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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, kegiatan usaha 

telah mengalami peningkatan yang  pesat. Peningkatan kegiatan usaha 

tersebut memberi arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang mana kegiatan 

ekonomi nasional sempat mengalami masa lesu (downing periods). Dalam 

upaya menggairahkan kegiatan ekonomi nasional, kegiatan usaha perlu 

melakukan manuver untuk menambah daya gedor kegiatan usahanya agar 

tidak mengalami stagnansi dan kekurangan dana dalam pengoperasian 

kegiatan serta pemenuhan kebutuhan operasi perusahaan. Kegiatan usaha 

yang memiliki pendanaan yang sehat akan mempunyai pengaruh baik 

terhadap iklim kegiatan ekonomi secara keseluruhan. 

Kebutuhan dana bagi seseorang memang esensial dalam rangka 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam hal urusan berbisnis. Di 

lain pihak, banyak juga orang/lembaga/badan hukum yang justru memiliki 

dana yang berlebih meski hanya bersifat momentum. Oleh sebab itu, dana 

yang berlebih tersebut perlu diinvestasi dengan cara yang paling 

menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. 
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Dalam melakukan investasi pada kegiatan usaha perusahaan, modal 

memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan.1 

Contohnya, kegiatan usaha startup maupun Usaha Kecil dan Menengah 

(yang selanjutnya disebut dengan (UKM) dapat menjadi kegiatan badan 

usaha dalam menjalankan usahanya tentunya membutuhkan pembiayaan 

baik dari sektor internal maupun external. Dalam pelaksanaannya, badan 

usaha memerlukan bantuan pembiayaan dari sektor kelembagaan. 

Sesuai dengan kaidah hukum ekonomi, demand dan supply 

mempengaruhi peran institusi-institusi yang memiliki dana lebih untuk 

men-supply dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana.2 Namun, 

peran lembaga konvensional yang bernama “bank” tersebut ternyata tidak 

cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam 

masyarakat.3 Satu dan lain hal mengingat keterbatasan jangkauan 

penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana dan 

keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “konservatif” prudent 

banking yang sangat heavily regulated. Karena jika tidak hati-hati bukankah 

uang itu dapat memangsa anaknya sendiri. 

Kegiatan usaha secara praktik mendapatkan suntikan dana melalui 

bank dan non bank. Dana yang didapatkan untuk bantuan menjalankan 

kegiatan usaha baik melalui bank maupun non bank memiliki perbedaan 

																																																								
1 “Pembinaan UKM dan Investasi Untuk Pajak”, http://www.pajak.go.id/content/article/pembinaan-
ukm-dan-investasi-untuk-pajak, diakses pada tanggal 20 Juli 2017, pkl. 14:10 WIB; 
2 Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), PT Citra Aditya  Bakti, 
hal. 1; 
3 Ibid, hal. 2; 
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yang signifikan. Perbedaan antara bank dan non bank yaitu pembiayaan 

yang diberikan oleh bank adalah bank membiayai suatu spesifik kegiatan 

tersebut tetapi tidak masuk ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Lain hal 

dengan pembiayaan yang diberikan oleh non bank. Pembiayaan yang 

diberikan oleh non bank dengan menggunakan modal ventura yaitu modal 

ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan 

langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. 

Terkait pembiayaan bank terhadap kegiatan usaha berskala kecil, 

perusahaan pemula/perusahaan perintis mempunyai kesulitan untuk 

mendapatkan dana bantuan bank. Pengusaha pemula atau startup tentu 

belum bisa dikatakan bankable atau layak menerima bantuan pinjaman dari 

perbankan. Bank biasanya baru mau memberikan pinjaman kepada debitur 

yang dinilai mampu mengembalikan pinjaman. 

Di Indonesia, walaupun sebelumnya sudah ada satu atau dua macam 

pranata penyaluran dana non bank, tetapi secara institusional gong mulai 

dibunyikan setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 

61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan RI No. 

448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut diperincikan bahwa kegiatan lembaga 

pembiayaan meliputi: 

a) Sewa Guna Usaha, 
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b) Modal Ventura, 

c) Perdagangan Surat Berharga 

d) Anak Piutang 

e) Usaha Kartu Kredit, dan 

f) Pembiayaan Konsumen. 

Akan tetapi dengan munculnya Keputusan Menteri Keuangan RI 

Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga 

pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan 

hanyalah sebagai berikut: 

a) Sewa Guna Usaha 

b) Anak Piutang 

c) Usaha Kartu Kredit 

d) Pembiayaan Konsumen 

Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para 

pelaku usaha yang membutuhkan sejumlah dana dalam menggerakkan 

usahanya. Sebab kegiatan modal ventura dan perdagangan surat berharga 

mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan keempat lembaga 

pembiayaan tersebut di atas. 

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan 

usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk 

penyertaan modal untuk satu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan 

ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan 

usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan 
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pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan saham perusahaan tersebut 

tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.4 

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi dalam era 

informasi mendorong sektor publik dan privat untuk melakukan terobosan-

terobosan baru dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat 

melalui kegiatan ekonomi. Kemudahan dalam proses pertukaran informasi 

membuat kegiatan ekonomi yang kreatif dan inovatif. Kegiatan ekonomi 

tersebut menarik pangsa pasar baru untuk meningkatkan pelayanan dan 

kenyamanan bagi para potential buyers. Perkembangan era digital yang 

sejalan dengan tingginya minat masyarakat melakukan kegiatan berbisnis 

telah menjadi sebuah tren yang dinamis. 

Perkembangan ekonomi di Indonesia terutama di kota-kota besar 

telah bangkit generasi pengusaha baru telah bangkit generasi pengusaha 

baru, baik perusahaan besar maupun kecil. sepintas pandang hal ini sangat 

melegakan dan memberi harapan, tetapi jika diteliti benar perkembangan 

dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia, terutama perusahaan yang 

dikelola keluarga, baik skala besar, menegah maupun kecil umumnya tidak 

bertahan lama, bahkan jarang yang sampai berhasil sampai generasi kedua.5 

Adanya beberapa perusahaan besar saat ini pada awalnya dimulai dengan 

																																																								
4 Waluyo, Akuntasi Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta: 2008, hal. 184 
5 Narbun, B.N., Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 
1993, hal. 2; 
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usaha kecil-kecilan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan kecil 

dengan segala kelemahannya adalah salah satu sendi kehidupan ekonomi 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perusahaan kecil yang menyediakan 

lapangan kerja untuk berjuta-juta rakyat Indonesia; Perusahaan pun ikut 

membayar pajak; Perusahaan kecil merupakan ujung tombak industri 

nasional; Perusahaan kecil menjadi pedagang perantara dan pengumpul 

hasil panen pertanian; Perusahaan kecil memproduksi banyak sektor 

kebutuhan pokok rakyat banyak.6 

Dalam rangka menjalankan kegiatan modal ventura, lembaga 

pembiayaan dilarang melakukan penarikan dana secara langsung dari 

masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.7 Selain itu, lembaga 

pembiayaan modal ventura dilarang melakukan penarikan dana secara 

langsung dari masyarakat dalam bentuk penerbitan surat sanggup bayar 

(promissory note) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential 

principles).8 Berdasarkan pembatasan yang diatur terkait kegiatan lembaga 

pembiayaan tersebut menyebabkan dana yang diperoleh perusahaan modal 

ventura menjadi sangat terbatas, yakni melalui dana investasi dari 

penyertaan modal atau penjualan saham dari penyertaan modal atau 

penjualan saham dari perusahaan modal ventura itu sendiri dan keuntungan 

serta dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut. Terbatasnya sumber dana 

yang dapat diperoleh perusahaan modal ventura mengakitbakan dana yang 

																																																								
6 Ibid; 
7 Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 
8 Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 
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dimiliki untuk membiayai perusahaan-perusahaan pasangan menjadi sangat 

terbatas, tanpa terkecuali perusahaan yang berupa perusahaan kecil dan 

menengah (UKM). 

Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan menyebutkan bahwa pembiayaan yang dilakukan modal 

ventura adalah melalui cara penyertaan modal.9 Berdasarkan konsep yang 

dikemukakan oleh Clinton Richardson, bahwa modal ventura dapat 

menyertakan modalnya dengan membeli langsung saham dari perusahaan 

yang dibiayai, dengan pinjaman atau gabungan dari keduanya.10 Apabila 

pembiayaan dilakukan dengan cara meminjam (loan) berarti pembiayaan 

modal ventura dapat dilakukan dalam bentuk kredit. Dalam praktiknya, 

pembiayaan melalui pinjaman (loan) tersebut hanya sebagai pelengkap dari 

penyertaan modal tersebut. 

Modal ventura merupakan pembiayaan alternatif bagi 

usaha/pengusaha baru yang tidak perlu menyertakan aset sebagai jaminan 

layaknya syarat yang diwajibkan oleh lembaga perbankan pada umumnya 

dalam memberikan pembiayaan. Namun, jumlah perusahaan modal ventura 

masih sangat terbatas, yaitu hanya 69 perusahaan pada tahun 2014 (menurut 

Direktori Lembaga Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan) dengan aset total 

hanya sebesar Rp 9 triliun.  Beberapa indikator memperlihatkan bahwa 

untuk menyediakan pembiayaan modal ventura melalui perusahaan modal 

																																																								
9 Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 
10 Clinton Richardson, The Venture Capital: Complete Guide To Venture Capital, (New York: A. 
Plume, 1987); 
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ventura masih sangat sulit untuk berkembang dan terbatas pada penerimaan 

dana. Alasan utama adalah pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan 

kepada badan hukum termasuk perusahaan modal ventura dalam melakukan 

kegiatan usahanya di bidang pembiayaan. 

 Dalam proses revitalisasi modal ventura, perusahaan modal ventura 

perlu mendapatkan keringanan dalam bentuk fasilitas kebijakan atas pajak 

penghasilan demi memberi semangat usaha baru dan berkontribusi besar 

dalam pemberian pendanaan alternatif bukan saja pada perusahaan yang 

sudah berskala besar namun perusahaan menengah dan kecil pula. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk meninjau 

serta menganalisis suatu penelitian terkait pengaturan pengenaan pajak 

penghasilan di bidang pembiayaan modal ventura, dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN 

TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DI INDONESIA” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan 

tentang aspek yuridis pengenaan pajak penghasilan terhadap pembiayaan 

modal ventura di Indonesia, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan tentang pajak penghasilan dikaitkan 

dengan pembiayaan modal ventura di Indonesia? 

2. Bagaimana idealnya pengaturan tentang pajak penghasilan 

dikaitkan dengan pembiayaan modal ventura di Indonesia? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis ketentuan 

pengaturan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan pembiayaan modal 

ventura menurut perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis penerapan 

pengaturan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan pembiayaan modal 

ventura menurut perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan 

penelitian untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan 

pengenaan pajak bagi lembaga pembiayaan modal ventura. 

  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan sumbang bagi praktisi 

untuk pengenaan pajak bagi kegiatan pembiayaan modal ventura. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam Bab I : Pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang 

dari permasalahan yang ada yaitu mengenai jaminan kepastian hukum 

perpajakan terhadap pembiayaan modal ventura pada startup di Indonesia 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian 
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perumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat 

dari penelitian dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika 

digunakan dalam penulisan hasil penelitian. 

 

Dalam  Bab II : Tinjauan Pustaka nanti mencakup beberapa hal 

sesuai dengan variabel judul skripsi: 

1. Pajak 

2. Pajak Penghasilan 

3. Modal Ventura 

Dalam bab ini memuat landasan teoritis dan kerangka konsepsional. 

Landasan teori berisi mengenai pengertian pembiayaan modal ventura 

bidang usaha startup dan aspek hukum perpajakan dalam pembiayaan usaha 

startup tersebut. Kerangka konsepsional akan membahas mengenai definisi 

dan terminologi yang digunakan dalam hasil penelitian. 

 

 Dalam Bab III : Metodologi Penelitian akan menjelaskan mengenai 

jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier, sifat analisis, serta hambatan dalam penelitian dan cara 

penanggulangannya. 

 

Dalam Bab IV : Hasil Dan Analisis Penelitian akan dibahas 

mengenai kesenjangan pengaturan yang belum tuntas dalam pembiayaan 
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modal ventura untuk menjawab perumusan permasalahan yang dirumuskan 

pada Bab I. 

 

Dalam Bab V : Kesimpulan Dan Saran ini memuat mengenai 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah serta 

saran yang diberikan untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif. 

  




