

badan usaha sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh UU No. 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah1.  

 Semua keberhasilan yang telah 

dicapai oleh UMKM juga memiliki titik 

kelemahan yang harus segera diselesaikan 

untuk dicarikan solusi yang terbaik. 

 
1 Dinda Amalia, Pengertian, Jenis dan 
Perkembangan UMKM di Indonesia, diakses dari 
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-
perkembangan-umkm-di-indonesia/ , pada tanggal 
2 November 2020 
2 Nur Kholidah, Miftahur Rahman Hakim, 14 
November 2018, Peluang Dan Tantangan 

Kelemahan yang dihadapi oleh para 

pengusaha UMKM dalam meningkatkan 

kemampuan usaha sangat kompleks dan 

meliputi berbagai indikator yang mana 

salah satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan antara lain; kurangnya 

permodalan baik jumlah maupun 

sumbernya, kurangnya kemampuan 

manajerial dan keterampilan beroperasi 

dalam mengorganisir dan terbatasnya 

pemasaran. 2 

  Membangun sebuah UMKM 

memiliki poin yang lebih menguntungkan, 

khususnya bagi masyarakat yang awam 

terhadap dunia bisnis. Tidak sedikit 

UMKM belum menerapkan administrasi 

keuangan, hal ini menunjukkan bahwa 

banyak UMKM yang belum melakukan 

pencatatan pendapatan dan pengeluaran 

untuk pendanaan kegiatan operasional. 

Dalam pengelolaan keuangannya, masih 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi, diakses dari 
https://conference.unikal.ac.id/index.php/semnas
bi/semnasbi/paper/viewFile/148/116 , pada 
tanggal 10 November 2020. 



 

 

banyak ditemukan keuangan pribadi dan 

keuangan usaha masih disatukan. Lokasi 

pekerjaan UMKM pun dapat berpindah 

sewaktu – waktu dikarenakan ijin badan 

usaha yang didapatkan oleh pengelola 

UMKM tersebut tidak termasuk tanah dan 

juga bangunan, sehingga sangat mudah 

apabila ingin berpindah lokasi pekerjaan.  

 Selain itu, karena UMKM merupakan 

usaha kecil dan menengah, jumlah barang 

yang didagangkan tidak banyak, sehingga 

lebih mudah melakukan pergantian barang 

dagang jika diinginkan. Dalam 

penerapannya, UMKM memiliki banyak 

jenis usaha seperti dalam bidang kuliner, 

fashion, agribisnis, elektronik, jasa, dan 

lainnya3. UMKM mampu memperluas 

lapangan kerja dan memberikan pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarakat, 

berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. 

 Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM 

di Indonesia yang paling dominan adalah 

dari faktor permodalan dan pemasaran. 

Untuk mengatasi permasalahan 

 
3 Parta Ibeng, UMKM: Pengertian, Ciri, Kriteria, 
Jenis, Contoh Lengkap, diakses dari 
https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/ , pada 
tanggal 2 November 2020 
4 Nur Kholidah, Miftahur Rahman Hakim, 14 
November 2018, Peluang Dan Tantangan 

permodalan ini, dijelaskan sebanyak 17.50 

persen UMKM menambah modalnya 

dengan mengakses permodalan dari bank, 

sisanya 82.50 persen tidak mengakses 

permodalan ke bank, melainkan ke lembaga 

Nonbank seperti Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP), perorangan, keluarga, modal 

ventura dan lainya. Hal ini menunjukkan 

bahwa keberadaan modal ventura 

diperhitungkan menjadi sebuah alternatif 

pembiayaan dalam UMKM di Indonesia4 

 Modal Ventura merupakan jenis 

pembiayaan ‘risk capital’ yang 

menargetkan kepada perusahaan yang 

mempunyai gagasan yang berbeda dari 

yang lain atau Out of The Box tanpa 

kewajiban pemberian jaminan. Motif 

pembiayaan jenis tersebut didasari pada 

keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan 

keyakinan bahwa perusahaan pasangan 

usaha dapat berkembang dan memperoleh 

keuntungan dalam jangka waktu yang 

ditentukan.  

  Lahirnya modal ventura di 

Indonesia dimulai dengan terbentuknya PT 

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 

(BPUI) pada tahun 1973. Badan usaha ini 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi, diakses 
dari 
https://conference.unikal.ac.id/index.php/semnas
bi/semnasbi/paper/viewFile/148/116 , pada 
tanggal 10 November 2020 



 

 

bertujuan untuk membantu pembiayaan 

usaha kecil menengah5. Terbentuknya 

badan ini didasarkan pada PP No. 18 tahun 

1973 tentang Penyertaan Modal Negara 

Republik Indonesia Untuk Pendirian 

Perusahaan Perseroan Dalam Bidang 

Pengembangan Usaha Swasta Nasional. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan, kepada perusahaan lembaga 

pembiayaan diberikan izin untuk 

melakukan kegiatan di bidang modal 

ventura dan juga usaha leasing, anjak 

piutang, pembiayaan konsumen serta kartu 

kredit6. Namun demikian, sebagian besar 

perusahaan yang memperoleh semua izin 

usaha tersebut tidak melakukan izin usaha 

modal ventura dengan berbagai alasan 

antara lain disebabkan oleh karakteristik 

bisnis modal ventura ini sangat berbeda 

dengan sifat dan usaha pembiayaan lainnya. 

Akibatnya, usaha modal ventura sempat 

belum berkembang. Langkah berikutnya 

yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

memisahkan kegiatan usaha modal ventura 

dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya 

melalui Keputusan Menteri Keuangan 

 
5 Yuliana Panjaitan, Skripsi : “Aspek Hukum 
Modal Ventura Sebagai Salah Satu Lembaga 
Pembiayaan di Indonesia” (Medan : USU, 2013), 
Hal. 33 

Nomor 469/KMK.017/1995 tentang 

Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal 

Ventura. Dengan pemisahan tersebut, minat 

investor untuk mendirikan perusahaan 

modal ventura pun meningkat. 

 Berdasarkan hal yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas pada jurnal ini adalah 

bagaimana eksistensi lembaga pembiayaan 

usaha modal ventura sebagai lembaga 

pembiayaan alternatif bagi dunia usaha di 

samping sumber-sumber pembiayaan 

konvensional yang sudah beroperasi sejak 

lama dan familiar di masyarakat, khususnya 

bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam menunjang 

pertumbuhan perekonomian nasional di 

Indonesia 

 

II. PEMBAHASAN  

A. Modal Ventura sebagai Lembaga 

Pembiayaan 

Modal ventura merupakan jenis 

pembiayaan ‘risk capital’ yang 

menargetkan kepada perusahaan yang 

mempunyai gagasan yang berbeda dari 

yang lain atau Out of The Box tanpa 

kewajiban pemberian jaminan.7 Motif 

6 Keputusan Menteri Keuangan No. 
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, pasal 1 
7 Safrina. April 2013.” Peranan Modal Ventura 
Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil Dan 



 

 

pembiayaan jenis tersebut didasari pada 

keyakinan terhadap kekuatan gagasan dan 

keyakinan bahwa perusahaan pasangan 

usaha dapat berkembang dan memperoleh 

keuntungan dalam jangka waktu yang 

ditentukan.  

 Awal lahirnya modal ventura adalah 

sebagai bentuk pertolongan masyarakat 

dalam bentuk pemberian bantuan modal 

kepada kerabat-kerabatnya yang sedang 

menjalankan bisnis dan mempunyai 

kendala dalam hal pemodalan dengan 

kesepakatan–kesepakatan yang sudah 

ditentukan8. Tujuan lembaga ini tidak jauh 

berbeda dengan tujuan dari aktivitas 

pembiayaan modal sebelumnya, yaitu 

membantu perusahaan–perusahaan yang 

memiliki kendala dalam hal permodalan. 

Dengan berkembangnya perusahaan–

perusahaan modal ventura ini, lahirlah 

regulasi–regulasi yang mengatur tentang 

pelaksanaan lembaga pembiayaan ini.  

  Modal ventura sebagai salah satu 

lembaga pembiayaan menempatkan dirinya 

sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum 

maka modal ventura tentunya harus 

 
Menengah”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Safrina 
No. 59, Th. XV. Hlm. 132 
8 Anonim, Sejarah Perkembangan Modal Ventura, 
diakses dari 
http://legalstudies71.blogspot.com/2015/11/sejarah-
perkembangan-modal-ventura.html , pada 3 
November 2020 

mendapat dukungan secara yuridis untuk 

mendapat tempat tersendiri dalam lalu 

lintas bisnis9. 

 Abdulkadir Muhammad dan Rilda 

Murniati mengelompokkan pengaturan 

terkait modal ventura dalam dua klasifikasi, 

yakni dari segi hukum perdata yaitu 

perjanjian sebagai sumber hukum modal 

utama dan hukum publik yaitu segala 

perundang-undangan sebagai sumber 

utama dalam modal ventura.10 

1. Segi Hukum Perdata 

 Berkaitan dengan bagaimana suatu 

hubungan hukum terbentuk antara 

perusahaan modal ventura dan perusahaan 

pasangan usaha. Dalam hal ini terkait akan 

2 hal yaitu: 

a. Adanya asas kebebasan 

berkontrak 

 Pada dasarnya hubungan hukum yang 

terjadi dalam modal ventura dibuat secara 

tertulis dalam bentuk kontrak. Dimana 

kontrak tersebut dibuat berdasarkan adanya 

asas kebebasan untuk berkontrak ataupun 

membuat perjanjian dimana dalam hal ini 

berkaitan dnegan perusahaan modal 

9 Nitria Angkasa. November 2016.” Peran 
lembaga pembiayaan modal ventura dalam 
pemberdayaan usaha kecil”. Vol . 10, No. 2. Hlm. 
76 
10 Edi Nurcahyo. Juni 2018. ” Hukum Modal 
Ventura Di Indonesia”, diakses dari 
https://www.researchgate.net/profile/Edy_Nurcahy
o , pada 1 November 2020 



 

 

ventura dan perusahaan pasangan. Pasal 

1320 KUH Perdata menyatakan bahwa 

sahnya sebuah perjanjian yaitu ketika 

adanya kesepakatan untuk mengikatkan 

diri, kecakapan membuat suatu perikatan, 

adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu 

sebab yang halal. Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata menyatakan bahwa pihak 

yang membuat perjanjian diperbolehkan 

membuat ketentuan sendiri dengan catatan 

tidak melanggar ketertiban umum.11 Hal ini 

menunjukkan bahwa akibat hukum dari 

kontrak yang sah adalah kontrak tersebut 

akan berlaku sebagai sebuah undang-

undang bagi perusahaan modal ventura dan 

perusahaan pasangan usaha. 

b. Undang-undang di bidang 

hukum perdata yang terkait 

1. UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

2. Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1969 tentang Badan 

Usaha Milik Negara dan 

Peraturan Pelaksanaannya. 

Berlakunya undang-undang 

ini apabila bentuk hukum 

perusahaan modal ventura 

adalah perusahaan 

perseroan.  

 
11 Rudyanti Dorotea Tobing. September 2016. 
“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan 
Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam 

3. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Berlakunya undang- 

undang ini apabila 

perusahaan modal ventura 

melakukan jual beli saham 

di Pasar Modal 

4. UU Nomor 25 Tahun 1992 

tentang perkoperasian 

5. UU Nomor 8 Tahun 1955 

tentang pasar modal 

2. Segi Hukum Publik 

Berkaitan dengan modal ventura 

sebagai lembaga pembiayaan 

bersifat administratif. 

a. Undang-undang di bidang 

Hukum Publik 

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Ketentuan Pokok 

Agraria dan Peraturan 

Pelaksanaannya 

2. UU Nomor 3 Tahun 1983 

tentang Wajib Daftar 

Perusahaan dan Peraturan 

Pelaksanaanya. 

3. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 

1991, Undang-Undang 

Perjanjian Modal Ventura”. Jurnal Ilmu Hukum 
Tambun Bungai. Vol.1, No. 2. Hlm. 144 



 

 

Nomor 8 Tahun 1991 dan 

Peraturan Pelaksanaanya, 

semua tentang perpajakan 

4. Undang-Undang  Nomor 7 

Tahun 1992 tentang 

Perbankan, seperti yang 

telah diubah dengan 

5. Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang 

Perbankan 

b. Peraturan tentang lembaga 

pembiayaan 

1. Keppres Nomor 61 Tahun 

1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan yang telah 

diubah menjadi PP Nomor 9 

Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan 

2. Kepmenkeu Nomor 

1251/KMK.013/1988 

tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan, yang 

kemudian disempurnakan 

dengan Kepmenkeu Nomor 

468 Tahun 1995. 

3. PP Nomor 18 Tahun 1973.  

PP ini merupakan dasar 

berdirinya perusahaan 

 
12 Ira Dhatul Hasanah dkk. September 2015. 
“Peranan Modal Ventura Dalam Perekonomian”. 
diakses dari 

modal ventura pertama di 

Indonesia, yaitu PT Bahana 

Pembinaan Usaha Indonesia 

(BPUI)12  

4. PJOK Nomor 34 Tahun 

2015 tentang Perizinan 

Usaha dan Kelembagaan 

Modal Ventura 

  Pembiayaan modal ventura 

mempunyai karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan usaha lain yaitu:  

1. Bantuan pembiayaan pada 

perusahaan pasangan usaha bukan 

dalam bentuk pinjaman (loan), tetapi 

dalam bentuk penyertaan modal 

(equity participation) atau setidak-

tidaknya pinjaman yang dapat 

dialihkan ke equity (convertible). 

2. Bantuan pembiayaan bersifat 

sementara, sampai pada waktunya 

dilakukan divestasi, dengan ketentuan 

tidak boleh melebihi jangka waktu 10 

tahun.  

3. Penyertaan modal bersifat jangka 

panjang (long term), biasanya di 

atas 3 tahun.  

4. Pembiayaan ini berisiko tinggi (high 

risk) karena tidak didukung dengan 

jaminan.  

https://www.academia.edu/17958025/Peranan_Mo
dal_Ventura_dalam_Perekonomian , pada 1 
November 2020 



 

 

5. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu 

tetap mengharapkan keuntungan yang 

tinggi berupa capital gain sebagai 

imbalan aatas risiko yang tinggi. 

6. Perusahaan modal ventura terlibat 

dalam manajemen (hand on 

management) pada perusahaan 

pasangan usaha.13 

  Dalam Pasal 2 PMK 

No.18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan 

Modal Ventura, dijelaskan bahwa kegiatan 

usaha perusahaan modal ventura meliputi: 

penyertaaan saham (equity participation), 

penyertaan melalui pembelian obligasi 

konversi (quasi equity participation), 

dan/atau pembiayaan berdasarkan 

pembagian atas hasil usaha (profit/revenue 

sharing). Berdasarkan peraturan tersebut, 

perusahaan modal ventura dapat 

memberikan pembiayaan dalam 3 bentuk 

yaitu penyertaan saham, penyertaan 

melalui pembelian obligasi konversi dan 

pembiayaan berdasarkan pembagian hasil 

usaha.14 

  Penyertaan 

Saham merupakan Penyertaan modal 

secara langsung kepada Perusahaan 

 
13 Rudyanti Dorotea Tobing. September 2016. 
“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan 
Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam 
Perjanjian Modal Ventura”. Jurnal Ilmu Hukum 
Tambun Bungai. Vol.1, No. 2. Hlm. 136-137 
14 Susiana dan Yunita. Desember 2013. “Efektivitas 
Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai 

Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk 

badan hukum perseroan terbatas untuk 

jangka waktu tertentu. Membantu 

menanggulangi kesulitan likuiditas Calon 

Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU). 

Berbeda dengan penyertaan saham, 

penyertaan melalui pembelian obligasi 

konversi merupakan bentuk pembiayaan 

yang awalnya dilakukan dalam bentuk 

utang piutang yang nantinya akan 

dikonversi menjadi saham. Dan yang ketiga 

adalah bentuk pembiayaan berdasarkan 

pembagian atas hasil usaha dimana 

perusahaan modal ventura dan perusahaan 

pasangan usaha terlebih dahulu disepakati 

suatu persentase tertentu dari keuntungan 

setiap bulan atau dari suatu periode yang 

telah ditetapkan yang akan diberikan oleh 

perusahaan pasangan usaha kepada 

perusahaan modal ventura15. 

 

B. Modal Ventura sebagai Alternatif 

Pembiayaan UMKM 

 UMKM merupakan suatu bentuk 

bisnis atau usaha yang berskala kecil, yang 

melibatkan aktivitas ekonomi dari segi 

teknologi, managemen investasi, dan 

Alternatif Modal Bagi Umkm”. No. 61, Th. XV. 
Hlm 510 
15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal 
Ventura, pasal 4, 5, dan 8 



 

 

perlindungan hak cipta. UMKM adalah 

usaha perseorangan atau badan usaha 

perorangan yang diatur menurut undang – 

undang sesuai dengan kriteria usaha mikro. 

Namun, UMKM memiliki kesulitan 

tersendiri dalam mengembangkan 

usahanya, yakni adanya keterbatasan modal 

usaha yang kecil dan tidak memiliki 

manajemen usaha yang baik. Selain itu, 

UMKM sulit untuk mendapatkan bantuan 

kredit dari bank karena tidak memiliki 

jaminan, sehingga diperlukan suatu 

alternatif pembiayaan bagi pengembangan 

UMKM.  

 Eksistensi UMKM pada dasarnya 

berperan penting terhadap perekonomian 

Indonesia. UMKM berperan sebagai 

penyedia lapangan kerja bagi rakyat 

Indonesia, sumber devisa negara, dan 

menstimulus dinamisasi ekonomi. Dengan 

dampak tersebut, UMKM sebagai 

pendorong perekonomian Indonesia 

memerlukan suatu dukungan untuk 

pemberdayaan pengembangan, dimana 

UMKM berhak atas perlindungan dan 

penyediaan pelayaan oleh negara,  

 Mengenai hal tersebut, dibentuklah 

dasar hukum dari UMKM ini sendiri yaitu 

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

 
16 Susiana dan Yunita. Desember 2013. “Efektivitas 
Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1 

angka 11 UU UMKM, diatur mengenai 

pembiayaan yaitu penyediaan dana untuk 

memperkuat permodalan UMKM Sesuai 

dengan Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 

2008, negara menyediakan pembiayaan 

bagi UMKM dengan upaya melalui kredit 

perbankan atau lembaga keuangan bukan 

bank, lembaga modal ventura, transaksi 

anjak piutang, koperasi simpan pinjam dan 

koperasi jasa keuangan konvensional dan 

syariah, dan sumber lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – 

undangan.16 Maka dari itu modal ventura 

dapat menjadi alternatif bagi UMKM yang 

terkendala dalam hal pendanaan. 

Pembiayaan oleh perusahaan modal 

ventura ke dalam suatu perusahaan 

pasangan usaha atau dalam hal ini kepada 

pelaku ekonomi UMKM dapat menjadi 

alternatif pembiayaan bagi UMKM, karena 

pembiayaan modal ventura merupakan 

pembiayaan dalam bentuk penyertaan 

modal dari perusahaan modal ventura ke 

dalam perusahaan yang akan dibiayai.   

 Modal ventura juga 

merupakan investasi aktif dimana 

pemberian modal usaha diikuti dengan 

keterlibatan perusahaan modal ventura ke 

Alternatif Modal Bagi Umkm”. No. 61, Th. XV. 
Hlm.506 



 

 

dalam manajemen perusahaan pasangan 

usaha untuk melakukan bantuan 

manajemen dengan harapan dapat 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas usaha.  

Terdapat dua bentuk bantuan 

manajemen, yaitu pembinaan manajemen 

dan pendampingan manajemen.  

Pembinaan manajemen dapat 

dilakukan secara langsung dengan 

mengunjungi perusahaan pasangan usaha 

untuk pemberian masukan ataupun secara 

tidak langsung dengan melibatkan 

perusahaan pasangan usaha dalam 

pelatihan. Kegiatan pendampingan dan 

pengembangan PPU merupakan salah satu 

kekuatan dan nilai tambah bagi pembiayaan 

modal ventura, yang meliputi:  

a. Konsultasi, perancangan dan 

implementasi sistem SDM, 

akuntansi, keuangan, dan 

manajemen umum.  

b. Usulan perbaikan usaha sesuai 

dengan jenjang dan kondisi PPU. 

c. Pendeteksian "early warning 

signal" atas masalah yang mungkin 

timbul dan mengambil tindakan 

yang diperlukan17. 

 
17 Safrina. April 2013.” Peranan Modal Ventura 
Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil Dan 

  Pengaturan mengenai divestasi 

diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 

KEPMENKEU No. 1251/KMK/013/1988 

tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang 

menjelaskan bahwasanya perusahaan 

disyaratkan melakukan penarikan modal 

tidak melebihi jangka waktu 10 tahun. 

Mekanisme divestasi dapat dilakukan jika 

bentuk pembiayaan dilakukan dengan 

skema penyertaan saham atau obligasi 

konversi. Akan tetapi terhadap pembiayaan 

dengan skema bagi hasil, jangka waktu 

pembiayaan berakhir sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan dapat diperpanjang 

kembali dengan mempertimbangkan hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan 

modal ventura terkait kinerja dan 

kemampuan pengembalian oleh perusahaan 

pasangan usaha. 

  Dengan skema pembiayaan seperti 

ini perusahaan pasangan usaha atau 

UMKM tidak dibebani dengan pembayaran 

pokok pinjaman, bunga maupun 

penyediaan agunan seperti yang dilakukan 

dalam model perbankan. Resiko dan 

keuntungan bisnis dalam model 

pembiayaan ini ditanggung dan dinikmati 

secara bersama-sama oleh perusahaan 

Menengah”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Safrina 
No. 59, Th. XV. Hlm. 133 



 

 

modal ventura dan perusahaan pasangan 

usaha. 

  Dalam mengantisipasi risiko yang 

mungkin terjadi, perusahaan modal ventura 

memiliki divisi Venture Capitalist Officer 

(VCO) yang akan mengawasi pelaksanaan 

pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan modal ventura termasuk 

memastikan agar perusahaan pasangan 

usaha mendapatkan pembiayaan dan 

bantuan manajemen.18 

 

III. KESIMPULAN 

  UMKM merupakan suatu bentuk 

usaha perseorangan atau badan usaha miliki 

perorangan yang diatur menurut undang – 

undang sesuai dengan kriteria usaha mikro. 

tentang usaha mikro, kecil dan menengah. 

Eksistensi UMKM berperan penting 

terhadap perekonomian Indonesia. UMKM 

berperan sebagai penyedia lapangan kerja 

bagi rakyat Indonesia, sumber devisa 

negara, dan menstimulus dinamisasi 

ekonomi. Dengan dampak tersebut, 

UMKM sebagai pendorong perekonomian 

Indonesia berhak atas perlindungan dan 

penyediaan pelayaan oleh negara. UMKM 

sering sekali terhalang atau dihambat oleh 

masalah pendanaan atau modal sehingga 

 
18 Safrina. April 2013.” Peranan Modal Ventura 
Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil Dan 

mengakibatkan kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya 

  Modal ventura yang merupakan 

salah satu bentuk lembaga pembiayaan bisa 

menjadi alternatif bagi UMKM di 

Indonesia. Menurut Keppres No. 61 Tahun 

1988 tentang Lembaga Pembiayaan, modal 

ventura diartikan sebagai suatu usaha 

pembiayaan dalam bentuk penyertaan 

modal ke dalam suatu perusahaan yang 

menerima bantuan pembiayaan untuk 

jangka waktu tertentu. 

  Dalam Pasal 2 PMK No. 18 

/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal 

Ventura, dijelaskan bahwa kegiatan usaha 

perusahaan modal ventura meliputi: 

penyertaaan saham (equity participation), 

penyertaan melalui pembelian obligasi 

konversi (quasi equity participation), 

dan/atau pembiayaan berdasarkan 

pembagian atas hasil usaha (profit/revenue 

sharing). 

Selain itu, modal ventura juga 

merupakan investasi aktif dimana 

pemberian modal usaha diikuti dengan 

keterlibatan perusahaan modal ventura ke 

dalam manajemen perusahaan pasangan 

usaha untuk melakukan bantuan 

manajemen. Terdapat dua bentuk bantuan 

Menengah”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Safrina 
No. 59, Th. XV. Hlm. 133 



 

 

manajemen, yaitu pembinaan manajemen 

dan pendampingan manajemen. Untuk 

menghindari resiko, Perusahaan modal 

ventura memiliki divisi Venture Capitalist 

Officer (VCO) yang akan mengawasi 

pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan 

oleh perusahaan modal ventura termasuk 

memastikan agar perusahaan pasangan 

usaha mendapatkan pembiayaan dan 

bantuan manajemen. 
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