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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mensyaratkan bahwa masyarakat adil dan makmur harus diwujudkan 

melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 

ekonomi. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  

(selanjutnya disebut UMKM) bahwa sesuai dengan ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 

tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu 

diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai 

kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur 

perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.  

Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, 

dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, 

pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan 

usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan 

potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan 

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan 

kemiskinan.  
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Pelaku UMKM memiliki peran sangat penting dalam menggulirkan roda 

ekonomi negara, melakukan mobilisasi dan mendistribusikan sumber daya, 

menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kemiskinan. 
1
 

Kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional memiliki peranan yang 

penting dalam perekonomiann Indonesia, terbukti setelah krisis ekonomi 

melanda Indonesia periode pertengahan 1996 sampai dengan tahun 1999, 

hanya sekitar 4% UMKM yang mengalami kebangkrutan, dengan demikian 

bisa disimpulkan bahwa UMKM memiliki tingkat imunitas yang tinggi 

terhadap gejolak ekonomi makro.
2

 Ryan Kiryanto selaku Sekretaris 

Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengatakan bahwa 

sektor UMKM tidak terparpar langsung oleh gejolak ekonomi global dan 

makro, serperti pelemahan rupiah terhadap dolar AS, karena rata-rata pelaku 

UMKM tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan dolar AS. Oleh 

karena itu, UMKM justru menjadi sektor usaha yang memiliki daya tahan 

yang tinggi dari persoalan ekonomi global. 
3
  

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kemiskinan di 

Indonesia pada tahun 2018 berkisar pada angka 25,9 juta atau 9,82% dari total 

penduduk Indonesia yang mencapai 267 Juta Jiwa.
4
 Terlepas dari nominal 

angka kemiskinan di Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat 

                                                           
1
 Safri Haliding. Kembali ke Modal Ventura, dalam https://id.beritasatu.com/home/kembali-ke-

modal-ventura/150265, diakses 26 Maret 2019 
2
 Herispon. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga 

Kerja di Propinsi Riau. Eko&Bisnis Volume 2 Nomor 1. Juni 2011. Hal 34 
3

 Sektor UMKM Diprediksi akan Tumbuh Lebih Baik Tahun 2019 

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Sektor_UMKM_Diprediksi_Akan_T

umbuh_Lebih_Baik_Tahun_2019&news_id=97725&group_news=IPOTNEWS&news_date=&tag

ing_subtype=INDUSTRILAINNYA&name=&search=y_general&q=UMKM,%20koperasi&hala

man=1, diakses 26 maret 2019 
4

 “Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa” dalam 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-

mencapai-267-juta-jiwa, diakses 26 April 2019 

https://id.beritasatu.com/home/kembali-ke-modal-ventura/150265
https://id.beritasatu.com/home/kembali-ke-modal-ventura/150265
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Sektor_UMKM_Diprediksi_Akan_Tumbuh_Lebih_Baik_Tahun_2019&news_id=97725&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=INDUSTRILAINNYA&name=&search=y_general&q=UMKM,%20koperasi&halaman=1
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Sektor_UMKM_Diprediksi_Akan_Tumbuh_Lebih_Baik_Tahun_2019&news_id=97725&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=INDUSTRILAINNYA&name=&search=y_general&q=UMKM,%20koperasi&halaman=1
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Sektor_UMKM_Diprediksi_Akan_Tumbuh_Lebih_Baik_Tahun_2019&news_id=97725&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=INDUSTRILAINNYA&name=&search=y_general&q=UMKM,%20koperasi&halaman=1
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Sektor_UMKM_Diprediksi_Akan_Tumbuh_Lebih_Baik_Tahun_2019&news_id=97725&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=INDUSTRILAINNYA&name=&search=y_general&q=UMKM,%20koperasi&halaman=1
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
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Indonesia yang berkecukupan untuk turut serta mengentaskan kemiskinan. 

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menguatkan UMKM. 

Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro 

karena usaha mikro umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil.  

Data yang tertera pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia menunjukan bahwa sebanyak 99,9% badan 

usaha di Indonesia bergerak pada sektor UMKM dan 97,3% tenaga kerja 

Indonesia diserap oleh UMKM.
5
 

Terdapat beberapa permasalahan yang membuat UMKM sulit berkembang 

di Indonesia. Permasalahan menyangkut persoalan mengenai pembiayaan, 

manajemen, produksi dan pemasaran. Kelemahan utama UMKM selama ini 

disebabkan oleh tidak digunakannya prinsip-prinsip bisnis modern dalam 

kegiatan bisnisnya. Segala sesuatu dikerjakan secara tradisional. 
6
 

Selain itu, UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas 

dari permasalahan keuangan. Persoalan yang dihadapi oleh UMKM yakni :  
7
 

1) Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas perusahaan, 

terutama untuk meningkatkan volume produksi dan biaya 

pemasaran. 

2) Tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-

sumber keuangan. Disamping itu, perbankan pada umumnya tidak 

bersedia menambah pemberian pinjaman dalam jumlah yang kecil 

                                                           
5
 http://www.depkop.go.id/data-umkm, diakses 26 April 2019 

6
 M. Azrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. (Jakarta : 

Erlangga, 2017). Hal 103 
7
 Ibid.  

http://www.depkop.go.id/data-umkm


4 
 

karena tidak adanya asset yang dapat dijadikan jaminan untuk 

pinjaman ke perbankan. 

3) Umumnya, UMKM tidak memiliki laporan keuangan sehingga 

keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan. Jika 

usaha sedang untung, keuntungan tersebut sering kali habis 

terkonsumsi, bahkan tidak jarang pendapatan yang diperoleh 

semuanya dianggap sebagai keuntungan, padahal diantara 

keuntungan yang dimaksud terdapat modal yang terpakai untuk 

konsumsi. 

Kredit kepada UMKM dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 

mengalami kenaikan rata-rata 13.63% pertahun. Namun sekitar 60%-70% dari 

seluruh pelaku sektor UMKM masih belum mempunyai akses pembiayaan 

melalui Perbankan.
8
 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2006, 

UMKM yang berbadan hukum hanya sekitar 4,90%. Data tersebut 

menunjukan bahwa 95,10% UMKM yang terdapat di Indonesia tidak 

berbadan hukum. Menurut Kadin Indonesia, UMKM yang telah berbadan 

hukum sampai dengan akhir tahun 2011 baru mencapai 20%. 
9
 

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pada tahun 2012 yang 

diperbaharui pada tahun 2015 yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 

14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum 

dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM dengan peraturan 

perubahan nomor 17/12/PBI.2015, bahwa bank wajib memberikan 

                                                           
8
 Profil Bisnis Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM). Kerjasama LPPI dengan Bank 

Indonesia Tahun 2015. Hal 133 
9
 M. Azrul Tanjung.Op.Cit.hal 105 
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pembiayaan kepada pelaku UMKM serendah-rendahnya 20% (dua puluh 

persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM 

terhadap total Kredit atau Pembiayaan. Namun sampai dengan September 

2018, rasio kredit UMKM masih berada dibawah 20% yaitu sebesar 18,07%. 

10
  Namun untuk kredit UMKM berada diatas rata-rata kualitas kredit secara 

umum. Hal ini menunjukan bahwa kredit UMKM memiliki risiko yang lebih 

tinggi dibanding kredit usaha besar/korporasi. 
11

 

Rasio kredit UMKM masih diperkirakan dibawah 20% atau masih 

dibawah target sesuai peraturan Bank Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi 

kualitas kredit UMKM dengan risiko yang cukup tinggi dibanding kredit 

secara umum, juga factor penunjang sumber daya yang belum semua bank 

memilikinya, seperti jaringan pemasaran, dimana pelaku UMKM dominan 

berada di pedesaan. 
12

 

UMKM merupakan pelaku ekonomi yang paling banyak jumlahnya di 

Indonesia. Maka untuk meningkatkan peranan UMKM karena permasalahan 

utama adalah modal usaha dan manajemen usaha. UMKM belum dapat 

memperoleh dana dari lembaga perbankan dikarenakan pada umumnya 

UMKM tidak memiliki jaminan untuk dapat dijaminkan sehingga diperlukan 

suatu alternatif pembiayaan lainnya.  

Pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan diversifikasi lembaga 

pembiayaan non-perbankan yang salah satunya adalah Modal Ventura. 

                                                           
10

 R.M. Tedy Aliudin. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) 

oleh Perbankan di Indonesia periode Tahun 2013-2018. Universitas Bina Sarana Informatika : 

Perspektif Vol 17 No.1 Maret 2019. Hal 75 
11

 Ibid.  
12

 Ibid.  
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Lembaga itu adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan 

bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. 
13

  

Berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam POJK Nomor 

35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, untuk 

meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, 

Pemerintah berusaha meningkatkan peraturan prudensial, dan meningkatkan 

perlindungan konsumen melalui pengaturan pada kegiatan lembaga 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak 

menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, 

tabungan, dan surat sanggup bayar.  

Keberadaan Modal Ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan, 

selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan 

idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah termasuk 

ekonomi kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan 

pembiayaan lainnya.
14

 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 (selanjutnya 

disebut POJK Nomor 35/2015) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Modal Ventura mendefinisikan Usaha Modal Ventura sebagai usaha 

pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau 

debitur.  

                                                           
13

 F. Setiawan Santoso. Analisis Peranjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. (Yogyakarta : Universitas 

Cokroaminoto Yogyakarta, 2005), hal 138. 
14

 Hasanuddin Rahman. Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura (Pemikiran Alternatif ke 

Arah Modal-Modal Ventura yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia). (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2003). Hal 15.  
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Berdasarkan Penjelasan atas POJK Nomor 35/2015 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya disebut 

PMV) , PMV sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang diharapkan 

mampu menjadi salah satu alternative jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan 

Perusahaan Pasangan Usaha (selanjutnya disebut PPU) dalam mendanai 

aktivitas usahanya. Keberadaan PMV diharapkan memberikan dampak pada 

pertumbuhan ekonomi nasional, maka untuk melaksanakan tujuan tersebut 

diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang 

dilaksanakan oleh PMV. 

Modal Ventura berpotensi besar dalam hal pembiayaan perkembangan 

usaha di Indonesia bagi perusahaan yang tidak mempunyai akses pembiayaan 

melalui lembaga perbankan, selain itu Modal ventura juga memberikan 

pendampingan dalam hal manajerial perusahaan. Tujuan dari adanya 

pendampingan ini adalah untuk memonitor perkembangan dan keamanan 

investasi dalam PPU serta untuk meningkatkan kinerja sehingga nilai investasi 

juga akan meningkat.  

Berbeda dengan kredit bank, pembiayaan modal ventura merupakan 

pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sehingga perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pokok, yang akan 

mempengaruhi kas perusahaan. Disamping itu, jangka waktu pembiayaan 

modal ventura relatif berjangka panjang sehingga perusahaan akan dapat 

menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka panjang pula. 
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Apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, Modal Ventura 

memberikan skema pembiayaan usaha yang relative lebih lunak. 
15

 hal ini 

dikarenakan pembiayaan modal ventura didasarkan pada prinsip bagi hasil. 

Sejak awal diperkenalkannya pembiayaan melalui modal ventura, pembiayaan 

ini mempunyai 2 (dua) dimensi utama, yaitu dimensi bisnis dan dimensi 

social.
16

 Dimensi bisnis artinya Modal ventura bertujuan untuk memberikan 

keuntungan finiansial bagi Perusahaan Modal Ventura. Sedangkan dimensi 

social artinya bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura 

diarahkan juga untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan 

modal dalam kegiatan usahanya.  

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

18/PMK.010/2012 Tentang Modal Ventura, PMV dalam menyelenggarakan 

usaha Modal Ventura meliputi kegiatan penyertaan saham (equity 

participation), penyertaan melaui pembelian obligasi konversi (quasi equity 

participation), dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha 

(profit/revenue sharing). 

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan data berdasarkan statistik Lembaga 

Pembiayaan Indonesia pada bulan Juni tahun 2019 mengenai jumlah 

penyertaan modal ventura berdasarkan kegiatan usaha di Indonesia. Jenis 

kegiatan usaha Pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang 

paling banyak dilakukan oleh PMV dengan nominal sebesar Rp 

8.267.000.000.000,- ( Delapan Triliun Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar 

                                                           
15

 Y.Sri Susilo, dkk. Bank & Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta:Salemba Empat, 2000), Hal 137 
16

 Ibid.  
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Rupiah) yakni  sekitar 81,22% dari total Pembiayaan sebesar Rp 

10.179.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar 

Rupiah). Sementara pembiayaan berdasarkan kegiatan Penyertaan saham 

sebesar Rp 1.409.000.000.000,- (Satu Triliun Empat ratus Sembilan Milyar  

Rupiah) atau sebesar 13.85% dan pembiayaan berdasarkan obligasi konversi 

sebesar Rp 503.000.000.000,- (Lima Ratus Tiga Milyar Rupiah) atau sebesar 

4.93% dari total seluruh pembiayaan Modal Ventura. 

Salah satu pola pembiayaan bagi hasil itu masih menyisakan resiko yang 

harus dipertimbangkan. Hubungan kemitraan di dalamnya memiliki pola 

sejajar sehingga memerlukan kejelasan mengingat kondisi PPU secara umum 

adalah perusahaan yang tidak memiliki akses terhadap kredit perbankan. 
17

 

Dalam modal ventura, adanya perbedaan bentuk badan usaha pada PPU dapat 

berpengaruh pada pola hubungan hukum dengan Perusahaan Modal Ventura. 

Akibat perbedaan itu, masing-masing dari PPU memiliki karakteristik yang 

bervariasi. PMV harus menyikapinya saat mengadakan perjanjian modal 

ventura. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana sifat perjanjian pembiayaan modal ventura dengan sistem 

bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan 

Usaha ? 

                                                           
17

 Munir Fuady.Hukum Tentang Pembiayaan. (Bandung : Citra Aditya Bakti,2006). Hal 111.  
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2. Bagaimana Peran Notaris terhadap akta perjanjian pembiayaan modal 

ventura bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan 

Pasangan Usaha? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana sifat perjanjian pembiayaan bagi hasil antara 

Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. 

2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian 

pembiayaan bagi hasil antara PMV dan PPU. 

1.4.Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapat dari tulisan ini terdiri atas dua segi, yaitu  

dari segi akademis atau keilmuan dan dari segi praktis hukum.   

1. Segi Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan pengetahuan tentang pembiayaan bagi hasil oleh 

Perusahaan Modal Ventura di Indonesia   

2. Segi Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi 

pembuat kebijakan terkait pembiayaan bagi hasil melalui Perusahaan 

Modal Ventura di Indonesia 

1.5.Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi makalah 

ini, penulis akan menguraiken secara singkat bab demi bab yang terkait guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di 

bawah ini :   
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I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian dan sistematika laporan hasil  

penelitian.  

II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang substansi 

perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil antara Perusahaan Modal 

Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha di Indonesia berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Modal Ventura 

III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan dibahas metode yang dipergunakan oleh penulis dalam  

menyelesaikan makalah ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif 

secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui pendapat para ahli, teori – 

teori dan ketentuan regulasi hukum.   

IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai perjanjian pembiayaan dengan pola 

bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha 

di Indonesia. 

V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada 

berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan.   

DAFTAR PUSTAKA 

 




