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Modal ventura dapat diartikan sebagai usaha penyertaan saham dalam jangka waktu

tertentu pada suatu proyek (perusahaan) yang dinilai mempunyai proyek cerah tanpa

memerlukan jaminan/agunan (collateral). Di samping itu pemilik saham ikut serta dalam

pengelolaan perusahaan yang dibiayainya.78Dengan demikian, modal ventura

merupakan investasi aktif artinya pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan

biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang

dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan pengawasan

operasional.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak

hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan

menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan

manajemen. Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan cirri umum perusahaan

menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengerjakan

tenaga-tenaga yang terampil di bidang manajemen.79

Kehadiran modal ventura sangat membantu perusahaan menengah dan kecil dalam

rangka memberikan bantuan permodalan dan bimbingan manajemen agar perusahaan

yang dibina tersebut dapat berkembang dengan baik.

Kegagalan yang terjadi pada kemitraan usaha sering disebabkan oleh karena fondasi

dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari rasa belas kasihan semata atau atas

dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama

78 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hal.144
79 Meity Maya Dewi, Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Manajemen Yang Diberikan Oleh Perusahaan
Modal Ventura (Venture Capital) Terhadap Perusahaan Mitranya (Invertee Company) Dihubungkan Dengan
KEPPRES No. 61 Tahun 1988 dan SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, Skripsi. Universitas Padjadjaran
Bandung, 1992, hlm.3.
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dari pihak-pihak yang bermitra. Kalaupun kemitraan dilaksanakan berdasarkan kemauan

kedua belah pihak namun jika kurang didasari oleh etika bisnis maka kemitraan tersebut

rapuh dan menyebabkan kemitraan tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menjadikan kedudukan usaha kecil di pihak yang lemah dan usaha

menengah serta besar sangat dominan dan cenderung mengeksploitasi yang kecil. Di

samping itu lemahnya manajemen dan penguasaan teknologi yang disebabkan oleh

lemahnya sumber daya manusia yang dimiilki usaha kecil sering menjadi factor

kegagalan kemitraan usaha.

Di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 ditegaskan tentang Lembaga

Pembiayaan dalam Pasal 2 bahwa, “Lembaga Pembiayaan melalui kegiatan yang

meliputi beberapa bidang salah satunya adalah modal ventura”. Demikian juga halnya

dalam SK Menkeu RI Nomor 1251/KMK.013/1988 melalui Pasal 2 menyatakan hal

yang serupa dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

Sebagaimana di dalam Pasal 4 ayat (1) SK Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988,

kegiatan modal ventura itu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalamsuatu

Perusahaan Pasangan Usaha/Pasangan Mitra untuk:

1.5.1. Pengembangan suatu penemuan baru;

1.5.2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan

dana;

1.5.3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;

1.5.4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran;

1.5.5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
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1.5.6. Pengembagan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari

dalam maupun luar negeri;

1.5.7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa keadaan yang sangat lazim dihadapi oleh

berbagai kegiatan usaha, khususnya untuk usaha kecil. Keadaan tersebut tidak akan dapat

dilanjutkan pada tahap yang seharusnya apabila terjadi kekurangan atau tidak ada dana

untuk melanjutkan usaha tersebut. Bagi usaha kecil seringkali dana merupakan suatu

kendala yang amat besar seolah tidak ada jalan keluar apabila usaha tersebut tidak

memiliki asset atau kekayaan yang memadai untuk meminjam uang kepada pihak bank.

Oleh karena itu, pemerintah pun melihat bahwa program modal ventura dapat

dilakukan di Indonesia dan dimasyarakatkan  untuk membantu usaha kecil. Hal itu secara

yuridis sudah ditetapkan melalui Pasal 21 huruf c Undang-Undanga Nomor 9 Tahun

1995, yakni bahwa, “Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan

yang meliputi beberapa institusi salah satunya adalah modal ventura”.

Modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam

bentuk modal penyertaan. Secara konseptual modal ventura adalah dana usaha dalam

bentuk penyertaan (saham) atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.80

Perusahaan modal ventura dapat dikatakan merupakan perusahaan pembiayaan yang

berisiko tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik modalnya

kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami

kerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, apabila terjadi

80 Krisna Mukti, Strategi Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan Usaha Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Makalah Seminar Perekonomian, 1997, hlm. 18.
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hal-hal  seperti tersebut di atas perusahaan modal ventura tidak dapat menuntut ganti

kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya.

Menyadari akan risiko yang cukup tinggi yang ditanggung oleh perusahaan modal

ventura, maka untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara perusahaan modal ventura

dengan perusahaan pasangan usahanya dibuat suatu ikatan perjanjian, yang merupakan

perlindungan hukum atas risiko penyertaan dan perusahaan modal ventura

kedalamperusahaan pasangan usahanya.

Perusahaan modal ventura itu sendiri menurut Pasal 1 angka (11) Keppres Nomor 61

Tahun 1988 didefinisikan sebagai berikut:

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalamsuatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (Investee Campany) untuk jangka waktu tertentu”.

Karakteristik perusahan modal ventura dalam investasinya adalah sebagai berikut:81

1.5.1. Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga

ikut dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.

1.5.2. Perusahaan modal ventura dalam investasinya akan memperhitungkan returnya.

1.5.3. Perusahaan modal ventura dalam investasinya suatu perusahaan yang dibantu

tidak untuk selamnya, dimana setelah jangka waktu ada proses divestasi.

Maksud dan tujuan perusahaan modal ventura adalah:82

1.5.1. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha dari

perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dengan mengusahakan segala

macam bantuan yang diperlukan untuk mencapainya tanpa mengabaikan kaidah

berusaha yang sehat.

81 Ibid, hal. 19.
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1.5.2. Membantu menciptakan kondisi berusaha yang lebih baik bagi pengusaha-

pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi perusahaan-

perusahaan yang dapat diandalkan.

BAB II

MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

82 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hlm. 118.
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A. Pengertian Modal Ventura

Istilah “Ventura” berasal dari kata ‘Venture” yang secara harfiah dapat berarti

sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan

demikian pengertian modal ventura atau venture capital secara sempit adalah modal yang

ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal

saham, obligasi konversi (convertible bond) maupun pinjaman yang dapat dikonversi

menjadi saham (convertible loan stick).83

Di pakai J. Freidman dalam Dictionary of Business Terms, disebutkan bahwa

modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu

perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan

di atas keuntungan rata-rata dari investasi bentuk lain. Karena itu modal ventura disebut

juga sebagai risk capital. (mentioned that the venture capital is an important source of

expence to run the campany that involves high investment but it also provides profitable

potencial a bove the average profit from another investment, there fore, the venture

capital is also colled as arisk capital).84

The Bank of England Quarterly Buletin, memberikan pengertian bahwa modal

ventura adalah suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat

enterpeneur dengan skill finansial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan karenanya

akan mendapatkan capital gains, yang bersifat long terms (venture capital as an activity,

which whom yhe investors support entrepreneurs falent with financial skill and business

to take an adventage from market and there fore, if will get a long term capital gains).85

83 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm. 189.
84 Dikutip dari Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 613.
85 Ibid, hlm. 136.
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Tony Lorenz merumuskan modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam

bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi di mana penyediaan dana (venture

capitalist) bertujuan utama memperoleh keuntungan (capital gain) bukan pendapatan

bunga atau dividen. (Venture Capital is along term invesment in the form of high risk

capital provision where the venture capitalist has a main goal to get the profit, not to get

interest or deviden).86

Handoyo Dipo memberikan pengertian kepada modal ventura sebagai “suatu

dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bias dialihkan menjadi saham”.

Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan

dari investasinya tersebut.87

Selanjtnya Keppres Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan

dalam Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa lembaga modal ventura adalah “Usaha

pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke Kp Menteri Keuangan 448/2000 dalam

suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka

waktu tertentu”. Pengertian tersebut diulang kembali dalam Keputusan Menteri Nomor

1251/KMK.013/1988, dalam Pasal 1 huruf (h), yang menentukan bahwa yang dimaksud

dengan Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalamsuatu perusahaan pasangan usaha

untuk jangka waktu tertentu.

86 Dikutip Dari Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.
87 Handoyo Dipo, Sukses Memperoleh Dana Usaha, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 10.
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Berdasarkan beberapa definisi yang diuarikan di atas, maka dapat diinvestasikan cirri-

ciri khas modal ventura sebagai berikut:88

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha.

2. Jangka waktu penyertaan bersifat sementara, sampai pada masanya  dilakukan

divestasi.

3. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha

yang dibiayai.

4. Pembiayaan bukan dalam bentuk pinjaman (loan), melainkan penyertaan modal

(equity Participation)

5. Pembiayaan terutama ditujukan kepada perusahaan beskala kecil atau masih baru,

tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau

nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru.

6. Pembiayaan itu berisiko tinggi, karena modal usaha (risk capital) yang tidak didukung

oleh jaminan (collateral)

7. Motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan keuntungan (capital gain)

relatif tinggi sebagai imbalan pembiayaan risiko tonggi.

8. Pembiayaan umumnya berjangka panjang dari 5 sampai 10 tahun.

Salah satu cirri khas yang menarik dari bantuan dana dan atau penyertaan saham

modal ventura adalah tidak menuntut pembayaran bunga pinjaman, dengan kata lain

peminjaman modal bebas bunga.

Modal ventura merupakan modal saham yang disediakan sebagai risk capital kepada

seorang individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan tanpa jaminan

88 Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Op.Cit, hlm. 183.
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pengembalian seperti halnya pinjaman. Dasarnya terutama keyakinan pada kekuatan

gagasan seseorang interpreneur. Investasi dilakukan dengan niat jangka panjang, tanpa

keinginan untuk menerima keuntungan berupa keuntungan operasi usaha atau

perdagangan surat kepemilikan.89

Modal ventura merupakan investasi aktif, yang memasukkan modal kedalamsuatu

perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi-fungsi

manajemen utama yang dapat turut menentukan sukses usaha, seperti manajemen

keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Modal ventura dapat juga

dimasukkan kedalamsuatu usaha untuk waktu sementara yang bertujuan untuk menarik

kembali modal yang ditanam setelah usaha berjalan lancar dan nilai perusahaan

meningkat. Keuntungan modal ventura diharapkan datang dari apresiasi nilai saham atau

‘Capital Gain”.

Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak

punya akses untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Misalnya tidak mempunyai

Coleteral yang cukup, belum mempunyai nama dan relasi yang luas di kalangan dunia

bisnis atau tidak mempunyai neraca rugi/laba yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Beberapa perusahaan yang dapat dibiayai oleh perusahaan modal ventura yaitu:

1. Perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta

mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat di masa yang akan dating,

seperti usaha pengembangan perangkat lunak untuk industri komputer dan usaha yang

berkaitan dengan teknologi baru.

89 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hlm. 145.
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2. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun karena beberapa

keterbatasannya, seperti nilai asset yang berada di bawah ketentuan yang berlaku di

pasar modal, belum bisa menghimpun dana lewat pasar modal maupun melakukan

pinjaman dari bank.

3. Perusahaan yang telah memiliki pangsa pasar yang baik, namun perlu mengganti

fasilitas produksi agar menjadi lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang

lebih baik.

4. Perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk

yang akan dilemparkan ke pasar.

5. Perusahaan yang memerlukan restrukturisasi hutang-hutangnya yang posisinya sudah

sangat menggangu tingkat kesehatan perusahaan tersebut, misalnya karena beban

bunga yang tinggi atau risiko hutang dan modal yang sudah tidak sehat lagi.

B. Sejarah Perusahaan Modal Ventura

Modal ventura di Amerika Serikat sudah lama berkembang dan membuahkan hasil

yang nyata, misalnya di California sejak tahun 1960, modal ventura telah mendukung

usaha-usaha kecil sehingga akhirnya sukses dan mampu go public dan mengembangkan

sayapnya sampai ke luar negeri.90

Untuk menyebut beberapa contoh saja, misalnya perusahaan Apple Computer pada

mulanya adalah ide dari dua pemuda putus sekolah yang berbakat di bidang komputer,

yaitu Steve Jobs dan Wozniak. Mereka tidak dapat mengembangkan bakatnya untuk

dijadikan usaha karena terbentur pada modal dan tidak ada satupun bank yang bersedia

mendanai proyek tersebut karena dianggap berisiko tinggi dan tidak ada agunan.

90 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 144.
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Kemudian datang seorang ahli keuangan yang bernama Arthur Rock, yang bersedia

mendanai usaha dengan system modal ventura. Setelah dibantu oleh Arthur Rock, mereka

berhasil membuat komputer dengan merk Apple yang pada tahun 1980 penjualannya

membludak.91

William Gates yang mempunyai ide dalam pembuatan perangkat lunak untuk

komputer, penemuan tersebut kemudian berkembang sangat pesat dan hasilnya diberi

nama Microsoft dan perusahaannya sekarang sudah merupakan perusahaan raksasa.

Setelah itu kemudian bermunculan kisah sukses proyek-proyek yang dibiayai lewat

modal ventura, seperti Kentucky Freid Chicken, Wang Computer, haagen Daz Ice Cream,

Tierack, Garfunkels, Sock Shop dan lain-lainnya. Demikian juga kisah sukses perusahaan

modal ventura Kleiner Perkins Caufield & Byers yang telah membesarkan Genentech.

Sesudah sukses di Amerika Serikat, modal ventura kemudian menular di Inggris,

Perancis dan Belanda. Dewasa ini industri modal ventura di Inggris telah mencapai nilai

US$ 4,8 miliar dengan sekitar 130 perusahaan modal ventura yang bergerak menjangkau

berbagai bidang kegiatan. Semnetara itu kegiatan modal ventura di Belanda mencapai

US$ 1,4 miliar dan di Perancis US$ 1,3 miliar.92

Di Jepang bisnis modal ventura juga berkembang cukup pesat. Sejak tahun 1963 di

sana telah mulai berdiri perusahaan modal ventura, yaitu di kota Tokyo, Osaka, dan

Nagoya. Kemudian dalam tahun 1972 berdiri pada suatu badan yang bertujuan membantu

perusahaan modal ventura, yaitu Kyoto Enterprise Development.93

91 Ibid, hlm. 116-117.
92 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hlm. 137.
93 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 118.
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Dalam tahun 1973, Nomura yang merupakan perusahaan sekuritas terbesar di

Jepang telah pula membentuk perusahaan modal ventura yang diberi nama JAFCO (Japan

Associated Finance Co. Ltd). JAFCO dan pada umumnya perusahaan modal ventura di

Jepang, hanya membantu perusahaan-perusahaan besar yang masih merupakan

perusahaan keluarga, yang bila mungkin menghantarkan mereka untuk go public.

Kemudian pada tahun 1975, pemerintah Jepang membentuk Venture Enterprise Centre,

yang menggantikan Kyoto Enterprise Development, yang membantu perusahaan

menengah dan kecil, seperti misalnya industri robot yang ditemukan dan dikembangkan

oleh pemuda putus sekolah.

Di Taiwan, di sana perusahaan modal ventura telah ikut memberikan andil terhadap

tumbuh dan berkembangnya industri elektronika, antara lain dengan memanfaatkan

Venture Fund, yang disediakan oleh perusahaan Amerika, Wang Computer.94

Industri modal ventura di Taiwan boleh dikatakan maju dengan pesat, seperti yang

dilakukan oleh China Venture Management (CVM) bersama dengan kelompok-kelompok

lainnya, misalnya China Development Corporation (CDC), Hotung Capital Industry

Corporation dan Hambrecht & Quist Taiwan Company Ltd, dengan industri besar-

besaran di bidang elektronika dan semi konduktor.95

Korea Selatan juga sangat memberi tempat kepada perkembangan perusahaan modal

ventura. Pada tanggal 28 April 1981 di sana telah didirikan perusahaan modal ventura

yang dalam bahasa Inggrisnya bernama Korea Technology Development Corporation

94 Ibid, hlm. 119.
95 Ibid, hlm. 148.
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dengan modal dasar sebanyak 15 miliar won, dengan komposisi saham 31 % dipegang

oleh pemerintah dan sisanya 69% oleh swasta.96

Di India, di negara-negara bagian oleh pemerintah demikian perusahaan modal

ventura, yang paling sukses adalah Hamarastra State Venture Capital Company dari

Bombay. Konon dengan adanya perusahaan-perusahaan modal ventura ini, banyak orang-

orang India yang tergolong scientist yang tengah bekerja di luar negeri, terdorong untuk

pula ke India karena tertarik atas bantuan dari modal ventura tersebut.97

Di samping kisah sukses perusahaan-perusahaan yang didanai melalui modal ventura

semacam Apple Computer, perusahaan-perusahaan pasangan usaha yang mengalami

kegagalanpun jumlahnya tidak sedikit, namun bila disbanding dengan sukses, golongan

yang gagal relatif kecil. Di antara kasus kegagalan yang terkenal adalah perusahaan

pasangan usaha, seperti Victor Technology, Osborne Computer, vector Graphic dan Pizza

Time Theatre.

Di Indonesia kegiatan usaha ditandai dengan adanya kecenderungan beberapa

kelemahan sehingga sulit untuk berkembang maju, kecuali pengusaha-pengusaha yang

memiliki modal yang kuat. Salah satu kelemahan yang menonjol menurut pengamatan

para ahli ekonomi adalah kurang kuatnya modal yang dipunyai oleh para pengusaha

menengah. Padahal pengusaha yang memiliki modal yang kuat diharapkan akan mampu

berperan sebagai “jembatan” antara kepentingan usaha skala kecil dengan usaha skala

besar agar dapat dicapai suatu keharmonisan dalam kehidupan perekonomian nasional.

Kalangan pengusaha menengah memang kurang beruntung, karena bagi mereka tidak

ada subsidi yang berarti. Pada umumnya, mereka ini yang bergerak di sector antara

96 Ibid, hlm. 148.



20

(intermidiate sector) dituntut agar mampu berdiri sendiri, bekerja lebih ekonomis,

produktif dan kompetitif, tetapi bagaimana untuk mendapat semua ini tanpa ada suatu

bantuan khususnya kredit untuk memperkuat modal kerja.98

Bertolak dari kenyataan tersebut, kemudian dicoba untuk melakukan terobosan-

terobosan oleh sementara pihak dengan membuka suatu kegiatan usaha yang khusus

bergerak di bidang penyertaan modal saham untuk menolong kalangan usaha yang

mengalami kesulitan permodalan tersebut, dengan cara dan persayaratan yang sedapat

mungkin akan meningkatkan beban perusahaan yang dibantunya.

Kemudian pada tahun 1973 lahirlah PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

(selanjutnya disingkat PT. Bahana) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk mendirikan suatu

Perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional. Maksud dan tujuan

didirikan PT. Bahana , adalah pertana untuk menumbuhkan dan mengembangkan

kemampuan berusaha dari pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan

mengusahakan segala macam bantuan yang diperlukan tanpa mengabaikan kaidah

berusaha yang sehat. Kedua, membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan

menengah dengan jalan mengadakan pinjaman jangka menengah/panjang serta

menyediakan bantuan keahlian yang diperlukan untuk mengatasi masalah manajemen

perusahaan bersangkutan. Ketiga, membantu menciptakan kondisi berusaha yang lebih

97 Ibid, hlm. 148.
98 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hlm. 117.
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baik bagi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi

pengusaha-pengusaha yang dapat diandalkan.99

Dengan pola penyertaan saham dalam usaha-usaha skala kecil dan menengah seperti

PT. Bahana telah berperan secara nyata dalam memperkuat struktur permodalan

perusahaan yang dibantunya. Ternyata modal itu dapat dilakukan sesudah perusahaan

yang akan dibantunya itu dinilai memang patut dan bisa dibantu, dengan memeprhatikan

antara lain factor-faktor prospek usaha, mental pengusaha dan memungkinkan untuk

dikembangkan dalam wadah Perseroan Terbatas dengan gaya manajemen    yang

berencana dan teratur atau ini diibaratkan seperti “beasiswa” yang hanya diberikan

kepada murid yang pandai, serius dan selalu naik kelas namun kesulitan biaya.100

Tidak dapat dibantah bahwa sejarah lahirnya modal ventura di Indonesia tidak bisa

dipisahkan dengan kelahiran PT. Bahana tersebut di atas, yang modalnya dipegang oleh

Depatemen Keuangan dan Bank Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk membantu

perusahaan skala kecil dan menengah.

Namun demikian, sebenarnya pola-pola yang mirip dengan modal ventura telah pula

dilakukan di Indonesia jauh-jauh hari sebelum PT. Bahana berkiprah. Pada dasawarsa

limapuluhan, bank Industri Nasional (Bin) telah memberikan bantuan dan membiayai

pabrik-pabrik yang terbengkalai seperti Semen Gresik, hotel Indonesia dan lain-lain.

Kemudian Bank Industri Nasional (BIN) diubah menjadi Bank Pembangunan Nasional

(Bapindo).101

99 Ibid, hlm. 118.

100 Ibid, hlm. 119.

101 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 151.
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Masa perkembangan modal ventura di Indoensia ditandai dengan dikeluarkannya

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang dalam Pasal 2

dikatakan bahwa modal ventura merupakan satu-satunya kegiatan Lembaga Pembiayaan.

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan

Lembaga Pembiayaan dan Keppres Nomor 448 Tahun 2000 tentang Perusahaan

Pembiayaan.

Setalh PT. Bahana berdiri, selanjutnya disusul oleh pendirian beberapa perusahaan

modal ventura lainnya, seperti Koperasi Pembiayaan Indonesia ( Kopindo) dan PT.

Summa Modal Ventura, serta perusahaan yang lainnya.

Dalam proses perkembangan selanjutnya, kegiatan modal ventura berkembang

semakin pesat. Pemerintah berusaha memasyarakatkan pola penyertaan modal yang dapat

membantu pengusaha kecil dan menengah dengan mendirikan perusahaan modal di

berbagai daerah.102

C. Dasar Hukum Modal Ventura

Seperti juga lembaga pembiayaan lain, lembaga modal ventura juga diatur dalam

berbagai peraturan yang merupakan dasar hukum, antara lain dapat disebutkan:103

1. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu model

penyaluran pembiayaan. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa perusahaan

102 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hlm. 117.

103 Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Op.Cit., hlm. 198-201.
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modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal kedalamsuatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan

untuk jangka waktu tertentu. Bentuk hukum perusahaan modal ventura adalah

Perseroan Terbatas atau Koperasi. Saham perusahaan modal ventura dapat dimiliki

oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh

Badan Usaha asing ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal yang disetor.

Perusahaan modal ventura dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat

dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (Promissory Note),

tetapi dapat menerbitkan Surat Sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas hutang

kepada Bank yang menjadi krediturnya.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini merupakan

pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti yang telah disebut

Keppres Nomor 61 Tahun 1988. Kemudian keputusan tersebut diubah dan

disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. dalam

keputusan Menteri Keuangan dinyatakan, lembaga pembiayaan melakukan kegiatan

yang antara lain meliputi usaha modal ventura, kegiatan modal ventura dilakukan

dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk:

a. Pengembangan suatu penemuan baru;

b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan

dana;

c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;

d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran;
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e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;

f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari

dalam maupun dari luar negeri;

g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Penyertaan modal dalam setiap perushaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak

boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penarikan kembali penyertaan modal oleh

perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada menteri keuangan

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha, perusahaan modal ventura wajib memperoleh izin

usaha dari Menteri Keuangan. Izin usaha diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari kerja  sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha berlaku selama

perusahaan modal ventura masih menjalankan usahanya. Terhadap pemberian izin usaha

tidak dikenakan biaya. Perusahaan modal ventura wajib secara jelas mencantumkan

Anggaran Dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan modal

ventura ditetapkan sebagai berikut:

a.   Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh

miliar rupiah)

b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,-

(dua puluh lima miliar rupiah).

c. Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pembinaan dan pengawasan perusahaan modal ventura dilakukan oleh Menteri

Keuangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan dan dibantu
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oleh Bank Indonesia yang diatur dengan surat keputusan bersama. Perusahaan

pembiayaan yang memperoleh izin usaha lebih dari satu kegiatan pembiayaan wajib

memilih untuk menjadi perusahaan pembiayaan lain atau perusahaan modal ventura.

Perusahaan pembiayaan yang telah memilih menjadi perusahaan modal ventura dilarang

melakukan transaksi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit, dan Pembiayaan

Konsumen.

Perusahaan modal ventura yang melakukan kegiatan pembiayaan yang bertentangan

dengan ketentuan dalam keputusan ini dihentikan kegiatan-kegiatannya atau dicabut izin

usahanya. Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha dilakukan setelah:

a. Diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;

b. Dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan

sejak peringatan terakhir.

Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan telah dilakukan perbaikan maka kegiatan

atau izin usaha diberlakukan kembali. Akan tetapi apabila sampai dengan berakhirnya

masa pembekuan tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau izin usahanya

dicabut.

3. UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk dalam bisnis bank. Tetapi

secara insidentil dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank

dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalamperusahaan debitur dengan

ketentuan sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan

modalnya. Jadi memang mirip kegiatan modal ventura.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar berdirinya

perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia, yakni PT. Bahana Pembina

Usaha Indonesia (BAHANA), yang saham-sahamnya dipegang oleh Departemen

Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 1973 juga merupakan dasar hukum dan tonggak sejarah mengenai berdirinya

perusahaan modal ventura di Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena

perusahaan modal ventura adalah badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan

Terbatas atau Perusahaan Perseroan yang modalnya terbagi dalam bentuk saham,

maka bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan

investasi pembelian saham. Apabila perusahaan pasangan usaha setuju

mengembangkan perusahaan dengan bekerja sama dengan perusahaan modal

ventura dalamn bentuk penyertaan modal, baik penyertaan dalam bentuk pembelian

saham yang sudah ada maupun dalam bentuk penambahan modal perseroan, ini

berarti perusahaan modal ventura menyetorkan sejumlah uang sebagai harga saham

yang akan dikuasainya. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 ditentukan, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang

dan/atau bentuk lainnya. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 ditentukan, penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan RPUS. Apabila penyertaan modal ini dilakukan melalui pembelian

sebagian besar saham perusahaan pasangan usaha, maka akan berlaku ketentuan

mengenai mengambilalihkan, yang tentunya harus sudah mendapat persetujuan

RPUS.
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Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, berlaku pula ketentuan-ketentuan

yang mengatur segi perdata dalam perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara dan

Peraturan Pelaksanaannya. Berlakuknya undang-undang ini apabila bentuk hukum

Perusahaan Modal Ventura adalah perusahaan perseroan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berlakunya undang-

undang ini apabila perusahaan modal ventura melakukan jual beli saham di Pasar

Modal.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Pasal 41 menyatakan bahwa, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal

pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari angoota, koperasi lainnya dan atau

anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dari surat

hutang lainnya, sumber lainnya yang sah.

Pasal 42 pada undang-undang yang sama menyatakan bahwa, selain modal sebagai

dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang

berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan adalah bahwa pemupukan modal

dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat

dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang

berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung risiko, pemilik modal

penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan

kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian pemilik modal

penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang

dikdukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.
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7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan

Peraturan Pelaksanaannya berlaku undang-undang ini apabila perusahaan modal

ventura mengadakan perjanjian mengenai dan berurusan dengan hak-hak atas tanah.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan

Peraturan Pelaksanaanya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan modal

ventura berurusan dengan pendaftaran, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi

perusahaan.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 dan Peraturan Pelaksanaanya, semua

tentang Perpajakan. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan modal

ventura wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, pertambahan nilai

serta pajak jenis lainnya. Dengan demikian dasar hukum berlakunya modal ventura

ditinjau dari berbagai undang-undang dan peraturan hukum antara lain dari segi

hukum perdata, segi hukum publik, dan dari segi hukum administrative.

D. Tujuan Dan Manfaat Modal Ventura

1. Tujuan Modal Ventura

Modal ventura merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh

keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi. Tujuan

modal ventura adalah:104

a. Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan.

104 Ibid. hlm. 184.
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b. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan

usahanya, terutama pada tahap awal.

c. Perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami

kemunduran.

d. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama prosuk teknologi yang

siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan kredit bank.

e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.

f. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (research and

development).

g. Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi.

h. Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

Sebagai lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura ini hanya mengkhususkan pada

program pembinaan usaha bagi usaha kecil sebagai cirri khasnya. Bantuan keuangan yang

diberikan bersifat sebagai penyertaan modal saham (equity share) yang ditambah dengan

pinjaman jangka menengah dan panjang.

Di samping itu diberikan juga bantuan manajemen secara lansgung maupun yang bersifat

konsultasi. Dengan pola penyertaan saham dalam usaha kecil perusahaan modal ventura

telah berperan secara nyata dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan yang

dibantunya.

2. Manfaat Modal Ventura

Di samping tujuan yang telah disebutkan di atas, manfaat usaha modal ventura dari

sisi perusahaan pasangan usaha. Masuknya modal ventura sebagai sumber
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pembiayaan akan membrikan manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan sebagai

berikut:105

a. Memungkinkan Berhasilnya Usaha Lebih Besar

Seseorang yang menemukan ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan

sekaligus memasarkan prosuknya dengan berhasil karena membutuhkan keahlian

pengalaman, dan jarring di samping pengetahuan yang memadai yang dapat

menjamin kelancaran usahanya. Penemu atau pencipta yang tidak memiliki

criteria tersebut dalam menjalankan usahanya akan menghadapi risiko investasi

yang akan menghancurkan usahanya yang sebenarnya memiliki prospek dan

potensi besar untuk berkembang. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki

kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai mitra usaha,

risiko usaha tersebut dapat dikurangi.

b. Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Keuntungan

Pembiayaan melalui modal ventura merupakan bentuk penyertaan

modal, sehingga investee company tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam

bentuk bunga dan cicilan pinjaman yang akan mempengaruhi cashflow

perusahaan. Jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif panjang,

sehingga perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka

panjang pula. Penambahan modal perusahaan yang bersumber dari penyertaan

modal ventura akan memperkecil rasio debt equity perusahaan yang secara

langsung tentu akan memperkecil beban biaya bunga. Kecilnya beban biaya

105 Ibid. hlm. 184-186.
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bunga yang ditanggung jelas akan meningkatkan kemampuan perusahaan

untuk memperbesar perolehan laba operasinya.

c. Meningkatkan Bankabilitas

Perusahaan yang baru didirikan sering mengalami kesulitan

memperoleh pembiayaan karena memiliki tim manajemen yang lemah di

samping struktur permodalan yang kuat. Akibatnya, pemilik dan kurang

berminat memberi pinjaman kepada perusahaan baru, masuknya perusahaan

modal ventura kedalamperusahaan yang bersangkutan jelas akan

meningkatkan kepercayaan para calon kreditur pada perusahaan tersebut.

d. Meningkatkan Likuiditas Keuangan

Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal akan

mengurangi beban biaya bunga perusahaan. Di samping itu, likuiditas

perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban

pembayaran cicilan atas pinjaman seperti halnya kalau menerima pembiayaan

kredit melalui bank. Oleh karena itu, penyertaan modal ventura secara

langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuiditas keuangan

perusahaan.

e. Meningkatkan Efisiensi Pendistribusian Produk

Pada awala berproduksinya perusahaan biasanya jumlah produk tidak

akan efisien apabila pendistribusian  ditangani sendiri karena volume produksi

belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi

keterbatasan ini perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan distribusi
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atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk membiayai dengan cara

penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya.

E. Tata Cara Pendirian Perusahaan Modal Ventura Di Indonesia

Menurut Keputusan Presiden republik Indonesia Monor 61 Tahun 1988 dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, perusahaan modal

ventura merupakan salah satu bentuk perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu tata

cara pendirian perusahaan modal ventura pada dasarnya tidak berbeda dengan cara

pendirian perusahaan pembiayaan lainnya. Menurut kedua peraturan tersebut di atas

perusahaan  modal ventura harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, apabila

perusahaan modal ventura itu berbentuk Perseroan Terbatas, maka saham perusahaan

modal ventura dapat dimiliki oleh:

a. Warga Negara Republik  Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia

yang merupakan usaha patungan, dengan ketentuan kepemlikan saham oleh Badan

Usaha Asing naksimal 85% dari modal disetor (Pasal 9 ayat (3) dan (4).

Perusahaan modal ventura yang berbentuk Koperasi, tidak diperkenankan untuk

mengundang modal asing sebagai anggota Koperasi Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 1251/KMK.013/1988, Pasal 12 mengatur mengenai modal perusahaan modal

ventura, sebagai berikut:

c. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga

milyar rupiah).
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d. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing, sekurang-kurangnya sebesar Rp

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

e. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Untuk dapat berusaha secara aman, biasanya diperlukan modal ditempatkan

sebesar 2 kali dari modal disetor. Dengan demikian maka sebenarnya perusahaan

pembiayaan yang akan bergerak di bidang modal ventura haruslah perusahaan yang

cukup kuat untuk dapat bertahan paling tidak satu tahun sebelum dapat memetik hasil

investasinya.106

Sebelum perusahaan modal ventura melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus

memperoleh Ijin Usaha dari Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1). Permohonan untuk

mendapatkan ijin usaha itu harus diajukan kepada Menteri Keuangan dengan

melampirkan:

1. Akta pendirian perusahaan modal ventura yang telah disahkan menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Bukti pelunasan modal yang disetor untuk perusahaan modal ventura yang

berbentuk perseroan terbatas dan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib untuk

perusahaan modal ventura yang berbentuk Koperasi, pada salah satu bank di

Indonesia.

3. Contoh perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan

pasangan usahanya.

4. Daftar susunan pengurus perusahaan modal ventura.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
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6. Perjanjian usaha patungan antara pihak Indonesia dengan pihak asing, bagi

perusahaan modal ventura dengan status patungan.

Menurut Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, ijin usaha akan

diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima

secara lengkap. Ijin usaha tersebut akan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dan berlaku selama perusahaan modal ventura itu masih menjalankan

kegiatan usahanya.

Modal ventura merupakan lembaga pembiayaan yang secara umum dapat

dijalankan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan pembiayaan

seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 1251/KMK.013/1988. selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa

perusahaan pembiayaan yang akan menjalankan pembiayaan modal ventura harus

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Akan tetapi pada kenyataannya

kegiatan pembiayaan modal ventura lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang

berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan karena di dalam Perseroan Terbatas

keuntungannya lebih besar dari pada kerugiannya apabila dibandingkan dengan

bentuk koperasi baik dari segi struktur permodalan maupun dari segi tanggung

jawabnya.

Berbeda dengan perusahaan modal ventura yang secara tegas harus berbentuk

Perseroan Terbatas atau Koperasi, maka bagi perusahaan pasangan usaha tidak

diisyaratkan demikian. Tetapi jika dilihat dari segi teknis misalnya pembiayaan dalam

106 Karnaen A. Perwaraatmadja, Masalah Perpajakan Dalam Kegiatan Modal Ventura, Seminar Nasional
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bentuk saham, pola bagi hasil dapatlah disimpulkan bahwa perusahaan pasangan

usaha harus mengarah pada Perseroan Terbatas karena adanya tanggung jawab

terbatas dari pemegang saham di dalam perseroan sehingga dapat mengurangi risiko.

Apa yang telah dikemukakan di atas tidaklah berarti hanya perusahaan yang

berbentuk Perseroan Terbatas saja yang dapat dibiayai oleh modal ventura, karena

pada dasarnya pembiayaan itu terbuka untuk semua usaha, baik Firma,

Commanditaire Vennootchap (CV) atau bahkan perusahaan perorangan dapat dibiayai

oleh perusahaan modal ventura karena baik Perseroan Terbatas, Firma, CV maupun

perusahaan perseorangan adalah juga perusahaan.107

Namun demikian yang paling disukai dan yang paling sering dibiayai oleh

perusahaan modal ventura adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, baik

yang sudah ada, maupun yang dibentuk kemudian.108

Adakalanya suatu perusahaan modal ventura dalam melakukan peneyertaan

modal kepada calon perusahaan pasangan usaha akan mensyaratkan pembentukan

pada hukum Perseroan Terbatas bila calon perusahaan pasangan usaha belum

berbadan hukum Perseroan Terbatas. Bila telah berbentuk Perseroan Terbatas maka

perusahaan modal ventura baru akan menyertakan modalnya, tentu saja dengan

namanya maka perusahaan modal ventura harus memiliki syarat-syarat sebagai suatu

perusahaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terang-terangan

pada kedudukan tertentu dan mencari laba.

Kajian Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991. hlm. 3.
107 Ali Ridho, Op.Cit, hlm. 337.
108 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 149.
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Memberikan suatu bantuan modal ventura kepada suatu perusahaan tertentu,

perusahaan modal ventura dapat dilakukan sindikasi dimana beberapa perusahaan

modal ventura secara bersama-sama memberikan suatu bantuan modal. Biasanya

bentuk sindikasi dilakukan seandainya dana yang akan disalurkan kepada perusahaan

pasangan usaha relatif dalam jumlah yang besar. Pada sindikasi modal ventura ini

sebenarnya hanya satu perusahaan modal ventura yang bertindak sebagai Lead

Investor, perusahaan modal ventura yang lainnya hanya merupakan pendamping saja

dan kedudukannya biasanya pasif saja.

Manfaat sindikasi modal ventura:109

a. Dengan adanya pemberian modal secara bersama-sama dengan perusahaan modal

ventura lainnya, dapat lebih memecah-mecah pendistribusian dan risiko usahanya

dapat dibagi di antara sesama anggota sindikasi.

b. Perusahaan pasangan usaha mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana yang

lebih besar, sehubungan dengan permintaan dana tersebut ditanggung oleh beberapa

perusahaan modal ventura.

Dalam menunjang peningkatan dan pengembangan usaha pembiayaan melalui

modal ventura, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991

ditetapkan bahwa penghasilan perusahaan modal ventura yang diterima atau diperoleh

dari perusahaan-perusahaan pasangan usahanya, misalnya dividen dan atau capital

gain yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak

penghasilan. Persyaratan tersebut antara lain adalah bahwa perusahaan pasangan

109 Ibid, hlm. 148.
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usaha yang bersangkutan harus berusaha dalam bidang usaha tertentu. Bidang usaha

tertentu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang

Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari perusahaan modal ventura

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

Perusahaan modal ventura berdasarkan undang-undang ini diberi fasilitas dengan

maksud agar perusahaan modal ventura tersebut melakukan penyertaan modalnya

pada perusahaan pasangan usaha yang berusaha pada sector-sektor tertentu. Sector-

sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan tersebut adalah sebagai berikut:110

a. Industri-industri yang menghasilkan produk untuk tujuan ekspor.

b. Pertanian, perkebunan, perhutanan, perternakan, dan   perikanan.

c. Jasa-jasa angkutan darat, laut dan udara.

d. Usaha berskala kkecil menengah

e. Usaha pembangunan rumah susun di daerah perkotaan.

f. Industri yang menghasilkan komponen eletronika.

Di Indonesia belum ada pemberian insentif perpajakan yang dapat merangsang

perkembangan perusahaan modal ventura. Menurut hemat penulis untuk merangsang

perkembangan perusahaan modal ventura perlu diberikan insentif  perpajakan berupa

keringanan atau pembebnasan perpajakan seperti pemutihan atas modal yang

dimasukan kedalamperusahaan pasangan usaha yang dibiayai perusahaan modal

110 Karnaen A. Perwataatmadja, Op.Cit, hlm. 5.
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ventura, pajak atas deviden dan pajak atas capital gain (apresiasi saham) pada saat

divestasi.111

Perusahaan pasangan usaha atau Investee Company, merupakan perusahaan yang

mendapat bantuan dana dengan sistem modal ventura dari perusahaan modal ventura.

Sesuai dengan namanya, perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan.

Dengan demikian pihak perseorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal

lewat perusahaan modal ventura. Sementara itu  yang dicakupi oleh perkataan

“perusahaan” cukup luas, boleh terhadap yang sudah menjadi badan hukum, ataupun

tidak. Jasi perusahaan pasangan usaha dapat saja dalam bentuk PT, Koperasi, CV,

Firma, bahkan perusahaan perseorangan atau usaha dagang.112

Calon perusahaan pasangan usaha harus memenuhi criteria tertentu agar dapat

diberikan bantuan dana lewat modal ventura. Di samping criteria yang tercantum

dalam proposal yang diajukan, juga ada beberapa criteria yang perlu diperhatikan

antara lain:

1. Perusahaan pasangan usaha harus mempunyai pangsa pasar dan prospek yang baik.

2. Pemilik perusahaan harus menguasai bidang usahanya.

3. Perusahaan pasangan usaha dinilai mempunyai return on investment yang baik.

4. Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah ditiru atau

dimasukan oleh perusahaan pendatang baru.

2.1.6. Pengertian Usaha Kecil (Perusahaan Kecil)

111 Baharuddin Darus, Kendala-kendala Dalam Pengembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia, Seminar
Nasional Kajian Hukum Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.7.
112 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 186.
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Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan Usaha Kecil (Pengusaha Kecil) adalah

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil dalam pasal ini meliputi juga usaha

kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang

belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani

penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang

kaki lima dan pemulung. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat

produski sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan

dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah

kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar

rakyat.113

Penjelasan ini sangat luas dan memberi peluang hampr tanpa batas serta harapan

yang besar bagi semua kegiatan masyarakat kecil dalam usaha memerdekakan dirinya

dari kemiskinan, dan juga sekaligus menyangkut seluruh aspek usaha kecil belum

sekedar pilih kasih atau segolongan usaha kecil tertentu.

2.1.7. Landasan, Asas, dan Tujuan Usaha Kecil

Pemberdayaan usaha kecil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, sedangkan pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan

dalam upaya pemberdayaan usaha kecil, jiwa dan semangat usaha bersama

113 Marbun. B.N., Manajemen Perusahaan Kecil, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996, hlm. 29.
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya

terkandung nilai-nilai keadilan. Tujuan dari pemberdayaan usaha kecil adalah:

2.1.7.1.Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

2.1.7.2.Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional,

perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta

peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai

tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

2.1.8. Kriteria Usaha Kecil (Pengusaha Kecil)

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, criteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

2.1.8.1. Memiliki kekayaan bersih yang banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta),

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,

2.1.8.2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah).

2.1.8.3. Milik warga negara Indonesia.

2.1.8.4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha menengah atau besar.

2.1.8.5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang ridak berbadan hukum,

atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Kekayaan bersih adalah nilai jual kekayaan usaha (asset) dikurangi

kewajibannya, sedangkan yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil
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penjualan bersih yang berasal dari penjualan barang atau jasa dari usahanya dalam

satu tahun buku. Walaupun undang-undang ini menetapkan batas kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan tersebut, usaha kecil yang mendapatkan prioritas

pemberdayaan adalah usaha kecil yang merupakan lapisan terbesar dari jumlah usaha

kecil yang ada.114

Milik warga negara Indonesia adalah usaha kecil yang sepenuhnya milik warga

negara Indonesia, pemilik usaha kecil tersebut dapat mengelolanya sendiri atau

menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Dimaksud dengan usaha kecil  yang

dimiliki atau dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian

besar sahamnya dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar.

Dimaksud dengan usaha kecil yang berafiliasi dengan usaha menengah atau

usaha besar adalah usaha kecil yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung

oleh usaha menengah atau usaha besar. Berafiliasi langsung adalah jika anggota

dewan komisaris, direksi, atau manajer usaha menengah atau usaha besar merupakan

pemilik atau pengelola usaha kecil. Dimaksud dengan berafiliasi tidak langsung

adalah jika:

2.1.8.1. Usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dimiliki atau dikuasai oleh

orang atau pihak yang sama;

2.1.8.2. Pemilik atau pengelola usaha kecil memiliki hubungan keluarga secara

horizontal atau vertical, karena perkawinan atau keturunan sampai derajat

114 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
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kedua, dengan salah seorang anggota dewan komisaris, direksi atau yang

mengendalikan usaha menengah atau;

2.1.8.3. Usaha besar, jika terdapat keterkaitan usaha baik horizontal maupun vertical

antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang

bersangkutan.

2.1.9. Iklim Usaha Bagi Usaha Kecil (Perusahaan Kecil)

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, dimaksud dengan iklim usaha adalah pemerintah menumbuhkan iklim

usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan meliputi aspek: Pendanaan, Persaingan, Prasarana, Informasi,

Kemitraan, Perijinan usaha, dan Perlindungan.

B.N. Marbun mengatakan iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan

pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh

kepastian hukum, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-

luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.115

Menciptakan iklim usaha yang kondusif (cocok dan serasi) bagi usaha kecil

menurut ketentuan Pasal 7,8,9,10,11,12, dan 13 yang artinya: Memprluas sumber

pendanaan,Meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan,Memberikan kemudahan

dalam pendanaan Meningkatkan kerja sama sesama usaha dalam bentuk koperasi,

asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha

lain,Mencegah pembentukan struktur yang dapat melahirkan persaingan yang wajar

115 Marbun. B.n., Op.Cit., hlm. 28.
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dalam bentuk monopoli, oligopoly, dan monopsoni yang merugikan usaha

kecil,Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan

pertumbuhan usaha kecil,Memberikan keringanan tariff prasarana tertentu bagi usaha

kecil,Membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi

bisnis,Mengadakan dan menyiarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan

mutu,Mewujudkan kemitraan,Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha

kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar,

Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan megupayakan terwujudnya

sistem pelayanan satu atap, Memberikan kemudahan persayaratan untuk memperoleh

perizinan,Menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di

pasar, ruang pertokoan, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan

lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya, Mencanangkan

bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat

karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun

temurun,Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui

pengadaan secara langsung dari usaha kecil, Mengatur pengadaan barang atau jasa

dan pemborongan kerja pemerintah,Memebrikan bantuan konsultasi hukum dan

pembelaan.

2.1.10. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Perusahaan Kecil)

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh

pemerintah, dunia usaha, masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan

kekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar terjadi

usaha yang tangguh dan mandiri.
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Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam

bidang: Produksi dan pengolahan,Pemasaran,Sumber daya manusia, danTeknologi.

Tanggung jawab mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah

tanggung jawab bersama dan bukan hanya dating dari pemerintah, tetapi juga dari

pengusaha sendiri serta kesiapan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

tentang Usaha Kecil dirumuskan berbadai keinginan untuk melaksanakan pembinaan

dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan serta pemasaran dengan:

a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan,

b. Meningkatkan kemampuan rancangan bangun dan perekayasaan,

c. Memberikan kemudahan dalam memberikan sarana dan prasarana produksi dan

pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

Demikian juga di bidang pemasaran dirumuskan langkah pembinaan dan

pengembangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat

pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, peningkatan kemampuan

manajemen dan teknik pemasaran serta menyediakan sarana serta dukungan promosi

dan uji coba pasar bagi usaha kecil. Selain itu juga dimaksudkan untuk

mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, memasarkan produk

usaha kecil.

Dari sudut manajemen, pembinaan dan pengembangan bidang produksi dan

pemasaran diakui sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja usaha
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kecil. Dua unsure tersebut dilengkapi dengan pengembangan sumber daya manusia

sebagai pelaksana dua unsure manajemen di atas.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,

dirumuskan langkah-langkah tentang pembinaan dan pengembangan dalam bidang

sumber daya manusia dengan langkah-langkah konkrit berupa:

a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan,

b. Meningkatkan kemampuan teknis dan majerial,

c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultan

usaha kecil,

d. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil

Dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

tentang Usaha Kecil dirumuskan upaya peningkatan di bidang teknologi dan

pelaksanaannya dalam praktek.

2.1.11. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Kecil (Perusahaan Kecil)

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau

melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil, sedangkan

pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjaminan sebagai dukungan

untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat

permodal usaha kecil.

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil, pembiayaan dan penjaminan dirumuskan adalah pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi:
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a. Kredit perbankan,

b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank,

c. Modal ventura,

d. Pinjaman dan dana penyisihan sebagain laba badan usaha milik negara (BUMN),

e. Hibah,

f. Jenis pembiayaan.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil yang dimaksud dengan jenis pembiayaan lainnya adalah dana sumbangan dari

masyarakat, termasuk dana dari usaha beasr swasta, dan sebagainya.

2.1.12. Kemitraan

Konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau

bagian dari tanggung jawab social terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep

manajemen partisifasif. Karena sesuai dengan konsep partisifasif , perusahaan besar

harus juga bertanggung jawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat

pelanggannya karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan yang menjamin

eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.

Konsep kemitraan dirumuskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Kemitraan dilaksanakan baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki

keterkaitan usaha, antara usaha menengah atau usaha besar dengan usaha kecil.

b. Pelaksanaan kemitraan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
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c. Kemitraan dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan dalam bidang

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan

teknologi,

d. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai

kedudukan hukum yang setara.

Rumusan Pasal 26 di atas sangat ideal dan mungkin merupakan bagian dari

rumusan Pasal 33 UUD 1945, atau konsep gotong royong dalam bidang usaha secara

nasional. Selanjutnya konsep kemitraan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 27

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, bahwa kemitraan

dilaksanakan dengan pola:

a. Inti Plasma, yaitu usaha besar dan usaha menengah bertindak sebagai inti dan usaha

kecil sebagai plasma.

b. Subkontrak, yaitu usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha

menengah atau usaha besar.

c. Perdagangan Umum, yaitu usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil

produksi usaha kecil atau usaha kecil sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah

atau usaha besar.

d. Waralaba, yaitu pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk

dagang, saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai

bantuan bimbingan manajemen.

e. Keagenan, yaitu usaha kecil diberi hak leluasa untuk memasarkan barang dan jasa

usaha menengah dan usaha besar.

f. Bentuk-bentuk lain.
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Dari sudut pandang teoretis, pola kemitraan seperti dirumuskan dalam undang-

undang usaha kecil adalah pola kemitraan yang dicita-citakan (das solen) yang

memerlukan dukungan moral dan rasa solidaritas yang tinggi di antara warga negara

atau antara pengusaha sebagai satu kesatuan integral.

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, maka pembangunan ekonomi ini

seyogyanya menyentuh segenap lapisan masyarakat dan segenap tingkat pengusaha,

maka dalam rangka mengemban missi tersebut berbagai upaya telah dilakukan untuk

memberikan keseimbangan antara pertumbuhan sector ekonomi dengan pemerataan

pendapatan. Salah satunya adalah pendanaan untuk pengusaha kecil lewat sistem

modal ventura.

Golongan modal ventura dengan missi khusus mempunyai karakteristik,

sebagai berikut:

a. Perusahaan pasangan usaha haruslah perusahaan kecil yang membutuhkan modal,

b. Perusahaan kecil modal ventura tidak berafiliasi dengan perusahaan lainnya,

misalnya dengan perusahaan besar,

c. Bantuan dana yang diberikan relatif kecil,

d. Perusahaan modal ventura yang akan memberikan bantuan dana, biasanya

perusahaan BUMN atau perusahaan yang dibentuk oleh konglomerat, ataupun yang

dibentuk oleh badan internasional, seperti Asian Development Bank.

e. Perusahaan modal ventura tidak terlalu mengharapkan return yang tinggi.

Tergolong kedalamperusahaan kecil yang mendapatkan bantuan dana lewat

modal ventura, dapat disebabkan antara lain:116

116 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 159.
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a. Kelompok pengusaha informal, termasuk pengusaha kaki lima,

b. Kelompok home industry atau satuan usaha keluarga,

c. Kelompok pengusaha tani,

d. Kelompok pengusaha koperasi,

e. Kelompok yang melakukan riset dan pengembangan teknologi baru.

Manfaat membantu pengusaha kecil lewat modal ventura antara lain dapat

berupa:

a. Merupakan bagian dari usaha dalam rangka pemerataan pendapatan.

b. Perusahaan kecil, pada umumnya merupakan perusahaan yang banyak menampung

tenaga kerja, sehingga bantuan dana tersebut bisa mempengaruhi tingkat kehidupan

orang banyak.

c. Dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian rakyat dunia usaha yang

merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang

strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang

berdasarkan demokrasi ekonomi.

2.2. Unsur-Unsur Perjanjian Dalam penyertaan Dana Modal Ventura Terhadap

Perusahaan Pasangan Usahanya

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif

mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama perusahaan

pasangan usaha (Investee Company). Dengan demikian, kehendak pihak-pihak yang

menjadi sumber hukumnya.117

117 Ibid, hlm. 160.
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Kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan

perjanjian yang menentapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam bisnis

pembiayaan modal ventura. Dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai

kewajiban dan hak para pihak dan hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak

menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat.

Kegiatan modal ventura merupakan bisnis pembiayaan yang masing-masing pihak

bertujuan untuk membagi hsail keuntungan, jadi dasar hukum modal ventura adalah

merupakan maatschap, yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata yang isinya adalah,

:Persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri dengan maksud untuk

membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian itu adalah cara pembagian

keuntungan, antara lain:118

a. Diatur berdasarkan isi perjanjian yang disepakati oleh para anggota pesero biasanya di

dalam anggaran dasar atau anggaran pendirian ditetapkan tentang cara pembagian

keuntungan itu.

b. Apabila tidak tegas dalam  perjanjian, maka cara pembagian keuntungan adalah mungkin:

c. Menerima keuntungan sesuai dengan pertimbangan pemasukan.

d. Bagi pesero yang memasukkan keahlian, jasa atau kerajinannya memperoleh keuntungan

sama seperti pesero yang memasukkan modal uang atau barang yang terkecil.

Menurut Pasal 1634 KUHPerdata, dilarang di dalam perjanjian yang disepakati para

pesero bahwa dalam menentukan keuntungan ditentukan oleh pihak ketiga. Keuntungan

118 Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil, PT. Prasnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 98.



51

ditetapkan oleh pihak ketiga di larang dan tidak tertulis tetapi dalam perjanjian itu tetap

ada dan harus tetap diindahkan.

Menurut Pasal 1635 KUHPerdata, apabila dari para pesero terdapat suatu janji yang

menyatakan hanya salah seorang pesero menerima keuntungan dinyatakan batal. Akan

tetapi diperoleh bila hanya seorang pesero atau lebih yang menanggung dengan

ditetapkan dalam perjanjian apabila pesero itu menerima kerugian.

Dalam Pasal 1619 KUHPerdata disebut, anggota-anggota perjanjian perseroaan

memasukkan sesuatu yang halal dan dibuatlah perjanjian untuk manfaat bersama para

pihak.

Anggota perseroan memasukkan sesuatu kedalamperseroan dan dibuat sebagai modal:

a. Modal Material, berupa uang dan barang.

b. Modal Imaterial, ialah berupa sesuatu keahlian, kerajinan atau jasa.

Anggota persekutuan yang masukan modal harus sesuai dengan perjanjian yang

ditetapkan oleh anggota-anggota persekutuan atau para pendiri.

Bisnis modal ventura di dalamnya memenuhi unsur perjanjian:

2.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas tersebut merpakan suatu asas terbuka yang tersirat dari Pasal 1338 (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkatan semua, maka pasal tersebut seolah-olah

berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat

perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian
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itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau

dengan perkataan lain dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-

undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila

atau sekedar kita tidak mengadakan atauran-aturan sendiri dalam perjanjian-

perjanjian yang kita adakan.119

Hubungan hukum modal ventura selalu dibuat tertulis sebagai dokumen

hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Kontrak modal ventura dibuat

berdasarkan asas kebebasan berkontrak memuat rumusan kehendak berupa

kewajiban dan hak pihak perusahaan modal ventura serta pihak perusahaan

pasangan usaha.

Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara

sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan uaha.

Hukum perjanjian memebrikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi mereka

yang hendak membuat perjanjian. Setiap orang diberi kebebasan untuk turut serta

dalam suatu perjanjian, tanpa ada paksaan, tetapi ia berkewajiban untuk

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan

perjanjian peranannya sangat penting karena merupakan sendi dalam hukum

perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama

untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan

sebagaimana mestinya.

119 Subekti, Op.Cit., hlm. 14.
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Perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha

harus ditaungkan dalam akta yang harus memenuhi unsure-unsur:

a. Essentialia, adalah bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya essentialia modal ventura

dana/modal dan waktu.

b. Naturalia adalah bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian jual beli

bahwa barang itu harus diserahkan dimana tempat kreditur atau debitur, jaminan

kenikamatan tentram dan aman serta tidak adanya cacad-cacad tersembunyi dari

penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli.

c. Aksidentalia ialah bagian-bagian yang ditambahkan kepada perjanjian, yang

undang-undang tidak mengaturnya, misalnya dalam persetujuan jual beli rumah

kedua belah pihak menetapkan bahwa tidak turut dijual belikan wastafel yang

melekat pada rumah.

2.2.2. Wanprestasi

Wanprestasi seorang debitur dapat dikategorikan kedalam4 (empat) macam

yaitu:120

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

120 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 45..



54

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancam dengan beberapa sanksi,

antara lain:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi.

b. Pembatalan perjanjian.

c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan ke pengadilan.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus

ditetapkan terlebih dahulu apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi

atau lalai, dan apabila hal itu disangkal oleh debitur maka harus dibuktikan di

muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk menyatakan bahwa

sesorang wanprestasi atau lalai, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tegas

kapan debitur wajib melaksanakan prestasi yang dijanjikan.

Paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah

dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Apabila orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan, maka berarti ia telah

melanggar perjanjian, ia melakukan wanprestasi.121

Sehubungan dengan dibedajannya ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul

persoalan apakah debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus

dianggap terlambat atau tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal

debitur tidak lagi memenuhi prestasi sama sekali, jika prestasi debitur masih dapat

diharapkan pemenuhannya maka digolongkan kedalamterlampat memenuhi

prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat

121 Ibid, hlm. 46.
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memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka

dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.122

Ingkar janji dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi adakalanya tidak. Pada

perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan

prestasinya, ingkar janji tidak terjadi demi hukum. Pada perjanjian yang

ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, belum berarti bahwa waktu

tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi

prestasinya. Karena seringkali hal tersebut diartikan bahwa debitur tidak wajib

memenuhi prestasinya sebelum waktu yang ditentukan.

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan

pemecahannya dengan adanya sommasi. Sommasi adalah pesan dari kreditur

kepada debitur, dengan mana kreditur memebrikan pada saat kapankah selambat-

lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.

Sommasi ini berbentuk perintah dan dibuat secara tertulis. Sommasi tidak

diperlukan jika debitur dengan sendirinya sudah sianggap lalai. Dalam hal debitur

melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:123

a. Pemenuhan perjanjian,

b. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi,

c. Ganti rugi,

d. Pembatalan perjanjian timbal balik,

e. Pembatalan dengan ganti rugi.

2.2.3. Keadaan Memaksa

122 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 76.
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Keadaan memaksa adalah suatu keadan yang terjadi setelah perjanjian, yang

menghalangi debitur untuk memenhui prestasinya, debitur tidak dapat

dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada

waktu perjanjian dibuat. Kesemua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi

prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.124

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhnya prestasi

bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti kerugian. Namun

sebaiknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti kerugian, jika ia karena

keadaan memaksa tidak memberi tahu atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan

atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perjanjian dan menimbulkan

berbagai akibat, antara lain:125

a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi,

b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar

ganti rugi,

c. Risiko tidak beralih kepada debitur,

d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa

bersifat tetap, maka berlakunya perjanjian terhenti sama sekali. Misalnya barang

yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Keadaan

memaksa yang bersifat sementara, berlakunya perjanjian ditunda. Setelah keadaan

123 Subekti, Op.Cit., hlm. 53.
124 R. Setiawan, Op.Cit, hlm. 27.
125 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26.
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memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali. Misalnya

larangan untuk mengirimkan suatu barang dicabut atau barang yang hilang sudah

ditemukan kembali.126

2.2.4. Berakhirnya Perjanjian (Hapusnya Perjanjian)

Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena

suatu perikatan dapat dihapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya

masih tetap ada.127

Pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai

pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjian belum, karena mengenai

penyerahan barang belum terlaksana.

Berakhirnya perjanjian dapat terjadi dalam beberapa hal antara lain:128

a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran ialah pelaksanaan perjanjian secara

sukarela dan bebas serta tidak dengan paksaan.

Tempat pembayaran, yaitu dengan beberapa kemungkinan:

1. Dilakukan di tempat sesuai dengan isi perjanjian.

2. Kalau tempat perjanjian tidak ditetapkan oleh pihak-pihak, dalam isi

perjanjian maka terlihat sifat hukum tambahan dilakukan pembayaran

dengan kemungkinan di tempat barang berasa pada waktu perjanjian

dibuat, atau dilakukan di tempat tinggal yang berutang selama pihak

yang berutang mempunyai tempat tinggal yang jelas.

126 R. Setiawan, Op.Cit, hlm. 46.
127 Ibid, hlm. 48.
128 Marhainis Abdulhay, Op.Cit, hlm. 66.
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3. Berdasarkan praktek sehari-hari diperhatikan pula factor kebiasaan.

Biasanya berlaku pula pembayaran dilakukan seseuai menurut kebiasaan

umum atau khusus (setempat, golongan dan adat).

4. Di dalam hal pengecualian, dapat pula undang-undang yang

menetapkan sendiri. Misalnya pembayaran surat wesel.

b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penyimpanan atau

Penitipan (consignatie)

Consignatie adalah untuk membantu pihak yang berutang, apabila

yang berutang menolak menerima pembayaran dengan melakukan

penitipan uang atau barang di panitera pengadilan.

Sebelum dilakukan penitipan uang atau barang di pengadilan,

sebelumnya pihak yang berutang melakukan dahulu penawaran

pembayaran tunai kepada pihak yang berpiutang. Apabila pihak yang

berpiutang menolak pembayaran, maka barulah yang berutang melakukan

penitipan di panitera pengadilan.

Dengan dialkukannya penitipan di panitera pengadilan itu, maka akan

membebaskan yang berutang dari perikatan dan berlakulah baginya

sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara

menurut undang-undang dan uang atau barang yang dititipkan di panitera

pengadilan tetap akan menjadi tanggungan yang berpiutang.

c. Pembaharuan Utang (Novasi)

Novasi adalah suatu perjanjian, dimana suatu perikatan diganti dengan

perikatan lain.
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d. Perjumpaan Utang (Konpensasi)

Perjumpaan utang adalah apabila dua orang saling berutang satu pada

yang lainnya, antara mereka terjadi perjumpaan dengan mana utang

antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal

yang akan disebutkan.

e. Percampuran Utang

Percampuran utang, apabila kedudukan seorang yang berpiutang dengan

yang berutang berkumpul menjadi satu. Hal yang menyebabkan adanya

percampuran utang ini antara lain karena factor:

1. Apabila terjadi perkawinan dengan percampuran harta antara yang

berpiutang dengan yang berutang. Misalnya yang berpiutang seorang

wanita (A) yang mempunyai tagihan kepada yang berutang laki-laki (B)

sebesar Rp 2 juta. Kemudian A dan B terjadi perkawinan dengan

percampuran harta, maka hal itu akan menghapusakan perikatan.

2. Apabila yang berutang menggantikan hak yang berpiutang kerena

warisan. Misalnya seorang anak (A) berutang kepada bapaknya (B)

sebesar Rp 5 juta dan kemudian B meninggal dunia, maka A menjadi ahli

waris, hal ini akan menghapuskan perikatan.

f. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah terjadinya perjanjian baru, yang berpiutang

dengan sukarela membebaskan yang berutang dari segala kewajibannya.

Menurut Pasal 1438 KUHPerdata, adanya pembebasan utang tidak boleh

dengan persangkaan, tetapi harus dibuktikan.
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g. Musnahnya Barang Yang Terutang

Pasal 1444 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan musnahnya barang

tertentu yang menjadi bahan perjanjian sehingga tidak dapat lagi

diperdagangkan atau hilang atau tidak diketahui lagi apakah masih ada

barang itu, diluar kesalahan yang berutang dan sebelumnya lalai

menyerahkan, maka perjanjian hapus.

h. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan

Kebatalan dan pembatalan perjanjian terjadi karena:

1. Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang tidak cakap hukum,

yaitu yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, berada di bawah

pengampuan dan seorang wanita yang berada dalam perkawinan atau

berstatus sebagai isteri.

2. Apabila perjanjian itu bertentangan dengan perundang-undangan,

kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Apabila perjanjian itu mempunyai unsure paksaan, kekeliruan atau

penipuan.

i. Berlaku Syarat Batal

Di dalam perjanjian yang dibuat, biasanya kreditur dengan debitur selalu

mencantumkan syarat-syarat pembatalan dan apabila dalam isi perjanjian

tidak ditetapkan, barulah pihak kreditur menuntut pembatalan perjanjian

pada hakim di pengadilan.

Ketentuan syarat batal berlaku 2 kemungkinan yaitu:

1. Sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak.
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2. Kemungkinan kedua kalau di dalam isi perjanjian tidak ditetapkan hal-

hal yang membatalkan, perjanjian tidaklah otomatis batal demi hukum,

tetapi pembatalan itu dimintakan kepada hakim.

j. Daluarsa

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata, lampau waktu adalah alat

untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan

dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang. Misalnya dalam perjanjian sewa

menyewa rumah untuk masa 5 tahun, maka setelah 5 tahun berakhir

perjanjian tersebut.

2.3. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kerja Sama Kemitraan Antara Perusahaan

Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya.

Modal ventura merupakan suatu model pembiayaan dengan bentuk program

kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah dan kecil. Dengan

demikian maka modal ventura akan terlibat 2 pihak atau yang terikat sebagai berikut:129

a. Pihak Perusahaan Modal Ventura

Merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang

membutuhkan modal. Dalam praktik bisnis perusahaan modal ventura yang

mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki

posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.

b. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

129 Ibid, hlm. 112.
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Merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk dapat

mengembangkan produknya. Menurut Pasal 1 huruf (i), maka yang dimaksud

dengan perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang mendapatkan dana

dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

c. Pihak Penyumbang Dana

Adakalanya, dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang

dana dan pihak ketiga. Pihak penyandang dana ini sendiri dapat berupa

perusahaan modal ventura yaitu para pemegang saham dan pihak ketiga adalah

suatu lembaga di luar perusahaan modal ventura yang menyalurkan dananya untuk

kegiatan modal ventura. Misalnya sebagaian dari dana bank yang disalurkan untuk

kegiatan modal ventura, dana asuransi, dana pensiun, dana dari pihak individu

yang kaya raya (perusahaan besar), dana yang bersumber dari pemerintah, serta

dana dari sumber lainnya.

Perjanjian kerja sama kemitraan antara perusahaan modal ventura dengan

perusahaan pasangan usaha ini akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara

para pihak. Hak dan kewajiban ini dituangkan oleh para pihak dalam bentuk klausul-

klausul perjanjian yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Adapaun

hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama kemitraan antara perusahaan modal

ventura  dan perusahaan pasangan usahanya adalah sebagai berikut:130

a. Hak Perusahaan Modal Ventura:

1. Menjabat sebagai komisaris utama.

2. Mendapat management fee.

130 Ali Ridho, Op.Cit, hlm. 352.
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3. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura:

1. Memasukkan uang kedalamperusahaan (dalam hal perusahaan pasangan

usaha).

2. Membantu mengembangkan perusahaan.

3. Melakukan divestasi.

Sebaliknya bagi para pendiri perusahaan pasangan usaha sebagai mitra usaha

perusahaan modal ventura mempunyai hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

c. Hak Perusahaan Pasangan Usaha:

1. Mendapatlan deviden jika perusahaan untung.

2. Menghadiri dan mempunyai hak suara dalam RUPS.

3. Menuntut pembatalan atas putusan RUPS.

4. Menindak saldo jika terjadi pembubaran.

5. Membeli saham terlebih dahulu atau saham yang dijual oleh rekannya.

d. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha:

1. Memasukkan sesuatu kedalamperusahaan.

2. Bertanggung jawab rentang selama perusahaan masih dalam pendirian.

3. Menjual saham jika tidak dapat memenuhi janji dan bertanggung jawab atas

pembayaran bunga.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu kewajiban pemegang saham pengusaha modal

ventura adalah melakukan divestasi pada saat yang telah ditentukan. Penjualan saham
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dapat dilakukan kepada tenaga inti perusahaan, para pendiri atau kalau tidak ada maka

harus dijual kepada pihak luar. Misalnya dengan jalan menjualnya di pasar modal.
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BAB III

MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF

PEMBIAYAAN PERUSAHAAN BAGI PENGUSAHA KECIL

3.1. Mekanisme Operasional Perusahaan Modal Ventura dalam Membiayai

Perusahaan Kecil di Indonesia.

Pada prinsipnya proses pendanaan lewat modal ventura dapat dikatagorikan kedalam4

(empat) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap investasi oleh perusahaan modal ventura.

b. Tahap transaksi modal antara perusahaan  modal ventura dengan perusahaan pasangan

usahanya.

c. Tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha.

d. Tahap divestasi.

Tabel I

Mekanisme Operasional Pendanaan Lewat Modal Ventura

No. Tahap Investasi
Oleh Perusahaan
Modal Ventura

Tahap Transaksi Modal
Antara Perusahaan  Modal

Ventura Dengan Perusahaan
Pasangan Usahanya.

Tahap Pertumbuhan Perusahaan
Pasangan Usaha.

Tahap Divestasi

1.
2.
3.
4.

Selesi awal
Proses Penjajakan
Proses Evaluasi
Proses Konfirmasi

1. Proses persiapan kerja sama
2. Pendirian PT

Proses Komersial
1. Kegiatan tahap komersial proyek
operasional
2. Kegiatan tahap komersial proyek gagal

1. Cara Platation
2. Cara Earn Out
3. Cara Trade
Sale
4. Cara Take Out

Sumber: Manager Legal PT. Sarana Jabar Ventura
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Secara lebih rinci dapat disebutkan bahwa proses bantuan dana penyertaan saham

kedalamsuatu perusahaan pasangan usaha, pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Awal

Adalah merupakan proses pendahuluan dari proses pencairan dana, yaitu untuk

mengetahui layak tidaknya calon perusahaan pasangan usaha memperoleh bantuan

dana berdasarkan proposal yang diajukan. Dalam hal ini yang perlu diseleksi adalah

bentuk badan hukum, bidang usaha, kepemilikan, pengalaman usaha, kegiatan yang

sedang dan akan dilakukan dan lain-lain yang dianggap perlu.131

2. Proses Perpajakan

Proses ini merupakan kegiatan evaluasi pendahuluan, yang meliputi kegiatan seleksi

administrasi serta wawancara dengan calon pasangan usaha mengenai masalah-

masalah yang sedang dihadapi, kebutuhan dana yang pasti, prospek usaha, serta hal-

hal lain yang perlu diketahui oleh perusahaan modal ventura.

3. Proses Evaluasi

Proses ini merupakan proses penilaian lebih lanjut dan rinci untuk memastikan apakah

pendanaan lewat modal ventura pantas diberikan atau tidak, dan apakah prospek

usahanya baik atau tidak, serta apakah akan diperoleh Capital Gain atau tidak. Yang

perlu dievaluasi antara lain, aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek

manajemen dan keuangan.

4. Proses Konfirmasi

Dalam proses ini sudah ada keputusan pendahuluan tentang apakah proposal yang

diajukan oleh calon perusahaan pasangan usaha dapat disetujui atau tidak. Perusahaan

131 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 159.
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modal ventura akan mengirmkan surat dari perusahaan modal ventura tersebut akan

berisikan persetujuan prinsip persyaratan bantuan dana dan atau penyertaan saham

kedalamperusahaan pasangan usaha.

5. Proses Kerja Sama

Apabila proposal dari perusahaan pasangan usaha telah disetujui, maka selanjutnya

dibuat perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan

usaha. Perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan pasangan usaha tersebut,

terdiri dari:132

a. Perjanjian kerja sama pembiayaan

b. Perjanjian kerja sama pembiayaan dengan pola bagi hasil

Perusahaan pasangan usaha yang telah mendapat persetujuan dapat mengambil salah

satu dari perjanjian-perjanjian di atas tergantung dari kebutuhan dan kesanggupan

untuk memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Pendirian

Perseroan Terbatas merupakan dasar pengesahan kerja sama antara perusahaan modal

ventura dengan perusahaan pasangan usaha secara hukum, sedangkan kegiatan

pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan menyelenggarakan

pembentukan/perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Rapat Para Pendiri,

Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengesahan rencana kerja dan penetapan

organisasi.

6. Proses Komersial

Dalam proses ini, perusahaan pasangan usaha yang telah diberi bantuan dana atau

saham dan atau dana hasil pembelian obligasi konversi, sudah dapat melakukan
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kegiatan komersialnya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan komersialnya,

perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor dan diberi bimbingan oleh perusahaan

modal ventura, mengingat perusahaan modal ventura sangat berkepentingan agara

perusahaan pasangan usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Dalam

proses komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:133

a) Kegiatan tahap komersial proyek operasional

1) Pengamanan dan evaluasi perkembangan usaha dan pelaksanaan

rencana kerja berdasarkan laporan keuangan bulanan, kunjungan

setempat, laporan khusus.

2) Supervisi

3) Penyusunan dan evaluasi rencana kerja

4) Penanganan khusus (diluar rencana kerja)

5) RAPIM

6) RUPS.

b) Kegiatan tahap komersial proyek gagal

1) Mengupayakan, membangkitkan kembali perusahaan pasangan usaha

dengan menawarkan kepada pihak III untuk ikut mengelola perusahaan

dengan cara kerja sama bagi hasil menjadi salah satu pemegang saham.

2) Pembubaran kerja sama (divestasi negatif) dengan jalan menawarkan

kepada perusahaan pasangan usaha untuk melanjutkan sendiri dengan

membeli kembali saham yang dimiliki perusahaan modal ventura,

132 Dharmo Widhagdo, Legal Manager, Wawancara. Tanggal 20 Nopember 2001.
133 Ibid, Hasil Wawancara Tanggal 20 Nopember 2001.
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menjual perusahaan atau asset perusahaan yang hasilnya dibagi secara

proposional setelah dikurangi dengan pelunasan seluruh kewajibannya.

7. Proses Divestasi

Pengertian divestasi adalah penjualan aktiva suatu perusahaan, suatu bagian

perusahaan atau perusahaan lain milik pemegang saham. Bagian perusahaan ini bisa

merupakan divisi atau anak perusahaan lain. Penjualan dilakukan kepada karyawan,

manajemen atau pihak ketiga. Divestasi juga mencakup penjualan aktiva perusahaan

yang menghasilkan dana untuk dimanfaatkan perusahaan.134

Divestasi tidak selalu sama dengan penjualan saham, penjualan saham bisa

merupakan perjanjian saham baru yang berupa setoran modal atau penjualan saham

yang telah dimiliki oleh pemegang saham. Penjualan saham dalam pengertian

divestasi, hasilnya akan diterima pemegang saham yang bersangkutan dan tidak

masuk kedalamkas perusahaan. Pemegang saham yang menjual sahamnya bisa

memanfaatkan hasil penjualan sahamnya untuk usaha lain.

Pengertian divestasi inilah berhubungan dengan modal ventura.

Proses divestasi (dalam arti positif) wajib dilakukan oleh setiap perusahaan modal

ventura mengingat ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan menteri

Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang menentukan bahwa keikutsertaan modal

ventura dalam perusahaan pasangan usahanya tidak boleh melebihi jangka waktu 10

tahun. Umumnya divestasi dilakukan pada saat proses pendanaan sudah mencapai 5

sampai dengan 10 tahun.

134 Handowo Dipo, Op.Cit, hlm. 65.



70

Proses divestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:135

a. Penawaran umum melalui Pasar Modal.

b. Akuisisi oleh perusahaan lain.

c. Pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha.

d. Menjual saham kepada investor lain atau mungkin juga kepada perusahaan modal

ventura lain.

e. Menjual perusahaan kepada investor baru.

f. Melikuidasi perusahaan.

Penyertaan modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha hanya bersifat

sementara, oleh karena itu proses divestasi wajib dilakukan oleh perusahaan modal

ventura.

3.2. Prosedur Kerja Sama dan Tahap-Tahap Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura

Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya

a. Prosedur Kerja Sama

Sebagai langkah awal untuk terlaksananya pembiayaan melalui modal

ventura maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan

kepada perusahaan modal ventura yang dipercayainya sebagaimana kita lihat

dalam skema di bawah ini:

135 Abdulkadir Muhammad, Ridha Murniati, Op.Cit, hlm. 192.



71

Perusahaan modal ventura selanjutnya akan mengadakan evaluasi atau penelitian

untuk diketahui layak tidaknya permohonan tersebut. Hal-hal yang akan dinilai

adalah:136

1. Bidang Bisnis

Yaitu segala bisnis yang daya tumbuhnya tinggi dengan berpedoman pada:

a) Tidak dianggap jenuh oleh kalangan kreditur atau lembaga lain.

b) Peningkatan ekspor.

Proposal

Prioritas Sektor
Bisnis

Evaluasi

Pengelolaan
Bisnis

Bidang Bisnis

Konfirmasi

Pokok Penilaian
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c) Penggantian barang yang selama ini diimpor.

d) Penyediaan lapangan kerja atau penyerapan tenaga kerja.

2. Pengelolaan Bisnis

Sasarannya adalah wirausaha atau wiraswasta perorangan atau tim dengan

berpedoman pada:

a) Usia relatif muda

b) Pendidikan minimal SMA

c) Berpengetahuan luas tentang bisnis

3. Prioritas Sektor Bisnis

a) Industri manufaktur (logam, elektroinika)

b) Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan hutan

c) Industri perikanan (darat, laut, dan air payau)

d)Industri jasa pariwisata (hotel dan segala fasilitas pendukungnya)

4. Pokok Penilaian

Akan ditingkatkan pada 2 hal berikut (mengingat tidak adanya jaminan fisik):

a) Pengelola Bisnis, maksudnya sekelompok tenaga kerja yang akan

bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan kegiatan bisnis.

b) Pasar dan Pemasaran, maksudnya apakah produk dari proyek yang akan

dibiayai itu mempunyai pasar yang jelas dan proses pemasaran, penjualan

apakah telah dikuasai dengan baik oleh pengelola bisnis.

Apabila perusahaan modal ventura menggangap layak untuk dibiayai maka dari

pihak perusahaan modal ventura akan mengirimkan suart konfirmasi kepada perusahaan

136 Dharmo Wogdhagdo, Hasil Wawancara, Op.Cit, Tanggal 20 Nopember 2001.
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pasangan usaha (pemohon). Konfirmasi ini pada dasarnya adalah perjanjian yang pada

intinya berisi bahwa perusahaan modal ventura bersedia ikut serta asal pemohon

menyetujui klausul-klausul yang dicantumkannya. Salah satu yang benar-benar

dipertimbangkan oleh pemohon adalah klausul konfirmasi yang berbunyi kurang lebih

sebagai berikut:

“Jika ada hal-hal yang merugikan bagia perusahaan modal  ventura maka
perusahaan modal ventura berhak membatalkan perjanjian dan mitra bisnis
(perusahaan pasangan usaha) tidak berhak untuk menuntut lebih banyak dari apa
yang telah disetor”.

Klausul ini akan terus berlaku sampai perjanjian berakhir. Pemohon menyetujui

klausul tersebut maka pemohon harus menandatangani surat konfirmasi tersebut,

konsekuensinya pemohoan menjadi terikat pada klausul dan akan siap menerima

pembatalan sepihak dari perusahaan modal ventura. Hal ini juga merupakan cirri dari

standart contract atau perjanjian baku. Jadi apabila pemohon sudah menandatangani

surat konfirmasi yang diajukan berarti telah dianggap ada kesepakatan di antara mereka.

Mereka telah sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang merugikan perusahaan modal

ventura, maka perusahaan modal ventura berhak membatalkan secara sepihak.

Bentuk perjanjian modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan calon

perusahaan pasangan usahanya adalah tertulis. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan

Pasal 13 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988

bahwa salah satu syarat untuk diperolehnya izin usaha (khususnya untuk melakukan

usaha modal ventura) adalah harus dilampirkan contoh perjanjian yang akan digunakan.

Hal inipun dapat berfungsi sebagai perlindungan terutama perlindungan kepada

calon perusahaan pasangan usaha dan pihak lainnya yang berhubungan dengan

perusahaan pasangan usahanya, sedangkan mengenai hal-hal apa saja yang akan diatur
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atau dicantumkan di dalam perjanjian tersebut seluruhnya diserahkan pada kedua belah

pihak yang mengadakannya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban

umum dan kesusilaan.

3.2.1. Tahap-tahap Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan

Pasangan Usahanya

Pada saat dibiayai oleh perusahaan modal ventura, maka perusahaan

pasangan usaha dapat terdiri dari berbagai tahap perkembangan yaitu sebagai

berikut:

Tabel II

Tahap-Tahap Pembiayaan

Tahap Perusahaan Pada
Tingkat Pertumbuhan

Tahap Perusahaan Pada Tingkat
Exspansi

Tahap Perusahaan Pada Tingkat
Go Publik

1. Seed Financing
2. Start Up Financing
3. First Round Financing

1. Second Round Financing
2. Trird Round Financing
3. Bridging Financing

1. Acquisition Financing
2. Management Buy Out
3. Management Buy In

Sumber: Bagian Pendataan Perusahaan Pasangan Usaha PT. Sarana Jabar Ventura

Keseluruhan tahap perkembangan suatu perusahaan pasangan usaha

tersebut dapat dibagi kedalamdua bagian yaitu Early Stage Financing dan Later

Stage Financing. Pembiayaan modal ventura secara early stage financing disebut

juga dengan “model development”. Model ini memberikan biaya biasanya kepada

penemuan ilmiah tetapi yang dapat dikembangkan secara massal dan mempunyai

nilai komersial. Contoh klasik kesuksesan Apple Computer.

Pembiayaan modal ventura secara later stage financing disebut juga dengan

“model komersial”. Model ini memberikan pembiayaan modal ventura pada

perusahaan yang sedang berjalan (on going), tetapi perusahaan tersebut sedang

kesulitan sana, ataupun sedang membutuhkan dana untuk dapat mengembangkan
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produknya. Sementara bisnis ataupun perusahaan pasangan usaha tersebut tidak

bankable, ataupun pemilik perusahaan memang lebih memfavoritkan penerimaan

dana lewat modal ventura daripada lewat sumber pendaaan lainnya.

Dalam model later stage ini, pembiayaan lewat sistem modal ventura ini

dilakukan antara lain terhadap perusahaan dalam kondisi sebagai berikut:

a. Perusahaan tersebut kurang sehat, dan/atau

b. Perusahaan membutuhkan modal untuk ekspansi, dan/atau

c. Perusahaan yang ingin go publik.

Dalam later stage financing ini, ada satu model modal ventura yang disebut

turn around financing, yaitu merupakan financing yang disediakan untuk

membangun kembali bisnis dari suatu perusahaan pasangan usaha yang sedang

mengalami masalah dengan performance bisnisnya. Di samping itu juga biasanya

dalam tahap later stage, modal ventura dapat diberikan sebagai replacement

capital maksudnya, suatu pemberian dana terhadap perusahaan yang telah

mengambil pinjaman misalnya dari bank dalam jumlah yang besar. Kemudian

perusahaan masih membutuhkan dana tambahan, sementara dan pinjaman biasa

sudah sulit atau tidak mungkin didapatkannya lagi, padahal prospek perusahaan

cukup baik. Karena itu, modal ventura dapat diundang untuk memberikan

tambahan dana tersebut, yang disebut dengan replacement capital.

Secara lebih rinci, tahap-tahap perkembangan perusahaan pasangan usaha

ketika dibiayai oleh perusahaan modal ventura, adalah:

3.2.2.Tahap Perusahaan pada tingkat pertumbuhan yang terdiri dari:137

137 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 151.
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a. Seed Financing (tahap awal), yang merupakan modal yang diberikan

untuk suatu produk penemuan baru. Biasanya tahap pembiayaan ini produk

baru tersebut akan memasuki masa komersialnya. Asosiasi Modal Ventura

Eropa  memberikan pengertian kepada seed capital ini sebagai suatu

pembiayaan terhadap suatu pengembangan produk, atau penyediaan dana

kepada para pengusaha kecil untuk membuktikan bahwa proyeknya feasible,

sehingga memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan dana tahap kedua start up

capital. Jadi sebenarnya, yang dibiayai dengan seed capital ini adalah benih-

benih dari suatu konsep atau ide, bukan pembiayaan terhadap bisnisnya.

Sedangkan ciri-ciri pendanaan dengan seed capital ini antara lain, ketiadaan

unsure produk yang siap dipasarkan, tiada unsure tim manajemen yang

lengkap, dan produk masih dalam tahap riset dan pertumbuhan.

b. Start Up Fiancing, yang merupakan tahap dimana perusahaan memerlukan

modal untuk pengembangan produk dan pemasaran. Pengertian yang

diberikan oleh Asosiasi Modal Ventura Indonesia untuk start up capital

adalah sebagai suatu modal yang diperlukan untuk membiayai pengembangan

produk. Pemasaran pendahuluan, dan penciptaan fasilitas produk.

Karakteristik dari modal ventura pada masa start up capital ini dapat

disebutkan antara lain, mendirikan perusahaan pasangan usaha, membentuk

sebagian tim manajemen, pengembangan business plan, prototype produk

dan ide yang telah sempurna dikembangkan, dan ketiadaan trading record.
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c. First Round Financing, dimana modal diperlukan untuk mengembangkan

produk dan awal pemasaran komersial dan penjualannya.

3.2.2.1. Tahap perusahaan pada tingkat ekspansi terdiri dari:138

a. Second Round Financing, dimana modal diperlukan untuk permulaan

perluasan usaha dalam bidang produksi dan pemasaran.

b. Third Round Financing, dimana diperlukan modal setelah perusahaan

mencapai titik impas, misalnya diperlukan untuk kepentingan perluasan

fasilitas produksi, pemasaran dan pengembangan produk.

c. Bridging Financing, atau disebut juga sebagai Mezzanine Fanancing, yaitu

merupakan keperluan modal oleh suatu perusahaan, perusahaan mana akan

memenuhi syarat untuk go public dalam waktu biasanya tidak lebih dari satu

tahun, dengan sumber pengembalian dana tersebut dari hasil go public.

Biasanya MBO), yakni financing seperti ini mengambil bentuk private

plasement.

3.2.2.3. Tahap perusahaan pada tingkat go pulic yang terdiri dari:139

a. Acquisition Financing, yang merupakan keperluan modal oleh perusahaan

yang sebenarnya sudah berkembang tetapi masih memerlukan dana, yaitu

untuk mengakulisisi perusahaan lain.

b. Management Buy-out (MBO), yakni keperluaan modal oleh manajemen

aktif untuk memiliki sejumlah saham perusahaan yang bersangkutan dengan

tujuan menjaga keseimbangan dan kelanjutan bisnis perusahaan yang

138 Ibid, hlm. 152.
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bersangkutan. Asosiasi Modal Ventura Inggris memberikan pengertian

kepada modal ventura secara MBO sebagai suatu dana untuk membuat pihak

manajemen operasi dan investor agar dapat mengambilalih binis atau product

line yang sudah ada.Biasanya modal ventura di berikan untuk manajemen buy

out ini dengan terlebih dahulu memperhatikan : (a). manajemen yang

tangguh,sejarah permodalan,dan sejarah dari pasar sahamnya.  Biasanya

manajemen buy out dengan moal ventura ini terjadi karena alasan-alasan

sebagai berikut: jika terdapat berbagai interest yang berbeda dalam

perusahaan yang bersangkutan, dimana dengan manajemen buy out, interest

yang dianggap lebih diutamakan dapat dipertahankan, (b). pendiri ingin

keluar dari perusahaan. Dari pada likuidasi, lebih baik dialihkan secara

manajemen buy out, (c). Jika perusahaan pasangan usaha merupakan anak

perusahaan dalam suatu kelompok usaha, jika holdingnya membutuhkan

dana, sahamnya di anak perusahaan tersebut dilepas secara manajemen buy

out, dan (d) sebagai strategi pertahanan terhadap upaya hostile takeover.

c. Manajemen Buy-in, berbeda dengan manajemen buy out, maka dalam

manajemen buy-in justru yang dibawa kedalammanajemen adalah pihak luar

perusahaan. Asosiasi Modal Ventura Inggris memberikan pengertian kepada

modal ventura secara manajemen buy-in sebagai dana yang disediakan agar

para manajer dari luar perusahaan dapat membeli perusahaan pasangan usaha,

yang didukung oleh pemodal ventura.

139 Ibid, hlm. 152.
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 merinci kegiatan-

kegiatan modal ventura yang juga memperlihatkan tahap-tahap perusahaan pasangan

usaha ketika didanai secara modal ventura. Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci dalam

Pasal 4 ayat (1), yaitu:

a. Untuk mengembangkan suatu penemuan baru.

b. Untuk mengembangkan perusahaan yang pada tahap awalnya mengalami kesulitan

dana.

c. Untuk membantu perusahaan yang sedang berada pada tahap pengembangan.

d. Untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam tahap kemundurannya.

e. Untuk mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa.

f. Untuk mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi.

g. Untuk membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

3.3. Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Modal Ventura Dalam Membiayai

Perusahaan Kecil.

Biasanya dalam suatu bisnis, modal ventura juga mempunyai kekuatan dan

kelemahan. Dalam praktik ada perusahaan pasangan usaha yang berhasil dan

sebaliknya banyak juga yang gagal. Untuk itu akan kita lihat di dalam table sebagai

berikut:

Tabel III

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan Kelemahan
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1. Merupakan investasi jangka pendek dan
menengah.

2. Merupakan sumber dana bagi perusahaan
yang baru berdiri.

3. Merupakan bantuan dana dan manajemen
4. Merupakan tambahan modal baru.
5. Merupakan usaha yang memperluas jaringan

usaha.
6. Pada umumnya perusahaan modal ventura

merupakan perusahaan yang sudah mempunyai
reputasi baik dan mempnyai relasi yang luas

7. Perusahaan modal ventura merupakan
perusahaan untuk memajukan perusahaan.

8. Modal ventura umumnya diberikan kepada
perusahaan-perusahaan yang masih kecil

1. Perusahaan modal ventura merupakan
perusahaan yang sangat mahal.

2. Bantuan dana lewat modal ventura
hanya dapat diberikan kepada perusahaan
tertentu dan sangat seletif.

3. Perusahaan pasangan usaha yang sahamnya
dimiliki oleh modal ventura dapat
kehilangan kontrol dan kepemilikan perusahaan.

Kekuatan dan kelemahan modal ventura yang tertera dalam table tersebut di atas

dapat dijelaskan, sebagai berikut:

3.3.1. Kekuatan Modal Ventura

a. Merupakan investasi jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan

dengan istem pengembalian yang cukup fleksibel.

b. merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru berdiri yang belum

memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber perbankan.

c. Bantuan dana dan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal

ventura dapat ikut menambah majunya perusahaan pasangan usaha.

d. Biasanya perusahaan modal ventura sangat menaruh perhatian terhadap

perusahaan pasangan usahanya, sehingga jalannya perusahaan pasangan

usaha selalu dipantau, diawasi dan diberi bimbingan untuk maju.

e. Tambahan dana dari perusahaan modal ventura dapat meningkatkan

kemampuan perusahaan pasangan usaha untuk memperoleh pinjaman dalam

bentuk lainnya.
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f. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha melalui

mitra-mitra lain yang dimiliki perusahaan modal ventura.

g. Pada umumnya perusahaan modal ventura meruapakan perusahaan yang

sudah mempunyai reputasi baik dan mempunyai relasi yang luas, sehingga

keterlibatan perusahaan modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha

akan meningkatkan performance dari perusahaan pasangan usaha di dalam

dunia bisnis.

h. Modal ventura ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan

yang masih kecil, maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat

dan melindungi pengusaha kecil, dan memperluas kesempatan kerja.140

3.3.2. Kelemahan Modal Ventura

a. Bila dilihat secara jangka panjang, pendanaan melalui modal ventura ini

sangat mahal sehubungan dengan pola bagi hasil yang diterapkannya.

Pengambilan modal ventura oleh perusahaan pasangan usahanya bisa sangat

besar, terutama apabila bisnis pasangan usahanya sukses.

b. Bantuan dan lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan

tertentu saja dan biasanya sangat selektif. Hanya kepada perusahaan yang

mempunyai prospek yang sangat baik saja yang dapat diberi bantuan modal.

Dalam praktiknya banyak perusahaan yang ditolak daripada yang diterima

menjadi perusahan pasangan usaha.

c. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang sahamnya sebagain besar

dimiliki oleh perusahan modal ventura, dapat kehilangan kontrol dan

140 Ibid, hlm. 125.
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kepemilikan perusahaan, mengingat manajemen perusahaan dipegang oleh

perusahaan modal ventura.141

3.4. Prospek Perusahaan Modal ventura dalam membiayai Perusahaan

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan

teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan

komparatif sebagai negara maritime dan agraris sesuai kompetensi dari produk

unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan,

pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.142

Memasuki era pembangunan  Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) pemerintah

sangat mengharapkan dunia usaha serta turut berpartisipasi secara langsung dalam

mengembangkan perekonomian nasional agar dapat mencapai tujuan tinggal landas

yang sudah dicanangkan. Untuk itu sebagai salah satu langkah kebijaksanaannya,

pemerintah akan lebih mencurahkan perhatiannya pada pembinaan dan

pengembangan sector swasta dalam ukuran usaha skala kecil, menengah, dan koperasi

agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha

yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

Bantuan dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk

perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan,  informasi

bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha, karena keberhasilan mereka

141 Ibid, hlm. 126.
142 Bidang Ekonomi Butir 5, Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999-2004,  hlm.17.
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dapat dijadikan salah satu landasan yang kuat untuk menopang laju pertumbuhan

perekonomian nasional yang diinginkan.143

Pemerintah sejak 3-4 tahun lalu telah dan akan terus melakukan berbagai

deregulasi di sector moneter, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta

menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar

yang distortif yang merugikan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Adanya undang-undang ini diharapkan pengawasan terhadap

tindakan para pelaku usaha akan tercapai pula efisiensi ekonomi dan terpeliharanya

tingkat harga barang dan jasa yang wajar dan kualitas yang tinggi, serta untuk

menggairahkan industri keuangan yang pada akhirnya dapat menyokong pertumbuhan

di sector riil.

Sumber pembiayaan dengan hutang, terutama dari bank, saat ini sangat

dirasakan berat oleh kalangan pengusaha, karena tingkat bunga pinjaman yang

dibebani oleh bank masih relatif tinggi, sementara peningkatan produksi serta

pemasaran produknya belum cukup untuk menutup beban bunga tersebut, di samping

itu juga harus ada jaminan.144

Akibat dari keadan ini banyak pengusaha khususnya pengusaha kecil dan

menengah yang menunda bahkan ada yang mengurungkan niatnya untuk melakukan

ekspansi ataupun mengembangkan usahanya. Sumber pembiayaan dengan penyertaan

modal langsung, saat ini merupakan alternatif pembiayaan yang cukup menarik bagi

143 Ibid, Butir 11, hlm. 18.
144 Hafiz Arief, Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Perusahaan, Manajemen Usahawan No. 9 Tahun XXIII
September 1994, hlm. 29.
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kalangan pengusaha, sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh pengusaha dari

masyarakat melalui penawaran publik (go public) ataupun dari beberapa institusi

tertentu, melalui penawaran terbatas.

Melihat struktur perekonomian Indonesia, modal ventura dinilai lebih cocok

diarahkan untuk membantu pengembangan sector usaha kecil dan menengah yang

secara kuantitas jumlahnya jauh lebih banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

Kebijakan penguatan usaha kecil dan menengah melalui berbagai deregulasi sejak

tahun 1983 telah memacu perkembangan dunia usaha berkembang dengan cepat.

Munculnya berbagai lembaga keuangan secara variatif sebagai sumber pembiayaan

pembangunan menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan lembaga-lembaga

keuangan konvensional yang dirasakan memadai dalam mengikuti perkembangan

dunia usaha.145

Di samping itu kebijakan kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar

dalam kedudukan yang sejajar sebagai uapay pemerataan pembangunan juga

menunjang munculnya  berbagai alternatif lembaga pembiayaan kredit sebagai

sumber pembiayaan uang konvensional tidak dapat dimanfaatkan oleh semua segmen

usaha. Hal ini mengingat lembaga perkreditan seperti bank dan koperasi berdasarkan

ketentuan yang berlaku tidak dengan mudah mengambil risiko yang dapat

membahayakan lembaga keuangan konvensional itu sendiri.

Maka dengan itu pemerintah mengembangkan hubungan kemitraan dalam

bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara

145 Dahlan Siamat, Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil-Menengah, Manajemen Usahawan,
Jakarta, 1996, hlm. 62.
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Koperasi, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar,

menengah, dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Pada umumnya usaha kecil dan menengah di Indonesia di samping memiliki

kelemahan dalam bidang permodalan juga pada bidang pengembangan teknologi

menuju pada komersialisasi. Dengan perkataan lain, komersialisasi penemuan

teknologi dengan memanfaatkan  modal ventura sebagai pembiayaan dapat

merupakan kecenderungan di masa dating, mengingat keterbatasan sumber

pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan konvensional disbanding dengan

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh modal ventura.

Meskipun masih terbatasnya ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur

modal ventura tidak berarti akan menghambat pemanfaatan modal ventura sebagai

alternatif pembiayaan. Bagaimanapun masyarakat akan menemukan hukumnya

sendiri manakala hubungan-hubungan privat dalam bidang ekonomi yang tak dapat

dicegah mengharuskan mereka menyelesaikan persoalannya. Sebagaimana

diketemukan oleh Stewart Mc Caulay, apabila pada suatu ketika orang menyadari

pada penggunaan sarana hukum formal, maka pertimbangan yang mendasarinya

semata-mata tidaklah murni hukum, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi. 146

Penyelidikan Mc Caulay termasuk kedalam hukum perdata yang dasarnya

motor penggeraknya adalah kehendak bebas mereka masing-masing orang. Berbagai

alasan yang dapat dikemukakan bahwa prospek modal ventura pada masa yang akan

datang akan cukup cerah.147

146 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Alumni, bandung, 1990. hlm. 72.
147 Sr Redjeki Hartono, Aspek Hukum Kegiatan Perusahaan Modal Ventura, Laporan Hasil Penelitian, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996, hlm. 34.
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a. Trilogi pembangunan sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional dengan

dimensi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pada gilirannya akan memacu

perkembangan usaha kecil dan menengah semakin pesat. Namun demikian

perkembangan ini harus diikuti bersamaan dengan pemerataan hasil pembangunan.

Modal ventura dengan kelebihannya melakukan penyertaan modal tanpa jaminan dan

memberikan bimbingan manajemen dan akses pemasaran diharapkan akan mampu

mewujudkan pemerataan dan penguatan usaha kecil dan menengah yang pada

akhirnya dapat mengurangi kesenjangan social ekonomi dan memantapkan stabilitas

nasional.

b. Kebijakan kemitraan usaha dengan usaha kecil dan usaha menengah diharapkan

dapat menumbuhkan kesadaran mengenai tanggung jawab social dan korporasi,

kondisi semacam ini akan mendorong para pengusaha besar untuk melakukan

investasi pada perusahaan modal ventura selanjutnya perusahaan modal ventura akan

melakukan penyertaan  modal pada perusahaan pasangan usaha.

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan secara

khusus ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu bidang pembangunan

tersendiri dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menunjukkan perhatian yang

semakin serius terhadap penelitian dan pengembangan. Sementara kelangkaan sumber

dana yang tersedia menempuh risiko dengan membiayai penemuan-penemuan baru

dalam bidang teknologi, dapat dijadikan sebagai salah satu alasan kuat untuk

menyatakan prospek modal ventura.

d. Kecenderungan pertumbuhan perusahaan modal ventura yang semakin pesat pada

akhir-akhir ini memberikan indikasi terhadap iklim yang kondusif  bagi pertumbuhan
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usaha kecil dan menengah serta sector perdagangan yang semakin kuat yang

memerlukan pendanaan yang cukup besar.

Dalam proses pembangunan selanjutnya, kegiatan modal ventura kemudian

memang berkembang pesat. Pemerintah berusaha memasyarakatkan pola penyertaan

modal yang dapat membantu pengusaha kecil dan menengah ini dengan mendirikan

perusahaan modal ventura di berbagai daerah. Misalnya di Jawa Barat didirikan

perusahaan modal ventura yang namanya adalah PT Sarana Jabar Ventura misi dari

PT Sarana Jabar Ventura adalah membantu mengembangkan usaha yang berskala

kecil dan menengah yang menghadapi kesulitan modal, manajemen dan pasar.

Kehadiran PT Sarana Jabar Ventura ini jelas sangat tepat, karena di Jawa Barat

ketika perusahaan ini berdiri setidaknya telah memiliki 231.422 industri kecil (usaha

kecil) dengan kenaikan rata-rata 7,5% setiap tahun yang perlu dibantu.

Dalam melakukan kegiatannya PT Sarana Jabar Ventura ini menjalankan

penetraan saham (equity system) yang bersifat sementara kepada perusahaan pasangan

usaha, yakni perusahaan yang memerlukan bantuan. Setelah perusahaan pasangan

usaha mampu mandiri biasanya sekitar 5 sehingga 10 tahun kemudian saham modal

dapat dijual kepada perusahaan pasnagan usaha yang bersangkutan, atau kepada pihak

lain.148

Mulai tahun 1996-2001 masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat kota

Bandung sudah lebih mengenal keberadaan PT Sarana Jabar Ventura, sehingga

jumlah peminat modal ventura semakin hari semakin meningkat. Sampai saat ini

148 Dharmo Wogdhagdo, Hasil Wawancara, Op.Cit, Tanggal 20 Nopember 2001.
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jumlah perusahaan pasangan usaha yang tersebar di beberapa kota lihat dalam table

sebagai berikut:

Tabel IV

Penyebaran Perusahaan Modal Ventura di Jawa Barat

No. Kota Jumlah PPU Nilai Penyertaan

1. Bandung 200 36,976 Miliar
2. Bogor 10 604 Juta
3. Bekasi 3 500 Juta
4. Ciamis 1 235 Juta
5. Cianjur 3 511 Juta
6. Cirebon 3 317 Juta
7. Garut 11 1.376 Miliar
8. Indramayu 3 1,050 Miliar
9. Kuningan 4 600 Juta

10. Majalengka 1 35 Juta
11. Purwakarta 3 2.500 Juta
12. Subang 2 739 Juta
13. Sukabumi 9 1.040 Juta
14. Sumedang 12 590 Juta
15. Tasikmalaya 13 774 Juta
16. Banten dan Jakarta 18 3.676 Juta

Sumber: PT Sarana Jabar Ventura

Sedangkan penyebaran berdasarkan jenis usaha, lihat table di bawah ini:

Tabel V

Penyebaran Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha Jenis PPU % Nilai Pembiayaan %

Industri 191 63 17.339 Miliar 34
Jasa 57 19 26.860 Miliar 52
Perdagangan 34 11 6.250 Miliar 12
Pertanian 20 7 1.074 Miliar 2
Jumlah 302 100 51.523 Milar 100
Sumber: PT Sarana Jabar Ventura

Data perusahaan pasangan usaha sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 mempunyai

kecenderungan meningkat, seperti dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table VI
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No. Uraian 1996 1998 2001 Total

1. Jumlah Perusahaan 107 197 302 606
2. Nilai Konfirmasi 2 M 430 J 294 J 1.724 M
3. Nilai Realisasi 3.2 M 12.396 J 51.523 M 67.119 M
4. Angsuran Modal 157 J 887 J 18.337 M 19.381 M
5. Bagi Hasil & Deviden 342 J 741 J 1.352 M 2.435 M

Sumber: PT Sarana Jabar Ventura

Dilihat dari table-tabel yang ada maka perusahaan modal ventura ini prospeknya sangat

pesat perkembangannya terutama diberbagai daerah.



90

BAB IV

POLA KEMITRAAN PENGUSAHA KECIL MELALUI PERUSAHAAN MODAL

VENTURA

4.1. Kedudukan Hukum Perusahaan Modal Ventura dan Pengusaha Kecil Dalam

Pola Kemitraan Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di

Indonesia.

4.2.1. Pihak Perusahaan Modal Ventura

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama

dengan saling membutuhkan dan saling membesarkan, karena merupakan

suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh

adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu

memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan

peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut.

Dengan demikian diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang

terkait telah menjalankan tugas dan perannya secara baik.

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura

inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak

terutama perusahaan pasangan usaha, dengan demikian kehendak pihak-

pihak yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak-pihak tersebut

dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang
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menentapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan

bisnis pembiayaan modal ventura.

Hak dan kwajiban ini dituangkan oleh para pihak dalam bentuk

klausul-klausul perjanjian yang sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhannya. Mengenai hak dan kewajiban perusahaan modal ventura

dengan pengusaha kecil adalah sebagai berikut:

a. Hak Perusahaan Modal Ventura

1. Menjabat sebagai komisaris utama.

2. Mendapat management fee.

3. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak perusahaan modal ventura selain yang dijelaskan di

atas, perusahaan modal ventura mempunyai hak selama

ber;langsungnya perjanjian, bahwa perusahaan modal ventura

berhak untuk meninjau kembali secara berkala dan atau menarik

kembali atau untuk membatalkan jumlah fasilitas dana yanga

akan atau telah diserahkan berdasarkan perjanjian, yakni di dalam

hal terjadinya perubahan jumlah dana dari perusahaan modal

ventura yang disediakan untuk mana perjanjian fasilitas dana ini

diadakan jika dikemudian hari terdapat kejadian-kejadian yang

menurut pertimbangan  perusahaan modal ventura akan

membahayakan jumlah fasilitas dana tersebut.

b. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura:
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1. Memasukkan uang ke dalam perushaan (dalam hal ini

perusahaan kecil).

2. Membantu mengembangkan perusahaan.

3. Melakukan divestasi.

Perusahaan modal ventura berkewajiban untuk

menyediakan dan memberikan fasilitas dana bilamana

perusahaan kecil telah memenuhi seluruh persyaratan yang

ditetapkan dalam perjanjian.

Selain menyediakan fasilitas dana perusahaan modal

ventura mempunyai kewajiban untuk memebrikan pembinaan

dan pengembangan kepada perusahaan kecil dalam hal:149

1. Memberikan bimbingan dalam hal meningkatkan kualitas SDM perusahaan

kecil baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalam bidang

kewirausahaan, manajemen, serta keterampilan teknis produksi.

2. Menyusun rencana usaha dengan perusahaan kecil untuk disepakati

bersama.

3. Memebrikan bimbingan teknologi kepada pengusaha kecil.

4. Memebrikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan

usaha bersama yang disepakati.

5. Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha keceli sesuai dengan

kesepakatan yang telah disepakati bersama.

6. Promosi hasil prosuksi untuk mendapatkan pasar yang baik.

149 Mohammad Jafar Hafsah, Op.Cit, hlm. 84.
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7. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan

keberhasilan kemitraan.

Perusahaan modal ventura juga mempunyai kewajiban untuk melakukan

divestasi pada saat yang telah ditentukan, misalnya dengan cara go public, jika

perusahaan pasangan usaha sudah layak untuk go public, dengan cara menjual

saham yang dimiliki oleh perusahan modal ventura kepada pemegang saham

pendiri, dengan cara menjual saham kepada pihak luar misalnya kepada

perusahaan saingan, tetapi tidak lewat pasar modal, dengan cara menjual

saham kepada investor lain atau mungkin juga kepada perusahaan modal

ventura yang lain.

4.2.2. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan

dana untuk bisa mengembangkan produksny. Menurut Pasal 1 huruf (i), maka

yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang

mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal

ventura. Di perusahaan kecil diisyaratkan berbetuk “perusahaan” tentunya

termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum. Tidak diisyaratkan

bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk PT atau badan

hukum lainnya.

Dalam pola kemitraan perusahaan kecil mempunyai hak dan kewajiban

seperti perusahaan modal ventura antara lain:

a. Hak Perusahaan Kecil:

1. Mendapat dividen kalau perusahaan untung.
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2. Menghadiri dan mempunyai hak suara dalam RUPS.

3. Menuntut pembatalan atas putusan RUPS.

4. Mendapat saldo kalau terjadi pembubaran.

5. Membeli saham lebih dahulu atas saham yang dijual oleh rekannya.

b. Kewajiban Perusahaan Kecil:

1. Memasukkan sesuatu ke dalam perusahaan.

2. Bertanggung jawab renteng selama perusahaan masih dalam

pendirian.

3. Menjual saham kalau tidak dapat memenuhi janji dan

bertanggung jawab atas pembayaran bunga.

Dalam melaksanakan kemitraan usaha perusahaan kecil didorong

untuk melakukan:150

1. Bersama-sama dengan perusahaan modal ventura mitranya melakukan

penyusunan rencana usaha untuk disepakati.

2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan

dengan pengusaha modal ventura sebagai mitranya.

3. Melaksanakan kerja sama antara pengusaha kecil yang memiliki usaha

sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung

kebutuhan pasikan produksi kepada pengusaha besar mitranya.

4. Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau

keterampilan yeknis produksi dan usaha.

150 Ibid, hlm. 86.
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Guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya, perusahaan kecil, telah

mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan modal ventura.

Perusahaan kecil setuju untuk menggunakan fasilitas dana sesuai dengan

maksud dan tujuan pembinaan fasilitas pembiayaan sebagaiman ditetapkan

dalam perjanjian.

Jumlah fasilitas dana tersebut hanya akan digunakan oleh perusahaan

kecil semata-mata untuk keperluan modal kerja pembelian bahan baku guna

memenuhi pesanan dari proyek-proyek. Perusahaan kecil hanya dapat menarik

jumlah fasilitas dana yang disediakan perusahaan modal ventura setinggi-

tingginya sama dengan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil dan

yang tergambar dari surat permohonan pencairan dana yang diajukan

perusahaan kecil untuk tiap-tiap pencairan dana yang dimaksud.

Perusahaan kecil wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yang

terutang dan yang timbul berdasarkan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang

dibuat sehubungan dengan perjanjian, termasuk atas semua kewajiban

pembayaran pokok fasilitas dana dan imbalan jasa bagi hasil.

Atas penyediaan dan penyerahan jumlah fasilitas dana, perusahaan kecil

berkewajiban untuk membayar kepada perushaan modal ventura imbalan bagi

hasil sebesar 50% untuk setiap bulannya. Di samping pembayaran imbalan bagi

hasil perusahaan kecil berkewajiban pula membayar kepada perusahaan modal

ventura (PT Sarana Jabar Ventura) biaya administrasi dari jumlah fasilitas dana

yang dibayar satu kali di muka, selambat-lambatnya pada saat penarikan dana

pertama kali dilakukan, membayar manajemen fee dari jumlah fasilitas dana
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yang dibayar selambat-lambatnya pada saat penerikan dana pertama kali

dilakukan, biaya natoris dan premi asuransi yang dibayarkan selambat-

lambatnya pada saat penarikan dana pertama kali dilakukan.

Manakala perusahaan kecil lalai di dalam melaksanakan kewajiban

pembayaran imbalan bagi hasil menurut jangka waktu yang telah ditetapkan,

maka perusahaan kecil dikenakan denda keterlambatan sebesar 3% untuk setiap

bulan keterlambatan yang dihitung dari kewajiban yang terlambat bayar.

Perusahaan kecil wajib mengembalikan seluruh fasilitas dana dengan

sempurna secara bertahap setiap bulan. Pembayaran kewajiban tersebut

dilakukan dengan cara penerbitan bilyet giro mundur atas nama perusahaan

kecil yang masing-masing tertanggal sepuluh setiap bulan dan seluruh bilyet

giro tersebut wajib diserahkan kepada perusahaan modal ventura (PT Sarana

Jabar Ventura) paling lambat pada saat penarikan dana pertama kali dilakukan.

Pembayaran imbalan bagi hasil dan denda-denda tersebut di atas wajib

dilakukan oleh perusahaan kecil.

Manakala perusahaan kecil lalai dalam membayar kembali pokok

fasilitas dana yang terhutang kepada perusahaan modal ventura menurut jangka

waktu tersebut di atas, maka atas kelalaian mana, perusahaan kecil dikenakan

denda keterlambatan setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari ekwajiban

yang terlambat dibayar.

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang

dan yang harus dibayar oleh perusahaan kecil kepada perusahaan modal

ventura berdasarkan perjanjian, termasuk pengembalian jumlah fasilitas dana
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maupun pembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, perusahaan

pasangan usaha diwajibkan membentuk retention fund di dalam joint account

dari jumlah pembiayaan. Retention fund dapat ditempatkan pada deposito

bersama, dan bunga menjadi hak perusahaan kecil.

Apabila sampai jangka waktu pembiayaan terakhir masih terdapat

kewajiban pembayaran kepada perusahaan modal ventura yang belum dipenuhi

perusahaan kecil, maka untuk melunasinya akan dipakai dana dari retention

fund, dan apabila masih tetap kurang maka harus dilunasi dari dana perusahaan

kecil sendiri, apabila kewajiban tersebut belum/tidak dilunasi juga, maka

dengan sendirinya perusahaan modal ventura berhak melakukan tindakan

sesuai prosedur yang berlaku.

Perusahaan kecil dengan persetujuan tertulis perusahaan modal ventura

dapat melakukan pelunasan dini atas seluruh atau sebagian dari fasilitas dana

ataupun jumlah dana yang terhutang meskipun jangka waktu perjanjian belum

berakhir.

Perusahaan kecil wajib memberikan laporan keuangan setiap tiga bulan

yang berisi laporan rugi laba, neraca arus kas dan progress report proyek yang

dibiayai oleh perusahaan modal ventura. Perusahaan kecil wajib melaksanakan

pencatatan keuangan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku dan melakukan

audit pembukuan oleh eksternal auditor yang disetujui/ditunjuk oleh

perusahaan modal ventura, serta melaporkan kepada perusahaan modal ventura

setiap tahun buku akhir tahun.
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Perusahaan kecil wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha

(management) perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura

sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh perusahaan modal

ventura. Perusahaan kecil wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada

perusahaan modal ventura atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah

dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemberian informasi-informasi yang benar

baik mengenai perusahaan kecil sendiri maupun para krediturnya.

Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan

yang harus dibayar oleh perusahaan kecil berdasarkan perjanjian termasuk

namun tidak terbats pada pembayaran kembali jumlah fasilitas dana yang

diinvestasikan perusahaan modal ventura, perusahaan kecil dengan ini untuk

digunakan pada waktunya memberi jaminan kepada perusahaan modal ventura.

Dilaksanakannya perjanjian, perusahaan kecil mengaku telah berhutang

kepada perusahaan modal ventura. Perusahaan kecil menjamin perusahaan

modal ventura dari tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan

apapun juga, baik dari pemegang saham perusahaan kecil tidak akan membuat

dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan atau

kesanggupan–kesanggupan dengan pihak lain yang sekiranya dapat

mempengaruhi dan membahayakan kekayaan dan keadaan keuangan

perusahaan kecil.

Selama berlangsungnya perjanjian, perusahaan kecil wajib melaporkan

kepada perusahaan modal ventura setiap rencana investasi, minimal tiga bulan

sebelumnya, dan harus mendapat persetujuan perusahaan modal ventura.
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Para pengurus perusahaan kecil tidak melakukan hal-hal  tertentu tanpa

sepengetahuan dan seijin dengan persetujuan tertulis dari perusahaan modal

ventura yaitu:

1. Melakukan likuiditas atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang

menjurus pada kepailitan, melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi.

2. Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu lembaga

atau institusi memupun perorangan yang menimbulkan kewajiban dan atau

menjadikan dijaminkannya sebagai atau semua harta kekayaaan perusahaan

kecil.

3. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang

menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada

pihak perusahaan modal ventura, menjaminkan.

4. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan saham atau harta

kekayaannya pada pihak ketiga, melakukan penyertaan saham atau investasi

atau dengan cara lain ke perusahan lain atau mengalihkan penyertaan tersebut

kepada pihak lain.

5. Membagikan keuntungan usaha baik sementara maupun final, mengubah

anggaran dasar, susunan perseroan dan pengurus.

Menyimpang (lalai) dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang

ditetapkan dalam perjanjian ini seluruh atau sisa jumlah fasilitas dana yang

terutang oleh perusahaan kecil kepada perusahaan modal ventura dapat ditagih

oleh perusahaan modal ventura.
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Perusahaan kecil wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan

seketika dan sekaligus seluruhnya, walaupun saat pelunasan jumlah fasilitas

dana belum berakhir.

Baik perusahaan modal ventura maupun perusahaan kecil pada

prinsipnya mempunyai kedudukan hukum dalam pola kemitraan bahwa

perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang membiayai perusahaan

pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu,

sedangkan perusahaan  pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh

pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

4.2. Bentuk Pelaksanaan Penyertaan Dana Dari Perusahaan Modal Ventura Kepada

Perusahaan Kecil Dalam Upaya Mengembangkan Perusahaan.

Melaksanakan kerja sama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan

kecil, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian,

perjanjian kerja sama antara perusahaan kecil dengan perusahaan modal ventura (PT)

dibuat atas dasar negoisasi sebelumnya dalam tahap konfirmasi sehingga dalam

praktiknya tidak pernah terjadi tuntutan atau ketidakpuasan atas isi perjanjian kerja

sama tersebut.

Dalam perjanjian penyertaan dana ini telah ditetapkan prinsip perikatan adalah:

1. Hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan kecil.

2. Lapangan hukum harta kekayaan memberikan modal kepada perusahaan kecil.

3. Menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
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Prinsip negoisasi yang hasilnya dituangkan dalam perjanjian, sesuai dengan

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal

1320 KUHPerdata menentukan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan

empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

3. suatu hal tertentu,

4. suatu sebab yang halal.

Perjanjian antara perusahaan modal ventura (PT Sarana Jabar Ventura) dengan

perusahaan kecil, memenuhi syarat perjanjian, karena dibuat atas kesepakatan kedua

belah pihak, dibuat oleh orang-orang yang cakap dan telah dewasa, mengenai suatu

hal tertentu yaitu mengenai penyertaan dana dan ada sebab yang halal, artinya isi dari

perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, kepatutan dan

ketertiban umum.151

Selain memenuhi syara sahnya perjanjian isi akta tersebut tergantung dari

kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Isi akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat

terhadap para pihak sebagaimana undang-undang sehingga harus dipatuhi. Pada

dasarnya perjanjian kerja sama antara perusahaan modal ventura (PT Sarana Jabar

Ventura) dengan perusahaan kecil dikategorikan ke dalam perjanjian tidak bernama,

151 Aldy Sobari, Perlindungan Yuridis Atas Risiko Penyertaan Dana Perusahaan Modal Ventura Ke Dalam
Perusahaan Pasangan Usahanya Dihubungkan Dengan KEPPRES NO 61 Tahunh 1988 Jo Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 104-105.
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karena perjanjian tersebut tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, tetapi terdapat

dalam masyarakat bisnis.

Bentuk isi perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian standar (perjanjian

pembiayaan dengan pola bagi hasil) yang didalamnya berisi (memuat) klausul

eksenorasi yaitu klausul yang lebih memberikan beban kepada debitur yang berasal

dari kewajiban kreditur adalah misalnya mengenai pembukuan, penjaminan,

menanggung semua kelebihan nilai beli dari yang telah direncanakan (cost over run)

atas pembelian bahan baku yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura.

Untuk melaksanakan penyertaan dan dari perusahaan modal ventura ((PT

Sarana Jabar Ventura) kepada  perusahaan kecil ada beberapa macam perjanjian yang

dibuat antara perusahaan modal ventura (PT Sarana Jabar Ventura) dengan

perusahaan kecil tergantung dari cara pembiayaan yang dimohon, antara lain:

1. Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil.

2. Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan,

3. Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Obligasi Konversi.

4.2.1. Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

Dalam perjanjian ini perusahaan modal ventura (PT Sarana Jabar Ventura)

bersedia memberikan sejumlah dana pada perusahaan kecil untuk membantu

kelancaran usahanya, seperti tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan

Dengan Pola Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perusahaan modal ventura (PT

Sarana Jabar Ventura) berjanji menyediakan dana pada waktunya, menyerahkan

fasilitas dana kepada perusahaan kecil. Perusahaan kecil diwajibkan untuk

memberikan bagi hasil dari laba bersih setelah dipotong pajak, seperti tertera dalam
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Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil yang menyatakan

bahwa perusahaan kecil atas penyediaan dan penyerahan jumlah fasilitas dana

tersebut, perusahaan kecil berkewajiban untuk membayar kepada perusahaan modal

ventura (PT Sarana Jabar Ventura) imbalan jasa bagi hasil dari outstanding untuk tiap

bulan.

Dalam perjanjian ini perusahaan modal ventura (PT Sarana Jabar Ventura) tidak

ikut serta dalam pengurusan perusahaan kecil, namun hanya terbatas dalam bantuan

manajemen apabila diperlukan. Dalam perjanjian ini perusahaan kecil diwajibkan

untuk menyediakan jaminan berupa Fiduciare Eigendom Overdraght (FEO) dan Hak

Tanggung atas sebidang tanah Hak Milik, serta membuka rekening bank bersama.

Jaminan yang harus diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan

kecil ini berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi

Hasil. Jasi perusahaan modal ventura dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi

hasil hanya memberikan sejumlah dana pada perusahaan kecil dan tidak ikut

membantu pengurusan perusahaan kecil.

4.2.2. Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan

Dalam perjanjian ini pihak perusahaan modal ventura dan perusahaan kecil

membentuk suatu Perseroan Terbatas, perusahaan modal ventura menyediakan

sejumlah dana dalam bentuk saham untuk keperluan investasi. Perusahaan modal

ventura turut aktif dalam mengelola Perseroan Terbatas tersebut dan duduk dalam

kepengurusan sebagai komisaris dan apabila perlu sebagai Direksi Perseroan

Terbatas. Kepengurusan ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 (2) Perjanjian Kerja

Sama Pembiayaan.



104

Dalam perjanjian kerja sama pembiayaan pada prinsipnya perusahaan modal

ventura sebagai pemegang saham dan turut aktif mengelola perusahaan kecil antara

lain dengan menenpatkan tenaga professional untuk membantu kelancaran usaha

perusahaan kecil.

4.2.3. Perjanjian Pengeluaran dan Pengambilan Obligasi Konversi

Pembiayaan dalam bentuk obligasi konversi adalah cara pembiayaan yang

banyak disukai oleh perusahaan kecil karena sifatnya yang fleksible. Pada prinsipnya

pembiayaan dalam bentuk ini adalah pemberian pinjaman kepada perusahaan kecil

yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa. Apabila nilai saham terus mengalami

kenaikan maka perusahan modal ventura dapat menukarkan pinjamannya dengan

saham biasa guna meningkatkan nilai investasinya.152

Dalam proses pembiayaan dengan cara ini, perusahaan modal ventura dengan

perusahaan kecil harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian pembiayaan yang

meliputi antara lain masalah harga konversi dan tingkat bunga obligasi di samping

waktu dan tata cara pelaksanaan konversi. Di dalam perjanjian pengeluaran dan

pengambilan obligasi konversi bahwa perusahaan modal ventura hanya memberikan

pinjaman yang dikonversi kedalam saham biasa.

Pada prinsipnya bahwa perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi

konversi adalah memberikan pinjaman kepada perusahaan kecil yang dapat

dikonversi ke dalam saham biasa.

4.3. Perlindungan Hukum Atas Risiko Penyertaan Dana

4.3.1. Perlindungan Hukum Atas Risiko Penyertaan Dana

152 Ibid, hlm. 42.
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Perusahaan modal ventura pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk

mengadakan kerja sama dengan perusahaan kecil yang ingin mengembangkan

usahanya namun terbentur pada keterbatasan kemampuan di bidang

permodalan, sementara perusahaan kecil tersebut tidak memiliki kemampuan

untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dan juga perusahaan modal ventura

tidak mensyaratkan adanya agunan/jaminan/coleteral serta pembayaran bunga.

Kondisi seperti itu tentu saja akan mengundang risiko yang cukup tinggi

bagi perusahaan modal ventura, kareba dapat saja pada suatu saat perusahaan

pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau bahkan usahanya

tidak berjalan seperti yang diharapkan, perusahaan modal ventura tidak bisa

menuntut ganti rugi apapun kepada perusahaan pasangan usahanya.

Adapun risiko kehilangan seluruh atau sebagian besar modal yang

ditanamkan akan menjadi semakin besar apabila kelemahan di berbagai

bidang pada persuahaan kecil, misalnya kelemahan di bidang manajemen,

keuangan dan pemasaran. Pada dasarnya tujuan diberikannya bantuan modal

adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan kecil agar dapat

mengembangkan kemampuannya sehingga dapat mandiri dan sejajar dengan

perusahaan-perusahaan lainnya yang sudah mapan.

Di negara kita pada saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-

undangan yang menjamin risiko atas bantuan modal yang diberikan kepada

perusahaan pasangan usaha, apabila modal yang ditanam dalam perusahaan

pasangan usaha tersebut hilang. Perlindungan hukum untuk mengantisipasi

risiko kehilangan modal yang disertakan dalam perusahaan kecil, persuahaan
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modal ventura membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan kecil.

Perjanjian tersebut:

a. Perjanjian kerja sama pembiayaan

b. Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil

Perlindungan hukum yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama

pembiayaan adalah bahwa pihak perusahaan modal ventura mewajibkan

kepada perusahaan kecil untuk menyisihkan dana sebasar 15% dari jumlah

penyertaan, atau sebesar Rp 3.000.000,-
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BAB V

EKONOMI SYARIAH DAN PERJANJIAN MODAL VENTURA

MENURUT SYARIAH

5.1. Para Penggagas Dasar Ilmu Ekonomi Syariah

Rasulullah SAW  dikenal bukan saja sebagai konseptor  ekonomi syariah, tetapi juga

sebagai praktisi  bisnis sejak usia muda. Jika melihat sejarah pertumbuhan ekonomi syariah,

terlihat banyak  para penggagas  ekonomi syariah dengan gagasannya. Asep Ramdhan

Hidayat 153 menguraikan beberapa penggagas dasar ilmu ekonomi syariah berdasarkan

berbagai sumber terutama hasil survai Mohammad Najatullah Shiddiq yang dilansir oleh The

International Institute of Islamic Thought Indonesia ( IIIT).

1. Zaid bin Ali (80-120H./699-738M) yang menggagas awal penjualan suatu
komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

2. Abu Hanifah (80-150H/699-767M) yang dikenal sebagai Imam madzhab hukum
dan juga seorang pedagang dari Kufah, Iraq Ia menggagas keabsahan dan
kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan
bay’ al-sala`m dan al-mura`bahah.

3. al-Awza’i (88-157H./707-774M.). Nama lengkapnya Abdurahman al-Awza’i
berasal dari Beirut, Libanon dan hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Gagasan
orisinalnya, antara lain, kebolehan dan kesahihan sistem muzara’ah sebagai
bagian dari bentuk mura`bahah dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam
bentuk tunai atau sejenis.

4. Malik Bin Anas (93-179H./712-796M.). Malik lebih dikenal sebagai penulis
pertama kitab hadis al-Muwatha’, dan Imam Madzhab hukum. Namun, ia pun
memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti: Ia menganggap raja atau
penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para pengusaha harus
peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori istislah dalam ilmu
hukum Islam yang diperkenalkanya mengandung analisis nilai kegunaan atau teori
utility dalam filsafat Barat yang di kemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy
Benthan dan John Stuart Mill. Di samping itu, ia pun tokoh hukum Islam yang
mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan
bersama.

153 Asep Ramdan Hidayat, “ Hukum Ekonomi Islam “, makalah pada Pelatihan Perbankan Syariah,
Fakultas Hukum UNISBA, Bandung,       hlm. 5,6. Lihat juga Juhaya.S. Praja., Landasan filosofis Ilmu Ekonomi
Syari’ah.makalah Seminar Nasional,2004:
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5. Abu Yusuf (112-182H./731-798H.), adalah seorang hakim dan sahabat Abu
Hanifah. Ia dikenal dengan panggilan jabatanya (al-Qadli = hakim) Abu Yusuf
Ya’qub Ibrahim dan dikenal perhatianya atas keuangan umum serta perhatianya
pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal
sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni Kitab al-Kharaj. Karya ini
berbeda dengan karya Abu ‘Ubayd yang datang kemudian. Kitab ini, sebagaimana
dinyatakan dalam pengantarnya, ditulis atas permintaan dari penguasa pada
zamanya, yakni Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan untuk menghindari
kedzaliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi
penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar jibayat al-
kharaj, al-‘usyur, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah). Tulisan Abu Yusuf ini
mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan
menejemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan
rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema
sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk
mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan
yang dikemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai canons of
taxation. Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada pandanganya yang
menentang pengendalian harga atau tas’ir, yakni penetapan harga oleh penguasa.
Sedangkan Ibn Taymiyyah memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan
bahwa tas’ir dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah
dalam mekanisme pasar. Hanya saja, ia mempertegas, kapan tas’ir dapat
dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib
melakukanya.

6. Abu ‘Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-738M) Pembahasan ekonomi
syariah dalam karya Abu ‘Ubayd, al-Amwa’l, diawali dengan enam belas buah
hadis di bawah judul haqq al-ima`m ‘ala` al-ra’iyyah, wa haqq al-ra’iyyah ala al-
ima`m (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya). Buku
ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah
karena sistimatika pembahasanya dengan merekam sejumlah ayat Alquran dan
hadis di bidangnya. Bab pertama buku ini, umpamanya, diawali dengan mengutip
hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: al-d`in al-nshi`hat; disusul
hadis yang menyatakan bahwa setiap orang adalah “penggembala” yang
bertanggungjawab atas gembalaanya yang secara tegas dicontohkan: seorang
pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya;
seorang suami bertanggung jawab atas gembalanya, yakni keluarganya; seorang
isteri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-
anaknya; seorang pekerja penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab
atasnya. Kemudian ia pun mengutip sejumah hadis tentang pemimpin yang adil
dan fajir. Pemimpin yang adil adalalah yang melaksanakan amanat
kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia
berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya; akhirnya ia pun mengutip atsar Sahabat
yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah
manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau
menetapkan dan memutuskan hukum.  Abu ‘Ubayd seolah-olah ingin menyatakan
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bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau
penguasa. Dengan kata lain, ilmu ekonomi syariah adalah bagian tak terpisahkan
dari ilmu hukum ketata-negaraan. Sedangkan pada bab-bab berikutnya ia
menjelaskan aneka jenis harta yang dikuasai negara dan hak rakyat atas harta
termaksud dengan cara yang lebih terurai dan selalu berdasarkan rujukan Alquran
dan Sunnah. Kitab ini, jika dilihat dari tehnis penulisanya dengan mengutamakan
pengutipan hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran, mirip dengan kitab fiqh atau
hukum Islam pertama karya Imam Malik, al-Muwatha’, yang isinya adalah
koleksi hadis-hadis yang bertajuk dan petunjuk hukum Islam.

7. Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111) melihat bahwa uang bukanlah komoditi,
melainkan alat tukar

8. Tusi (1201-1274) yang menulis bukunya dalam bahasa Persia, Akhlaq –i-Nasiri
yang menjelaskan bahwa: Apabila seseorang harus tetap menghasilkan makanan,
pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup
karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk jangka lama. Akan
tetapi, karena orang bekerja sama dengan lainya dan setiap orang melakukan
pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga menghasilkan konsumsi yang lebih
dari cukup untuk dirinya sendiri. Keadilan hukum pun mengendalikan pertukaran
produk barang-barang yang menjamin ketersediannya untuk semua orang. Dengan
demikian, Tuhan dengan segala kebijaksanaan-Nya, membedakan aktivitas dan
cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan
yang berbeda-beda untuk saling membantu. Perbedaan-perbedaan inilah yang
melahirkan sruktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia. Maka
terjadilah kerjasama timbal balik. Timbulah berbagai bentuk kontrak sosial.

9. Ibnu Taymiyyah (1262-1328) dalam al-Siyasa`t al-Syar’iyyah fi` Ishla`h al-
Ra`’iy wa al-Ra’iyyah menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai
pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang ia sebut ada` al-ama`na`t ila`
hliha`. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatanya menjadi bagian
dari seni oleh negara (al-siya`sa`t l-syar’iyyah) pengertian al-siyasah al-
dustu`riyyah maupun al-siya`sa`t al-ma`liyyah (politik hukum publik dan privat).
Sedangkan dalam karya lainya, al-Hisbah fi` al-Isla`m, lebih menekankan
intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar; pengawasan pasar; hinga
akuntansi yang erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah.
Dengan demikian, seperti halnya Abu ‘Ubayd, nampaknya Ibn Taymiyyah
mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa
ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak
terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaran.

10. Ibn Khaldun (1332-1406) cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai
Bapak ilmu sosial. Namun demikian, ia tidak mengabaikan perhatianya dalam
bidang ilmu ekonomi. Walaupun kitabnya, al-Muqaddimah, tidak membahas
bidang ini dalam bab tertentu, namun ia membahasnya secara berserakan di sana
sini. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada definisi Tusi.  Ia
dapat melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan
manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk kepada “ketentuan akal dan etika”
telah mengantarnya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan
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normatif dan sekaligus positif. Terminologi jumhur yang berarti massa yang
digunakanya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari
jumhur. Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu
yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik antara faktor-faktor: ekonomi,
politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu
ekonomi yang mendasar, yakni; pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap
sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk,
pembentukan modal, lintas perdagangan, sistim harga dsb.  Pemikiranya kiranya
dapat disejajarkan dengn penulis klasik  sekaliber Adam Smith, Ricardo, Malthus
dan penulis neo klasik sekaliber Keynes.

11. al-Mawardi (w.450H.) penulis al-Ahkam al-Sulthaniyyah,154 adalah pakar dari
kubu Syafi’iyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan
bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan
temporal (li hara`sat al-di`n wa al-umur al-dunyawiyyah). Jika kita amati,
persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, maka akan segera nampak
bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak
kepala negara adalah untuk mensejahterakan (al-falah) rakyatnya, baik secara
spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami)
secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di
dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta,
perniagaan, poduksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang
kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.

Pemikiran-pemikiran di atas diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

berbagai macam aktivitas ekonomi yang pernah dilakukan oleh para ulama pada masanya.

Hal ini tentunya dapat dijadikan model rujukan yang sangat berharga bagi aktivitas ekonomi

dewasa ini.  Sebagai gambaran konkrit misalnya pemikiran ekonomi yang mendasar  yang

dikemudian hari disebut  teori pertukaran atau percampuran ( the theory of exchange ) telah

di gariskan oleh Rasulullah. Landasan pertukaran baeang dan jasa yang merupakan salah satu

inti kegiatan ekonomi terdiri dari dua pilar23 , Pertama , obyek pertukaran yang dalam fiqh di

bedakan jenisnya, yakni; ‘ayn (real assets) berupa barang dan jasa, dan dayn, (financial

assets) berupa uang dan sekarang dapat dalam bentuk surat berharga. Kedua; waktu

pertukaran, yakni dalam bentuk naqdan  ( immediate delivery ) yakni penyerahan pada saat

154 Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, al-Ahka`m al-
Sultha`niyyah, Dar al-Fikr, Beirut [nd]
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itu juga atau ghoiru naqdan ( Penyerahan kemudian ).  Dari sisi jenis pertukaran jika dilihat

dari segi objeknya terbagi tiga yaitu ayn bi ‘ayn ; ayn bi al dayn dan dayn bi al dayn. 155

5. 2. Perkembangan Pemikiran tentang Ekonomi Islam

Muslim H. Kara menguraikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dunia.

Pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan terjadi

sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Rahardjo, kegairahan itu disebabkan oleh beberapa

faktor. Pertama, timbulnya apa yang dikenal dengan sebagai kekuatan ekonomi petro dollar di

negara-negara Islam yang memiliki sumber minyak dunia. Kedua, timbulnya kesadaran

tentang “kebangkitan Islam pada abad ke-14 Hijriyah” yang melanda dunia Islam yang

memiliki sumber minyak dunia. Kedua, timbulnya kesadaran tentang “kebangkitan Islam pada

abad ke-14 Hijriyah” yang melanda dunia Islam pada dasawarsa 70-an. Kebangkitan itu

diwarnai oleh lahirnya pemikiran –pemikiran modern di berbagai bidang, termasuk ekonomi,

terutama yang dilakukan oleh ulama-intelektual, seperti Abu al-A'la al-Maududi,156 atau

Sayyed Qutub. Ketiga, lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang mendapat pendidikan

modern, baik di Barat maupun di negara-negara Islam sendiri, terutama para sarjana ilmu-ilmu

sosial, termasuk ekonomi konvensional.

Mereka berusaha untuk “menyelamatkan” penggunaan dana-dana milik umat Islam

yang pada waktu itu disimpan di bank-bank konvensional yang pemilikan sahamnya banyak

didominasi oleh kaum Yahudi. Dengan adanya konsep bank Islam dinilai sebagai daya tarik

yang cukup memikat oleh kalangan umat Islam yang ingin mematuhi ketentuan syariah

mengenai keharaman bunga yang diinterpretasikan sebagai riba dalam Alquran. Itulah yang

155 Juhaya S. Praja. Perkembangan Pemikiran ekonomi Syari’ah, makalah , key note speaker, 2004.

156 Muslimin H. Kara, Op. Cit., hlm 74
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menjelaskan mengapa yang mula-mula berkembang adalah teori-teori moneter dan konsep

berbankan dalam ekonomi Islam, karena wacana itu berhubungan dengan masalah pengelolaan

dana.

Kebangkitan generasi intelektual Islam tidak terlepas dari kebangkitan Dunia ketiga

dalam pembangunan di samping adanya rasa ketertinggalan dari bangsa-bangsa Barat.

Kebangkitan itu juga karena adanya dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) dan dua lembaga Bretton Wood, Bank Dunia (The World Bank) dan

Lembaga Moneter Internasional (International Monetery Fund, IMF) yang disusul oleh

lembaga-lembaga serupa di beberapa kawasan, di antara Bank Pembangunan Asia (Asian

Development Bank, ADB) dan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank, IDB).157

Sebuah bank yang berdiri atas prakarsa dan dibawah pengawasan Organisasi Konperensi Islam

(OKI).

Sejak dekade 1970-an tersebut terlihat bermunculannya institusi-institusi ekonomi

Islam, khususnya bank-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Seiring dengan kondisi

itu, literatur-literatur tentang ekonomi Islam banyak menghiasi khazanah intelektual Islam,

baik ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Beberapa pemikir ekonomi Islam

pasca dekade itu yang sangat popular dan telah banyak melahirkan karya-karya dalam wacana

ekonomi Islam, antara lain: M. Umer Chapra,158 Khurshid Ahmad dan Najjetullah Siddiqi.

Karya-karya ekonomi mereka telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam

perkembangan ekonomi Islam di dunia Islam, termasuk juga di Indonesia. Karya-karya mereka

telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diulas oleh banyak pemikir dan

pemerhati serta para praktisi ekonomi Islam di negeri ini.

157 Muslimin H. Kara, Op. Cit., hlm 75
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M. Umer Chapra telah menulis beberapa karya dalam ekonomi Islam, seperti bukuya,

Towards a Just Money System (1985), Islam and the Economic Challenge (1992), Islam and

Economic Development: A Strategy  for Development with Justice and Stability (1993), dan

bukunya yang terbaru dan sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, The Future of Economic:

An Islamic Perspective. Bukunya Towards aJust Money System, sebuah buku yang diterbitkan

oleh The Islamic Foundation. Buku yang mengulas tentang konsep uang, perbankan dan

kebijakan moneter dalam ajaran Islam. Karena bukunya tersebut, ia memperoleh penghargaan

dari Islamic Development Bank pada tahun 1990 dan pada tahun itu juga mendapat

penghargaan dari International Prize for Economic Studies.

Buku Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge membahas keterbatasan

konsep kapitalisme, kelemahan konsep sosialisme, krisis konsep welfare economic, serta

inkonsistensi konsep ekonomi pembangunan. Kemudian pada bagian akhir ia menjabarkan

secara rinci bagaimana maqasid al-syari'ah dapat dicapai dengan stategi yang sistematis. Ia

menjelaskan stategi itu melalui perlunya sebuah mekanisme filter dan motivasi yang benar

dalam pembangunan ekonomi.

Bukunya Islam and Economic Development: A Stategy for Development with Justice

and Stability, Chapra melangkah lebih jauh dengan memberikan rincian stategi untuk

mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan stabil. Buku ini dipandang sebagai kelanjutan

buku sebelumnya, sehingga terkadang ada pembahasan yang sama dengan sebelumnya.

Benang merah yang dapat ditarik dari kedua buku itu adalah upaya Chapra menjabarkan

konsep maqasid al-syari'ah . ia secara konsisten menyatakan bahwa upaya pembangunan

158 Muslimin H. Kara, Op. Cit., hlm 76
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ekonomi dalam bingkai syariah merupakan realisasi maqasid al-syari'ah itu sendiri. Ia merujuk

pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bahasanya tentang konsep maqshid al-syari'ah. 159

David C Korten160 melakukan evaluasi terhadap pengalaman pembangunan Asia dan

implikasinya bagi strategi NGO, beliau mengkhawatirkan bahwa keberhasilan ekonomi Asia

hanya pada permukaannya saja. Menurutnya diperlukan teori tentang masyarakat yang lestari

( sustainable ) yang dapat diterapkan berlaku baik untuk negara utara dan selatan. Kedua teori

tersebut haruslah terlepas dari formulasi steril ilmu ekonomi. Menurutnya visi ilmiah barat

tentang alam semesta yang mekanis telah menimbulkan keterasingan filosofis atau konseptual

dari alam spiritual yang melekat pada diri sendiri. Ini telah diperkuat dalam kehidupan kita

sehari-hari oleh semakin eratnya  persekutuan institusi-institui kita dengan nilai-nilai moneter

pasar. Makin dominan uang dalam kehidupan kita, makin sedikit tempat yang tersedia untuk

rasa ikatan spiritual yang menjadi dasar komunitas dan hubungan yang seimbang dengan

alam. Pengejaran kepuasan spriritual telah semakin digantikan oleh obsesi ketamakan akan

uang yang sangat menghancurkan diri sendiri dan membawa kerusakan – sebuah artefak

manusia yang berguna tetapi sama sekali tidak penting dan tak bernilai secara intrinsik.

5.3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Lapangan ekonomi ( economic court ) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam.

Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadaNya. Dengan kata

lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan

materi ( hedonisme ) dan kepentingan diri sendiri      ( individualis ), tetapi juga kepuasan

159 Muslimin H. Kara, M., Op. Cit., hlm
160 David C. Korten When Corporations Rule the World ( Bila Korporasi Menguasai dunia )Alih bahasa Agus
Maulana,  Profesional Books, hlm. 23.
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spriritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian,

yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah tauhid Ilahiyyah.161

Syed Nawab Haider Naqvi, menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan

ekonomi dalam Islam,162 yaitu: al-ukhuwwah ( persaudaraan ), al-ihsan ( berbuat baik ), al-

nasihah ( memberi nasehat ), al-istiqamah ( teguh pendirian ), dan al-taqwa ( bersikap

taqwa ). Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam Islamic Social Framework, yaitu: (1)

trusteeship of man ( perwalian manusia ); (2) co-operation ( kerja sama ); (3) limited private

property ( pemilikan pribadi yang terbatas ); (4) state enterprise ( perusahaan negara ).

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya,

Constributions to Islamic Economic Theory. Ekonomi  Islam menurutnya didasarkan pada

tiga prinsip, yaitu:  (1) the principle of tawheed and brotherhood ( prinsip tauhid dan

persaudaraan ), (2) the principle of work and productivity ( prinsip kerja dan produktifitas),

(3) the principle of distributional equity ( prinsip pemerataan dalam distribusi ).163

161 Rachmat Syafe’i, ” Penimbunan dan Monopoli Barang dalam Kajian Fiqh Islam ”, makalah pada Mimbar
Hukum,No 50 Tahun XII 2001, hlm. 17
162 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam ( Islam, Economics, and Society) diterjemahkan
oleh M. Saiful Anam, Bandung : Alumni, 1972, hlm. 37-50.
163 Muslimin H. Kara,  Bank Syariah Di Indonesia :  Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap
Perbankan Syariah. Quraish Shihab mengatakan, secara umum dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Islam
terangkum dalam empat prinsip pokok: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, lihat .
Wawasan Al Qur’an, Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat, Mizan Media Utama, Bandung, 2001,
hlm. 409.
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Namun dari berbagai kategorisasi di atas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip dalam

ekonomi Islam, sebagai berikut:

a.  Prinsip Tauhid

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan

misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian

( tablig ) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta

berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul

diutus di muka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengesakan

Allah SWT. Nabi Muhammad SAW Dalam rangka mendakwahkan Islam, ajaran tauhid

merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah

maupun lainnya diajarkan.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan

kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, ( hubungan horizontal ), sama

pentingnya dengan hubungan dengan Allah ( hubungan vertikal ). Dalam arti manusia dalam

melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada

Alquran.

Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek pemilikan dalam Islam. Kepemilikan

dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun

sosialis. Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid

merupakan hubungan yang tidak iIslami. Oleh sebab itu, kepemilikan mutlak tidak dibenarkan

dalam ekonomi Islam, karena konsep kepemilikan mutlak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Swt., sedangkan kepemilikan manusia bersifat
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relatif. Berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin

menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan tersebut:164

1).  Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai

sumberdaya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi

manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas

sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan

atas lahan.

2). Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia, dan apabila orang itu meninggal

maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan

pada Surat al-Baqarah (2): 180,  yang artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di

antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban

atas orang-orang yang bertaqwa.”

3). Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut

kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi

milik umum atau negara, tidak boleh dimiliki secara perseorangan atau kelompok tertentu.

Menurut Ramhat Syafei’i, 165 Islam tidak mengekang berbagai praktik perekonomian

umatnya, atau melarang umatnya untuk kaya, pada prinsipnya Islam  sangat menganjurkan

umatnya untuk hidup makmur, bahkan nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mu’min

yang kuat – dalam ilmu, kekayaan dan lain-lain  lebih dicintai oleh Allah SWT dari pada

seorang mu’min yang lemah.

164 Muslimin H. Kara Op. Cit., Hlm. 50
165 Rachmat Syafe’i, ” Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopol ” i, makalah pada Mimbar Jurnal Sosial
dan Pembangunan Unisba, Bandung Vol. XXI No. 01, 2005, hlm. 50.
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b.  Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan.

Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara

kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu

dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan

bathin, individu dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat

dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk

mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu

rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi,

sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Merupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian

kesejahteraan yang sejati.

Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam

mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara dari hasil pendapatan negara, seperti: zakat,

sedekah, ganimah ( harta rampasan perang ), fai ( harta rampasan perang tidak melalui

peperangan ), kharaj ( pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang ), 'ushr ( zakat

tanaman ), dan sebagainya. Keseimbangan dalam pendistribusian tersebut secara tidak

terperinci dalam Alquran dan dipraktekkan pada masa awal Islam. Alquran hanya menjelaskan

secara umum prinsip-prinsip dalam pendistribusian, dan selanjutnya dijelaskan oleh hadis dan

ijtihat para ulama.
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c.  Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah ( wakil ) Tuhan di muka bumi yang harus menjalankan

aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhilafahan, Allah SWT.

Posisi manusia sebagai khilafah dapat dilihat dalam berbagai ayat Alquran, seperti dalam

Surat al-Baqarah (2): 30, Surat Al - An'am (6): 165, Surat Fatir (35): 39, Surat Shad (38): 28,

dan Aurat Al-Hadid (57): 7.Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali

dengan berbagai kemampuan dan potensi spiritual. Di samping disediakan sumber material

yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif.

Prinsip khilafah, menurut M. Umer Chapra berimplikasi pada terjadinya : 166

1). Persaudaraan universal

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar

dari umat manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan kehormatan itu tidak

dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu. Juga tidak ditentukan oleh faktor

kekayaan atau keturunan, semuanya memiliki hak yang sama.

Dengan terjalinnya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang

dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tapi lebih dari

itu, secara bersama-sama dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang

memperkaya kehidupan manusia secara umum.

2). Sumber-sumber daya adalah amanat.

Karena keberadaan manusia sebagai khalifah, maka sumber-sumber daya yang

diberikan Allah Swt. kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah, merupakan

166 Muslimin H. Kara Op. Cit., Hal 52
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amanat. Sumber-sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara

“sewenang-wenang”

3). Gaya hidup sederhana

Implikasi dari posisinya sebagai wakil, maka manusia harus bersikap dan bertindak

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT. konsekwensinya adalah manusia harus

selalu bersikap sederhana, gaya hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan,

dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber-sumber daya alam secara berlebih-

lebihan dan tidak digunakan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

d.  Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian

Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau

sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam,  alam diciptakan

berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan

dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang

timbul dari berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh

Alquran, bahkan salah satu tujuan utama risalah kanabian adalah untuk penegakan keadilan.

bahkan menurut Umer Capra, dilihat dari aspek aqidah Islam, Alquran menempatkan keadilan

sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.. Hal ini didasarkan pada surat al-Ma'idah (5):8:

yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan ( kebenaran ) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
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Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Ibnu

Taimiyah sampai mengatakan bahwa “Tuhan akan mendukung pemeritahan yang adil

walaupun kafir, dan Tuhan tidak mendukung pemerintahan yang zalim walaupun Islam.”.

Pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembangunan dan tatanan sosial

kemasyarakatannya, mustahil dapat berkembang. Sebaliknya menurut Ibnu Khaldun, apabila

dalam masyarakat prinsip keadilan tidak diterapkan, yang berlaku adalah penindasan dan

eksploitasi antara sesama manusia, maka pembangunan dalam suatu masyarakat akan

terhambat. 56 Kalau ini terjadi maka akan berakibat pada kemunduran dan kehancuran negara.

Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pembangunan bangsa.

Menurut Shah Wali Allah bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk

suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat

kehidupan, seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya akan semakin mudah

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun untuk mencapai kesejahteraan tersebut

Shah Wali Allah melarang melakukan praktek perjudian dan riba sebab dua jalan tersebut

bertentangan dengan prinsip kerja sama dalam ekonomi.

Perekonomian Islam berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu : 167

a) Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di

bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan

petunjuk-Nya;

b) Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan

ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak

atas semua ciptaan-Nya;
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c) Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;

d) Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif);

e) Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang

halal saja yang dipandang sah;

f) Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan

masyarakat. Hak milik berfungsi sosial;

g) Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan

memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan

kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqoh;

h) Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas.

Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja;

i) Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi

kebutuhan ditegakkan;

j) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusia ditegakkan;

k) Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh

kecukupan dan kebutuhan hidup;

l) Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju

tercapainya tujuan.

m) Salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang dalam

pandangan Islam pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang merupakan

167 Ahmad Ashar Basyir, artikel pada Berbagai Aspek Ekonomi Islam (editor M. Rusli Karim), P3EI – FE UII
bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 13-14.
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determinan-determinan, yaitu Incestible resources;eEntreprenuership; human resources;

Technology 168

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tampak bahwa Islam menghendaki

produktivitas. Oleh karenanya diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif

ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif. Islam menghargai human resources yang

menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusaha

secara produktif, memiliki entrepreneurship dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya

sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (idle), melarang segala bentuk penimbunan

(hording).

5.4. Sekilas tentang  Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem dan praktik ekonomi syariah yang telah  berkembang, - khususnya di negara –

negara  teluk - sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di

tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir169. Perkembangan ini tidak terlepas dari

alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim

untuk kaffah dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktifitas dan

transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah.170 Perkembangan sistem dan praktik

ekonomi syariah  di Indonesia  boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan

perkembangannya di negara – negara maju.

168 Dirangkum dari M. Syafi’i Antonio Op.Cit., hal. 3-10.
169 Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia   ( LKS) di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan
pertumbuhan LKS di Malaysia. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan pertumbuhan
perbankan syariah di Indonesia mencapai 50 %. Sementara di Malaysia daan di negara lain sekitar 15 – 20 %.
Republika, 13 April 2004. Menurut Deputi Menegkop dan UKM Noer Soetrisno.Ekonomi Syariah sangat pas
untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar. Ekonomi syariah sangat
cocok diterapkan di Indonesia, terutama untuk pengembangan UKM. Republika, 11 Februari 2004.
170 Lutfi Hamid, Jejak – jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003. Tanpa hal.
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Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah sebenarnya

telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali ke belakang

sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum

sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani

penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan  memiliki peran secara

nasional  terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan

para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial

Balanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawali dengan berdirinya BPRS

( Bank Perkreditan Rakyat Syariah ) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah

Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, dan di  Nangroe Aceh Darussalam

P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai

Bank Umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah171 diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah

di luar struktur perbankan172, seperti Baitul Maal wat Tamwil ( BMT), Asuransi Takaful,

Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah.

171 Di saat perekonomian nasional mengalami krisis dan dunia perbankan belum tampak akan pulih, Perbankan
Islam menunjukkan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan
konvensional. Bank – bank besar dari negara non muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan
membuka Islamic Window, tidak kurang dari City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardin Fleming telah
membuka Islamic window agar dapat berkiprah  memberikan jasa – jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin
mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa
prinsip risk sharing ( berbagi risiko ) atau profit and los sharing ( bagi hasil ) merupakan prinsip yang dapat
meningkatkan ketahanan satuan – satuan ekonomi. Sutan Remy Syahdaeni. Perbankan Islam dan
Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. Xvii.
172 Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara pihak yang  mempunyai kelebihan dana
( surplus of funds ) dengan pihak yang kekuranagan dana ( lack of funds ), sehingga peranan dari lembaga
keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat ( fincial intermediary ). Dari
pengertian yang luas maka lembaga – lembaga keuangan yang termasuk atau  menjadi bagian bari lembaga
keuangan tersebut dengan sendirinya mempunyai perbedaan fungsi dan kelembagaannya, juga mempunyai
derivasi – derivasi menurut fungsi dan tujuannya. Adapun aspek kesamaannya dari lembaga keuangan tersebut,
yaitu semua lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya didasarkan pada kepercayaan
masyarakat, dijalankannya harus dengan penuh kehati-hatian, memiliki risiko yang tinggi sehingga tidak
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Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat, Hal ini dapat

dilihat dari beberapa indikator, baik indikator  keuangan,seperti jumlah aktiva, dana pihak

ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor

bank.

Begitu halnya dengan asuransi syariah. Jika pada beberapa tahun yang lalu perusahaan

asuransi yang menawarkan produk halal baru asuransi takaful, belakangan ini perusahaan

asuransi syariah yang  lain  mulai tumbuh, seperti  Asuransi Syariah Mubarakah, Asuransi

Jiwa Asih Great Estern, dan MAA Life Insurance ikut menyemarakan usaha perasuransian di

Indonesia.

Di bidang lembaga keuangan lain, pada tahun 1997 mulai diluncurkan Reksadana Syariah

disusul dengan berdirinya Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Walaupun hingga saat ini

Reksadana Syariah belum  menunjukkan kinerja yang menggembirakan, namun Ketua

Bapepam mengatakan bahwa dengan diluncurkannya Pasar Modal Syariah akan membawa

“ ceruk “ baru di lantai bursa.

Di samping perkembangan kelembagaan, perekonomian syariah nasional juga ditandai

dengan berkembangnya berbagai instrumen pendukung seperti Sertifikat Wakaf Tunai,

Instrumen obligasi, Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

berlebihan mendapatkan pengawasan dan pembinaan khusus, juga sangat diatur secara ketat. Dari semua
lembaga lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan, dapat diklasifikasikan kepada dua jenis lembaga
keuangan,yaitu Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Djumhana, Hukum Perbankan
di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 77
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5.5. Syirkah ( perkongsian ) sebagai salah satu Akad ( perjanjian ) dalam

Ekonomi Islam

Hasil musyawarah  ( ijma Internasiopnal )  para ahli ekonomi muslim beserta  dan

para ahli fiqih dan Academi Fiqih di Mekah pada tahun 1973,menetapkan bahwa konsep

dasar hubungan hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi

Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan  bank maupun lembaga

keuangan bukan bank 173 termasuk  modal ventura.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh

hubungan aqad  yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari kelima konsep

dasar inilah dapat ditemukan produk-produk  lembaga keuangan bank syariah dan

lembaga keuangan bukan bank untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah :

(1) sistem simpanan / titipan ( Al Wadiah ), (2) bagi hasil ( Syirkah ) , (3) ual Beli ( At

Tijarah ), (4) sewa ( Al Ijarah ), dan  (5) jasa / fee ( Al-Ajr wal umullah) 174

Secara singkat akan diuraikan  kelima konsep akad tersebut jika diterapkan dalam

perbankan syariah  :

(1) Prinsip Simpanan Murni ( Al Wadi’ah )

Prinsip simpanan murni  merupakan fasilitas yang memberikan kesempatan

kepada pihak nasabah yang kelebihan dana untuk menyimpan  dananya dalam bentuk al

wadi’ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna  mendapatkan

keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional

Al Wadi’ah identik dengan giro.

173 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal 83
174 Muhammad, Op. Cit., hal 85-99
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(2) Bagi Hasil ( Syirkah )

Sistem ini adalah suatu sistem yang  meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi

antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudhorobah dan Musyarokah. Lebih

jauh prinsip Mudhorobah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan

( tabungan dan deposito ) maupun pembiayaan , sedangkan musyarokah lebih banyak

untuk pembiayaan.

(3) Prinsip[ Jual beli ( At-Tijaroh )

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan

membeli terlebih dahulu  barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen

bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang

tersebut kepada nasabah dengan harga sejunmlah harga beli ditambah keuntungan

(margin).

(4) Prinsip Sewa ( Al-Ijaroh )

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis  :

a. Ijaroh : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk

lainnya ( operatong lease ). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli

dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan  dalam

waktu dan hanya hanya yang telah disepakati  kepada nasabah.

b. Bai al tajiri atau ijaroh al muntahiya bi tamlik merupakan penggabungan sewa

dan beli , dimana si penyewa  mempunyai hak untuk memiliki barang pada

akhir masa sewa ( finansial lease).
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(5) Prinsip Jasa / Fee  ( Al-Ajr wal umullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso,

Jasa,Transfer, dan lain – lain.  Secara Syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al

ajr wal umullah .

Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien Islam menawarkan

suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil ( syirkah ) sebagai built in sistem yang

tercermin dalam produk Al Mudharabah dan Al Musyarakah. Konsep bagi hasil merupakan

konsep ekonomi yang berlandaskan pada hubungan akad perniagaan dalam konsep ekonomi

Islam, yaitu hubungan akad bersyarikat (Syirkah).

Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan pengertian, landasan hukum, dan macam –

macam perjanjian syirkah..

Rahmat Syafe’i dalam bukunya memberikan pengertian syirkah secara etimologis

dan landasan syirkah dalam Al Qur’an, Al hadist dan Ijma’. Pengertian syirkah atau

perkongsian berarti percampuran, yakni  bercampurnya salah satu dari dua harta dengan

harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara  keduanya. 175

a. Landasan syirkah dalam Al Qur’an, antara lain  terdapat dalam

1. QS. An Nisa ayat 12, yang artinya :

“ Mereka bersekutu dalam yang sepertinga. “

2. QS. Shad ayat 24, yang artinya :

175 Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal. 183. Lihat pula Ghufron A. Mas’adi dalam Fiqh Muamalah
Kontekstual RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2002. hal. 191.
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“ Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari

mereka berbuat zalim kepada  sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman

dan beramal shaleh dan amatlah sedikit mereka ini.”

b. Landasan dari Al Hadist :

1) “ Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah

bersabda, “ Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “ Aku adalah yang ketiga pada

dua orang yang bersekutu selama salah  seoarng dari keduanya tidak mengkhianati

temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorangt

mengkhianatinya. “ ( HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya )

2) Rasulullah bersabda :

“ Pertolongan Allah tercurah atas dua belah pihak yang berserikat, sepanjang

keduanya tidak saling berkhianat.” ( HR. Muslim )176

c. Landasan dari Al Ijma :

Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja berbeda pendapat

tentang jenisnya.

Pembagian Syirkah ( Perkongsian )

Menurut Rahmat Syafe’i,177 syirkah ( perkongsian ) terdiri atas dua macam, yaitu

perkongsian amlak ( kepemilikan ) dan perkongsian uqud ( kontrak ). Perkongsian amlak

adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian

uqud adalah perkongsian yang bersifat ikhtiariyah ( pilihan sendiri ).

Sesuai dengan  kebutuhan uraian berkaitan dengan perjanjian modal ventura, pada

buku ini hanya akan dibahas tentang syirkah uqud. Syirkah uqud  merupakan bentuk transaksi

176 Ghufron A. Mas’adi, hal. 193.
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yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Menurut Rahmat  Syafe’i, pengertian ini sama dengan perseroan. Menurut ulama hanabilah,

perkongsian ini dibagi lima, yaitu :

a. Perkongsian ‘inan;

b. Perkongsian mufawidah;

c. Perkongsian abdan;

d. Perkongsian wujuh; dan

e. Perkongsian mudharabah.

Selanjutnya akan diuraikan pengertian, syarat, rukun dan hal-hal yang akan merusak

kelima macam syirkah uqud di atas yang seluruhnya dikutip dari buku Rahmat Syafe’i.178

1. Perkongsian ‘Inan

Perkongsian ‘inan adalah persekutuan antara dua orang  dalam harta milik untuk

berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian secara bersama-sama.

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda

pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam

memberikan namanya.

Perkongsian ini banyak dilakukan karena di dalamnya tidak diisyaratkan adanya

kesamaan dalam modal dan pengolahan (tasharruf). Boleh saja modal satu orang lebih

banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung-

jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga

berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi dan

kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

177 Rahmat Syafe’I, hal 187.
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“Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau

pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya.”

2. Perkongsian Mufawidhah

Arti dari mufawidhah menurut bahasa adalah persamaan. Dinamakan mufawidhah

antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerja sama

lainnya.

Menurut istilah, perkongsian mufawidhah adalah transaksi dua orang atau lebih untuk

berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan,

pengolahan, serta agama yang dianut.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau

penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni

masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang

lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir,

dan lain-lain. apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah

menjadi perkongsian 'inan karena tidak adanya kesamaan.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian semacam ini yang

didasarkan antara lain pada sabda Nabi SAW.:

“Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah.”

Alasan lainnya adalah masyarakat banyak yang melakukan perkongsian ini di setiap generasi

tanpa ada yang menolaknya.

178 Ibid, hal. 189 s.d. 202.
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Ulama Maliki membolehkan jenis perkongsian ini, namun bukan dengan pengertian

yang dikemukakan Hanafiyah di atas. Mereka membolehkan perkongsian ini dalam

pengertian bahwa masing-masing yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau

kebebasan dalam mengolah modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya. Jika didasarkan

bahwa salah seorang yang bersekutu tidak berhak mengolah modalnya sendiri, tetapi harus

dilakukan secara bersama-sama, perkongsian seperti ini, menurut ulama Malikiyah disebut

perkongsian 'inan.

3. Perkongsian Wujuh

Perkongsian wujuh adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat

tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan,

kemudia keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

Penamaan wujuh karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak

dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal

sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung-jawab bukan karena modal atau

pekerjaan.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab

mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan

dan pembelian. Selain itu, banyak yang mempraktekkan perkongsian jenis ini di berbagai

tempat tanpa ada yang menyangkal.

Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman,

dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan

bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada
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dalam suatu perkongsian. Selain itu, akan mendekatkan pada munculnya unsur penipuan

sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat pertama yang membolehkan perkongsian ini, keduanya

dibolehkan mendapatkan keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari setengah sesuai

dengan persyaratan yang disepakati. Pendapat ini antara lain didasarkan pada hadis Nabi

SAW.:

“(Bagian) orang-orang Islam bergantung pada syarat yang mereka (sepakati).”

Dalam segi keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka

dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab perkongsian ini didasarkan pada kadar

tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun

pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan pun harus diukur berdasarkan tanggung-jawab, tidak

boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.

4.  Perkongsian A'mal atau Abdan

Perkongsian a'mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan

yang akan di kerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya

dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya di antara dua

orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain. perkongsian ini disebut juga dengan perkongsian

shana'I dan taqabbul.

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah.

Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan

keuntungan. Selain itu, perkongsian tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga

pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Ibn Mas'ud berkata:
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“Saya (Ibn Mas'ud) telah bersekutu dengan Umar dan Sa'ad pada waktu Perang Badar.

Kemudian Sa'ad mendapat dua tawanan perang, sedangkan aku dan Umar tidak

mendapatkannya. Nabi SAW. Tidak mengingkari (perbuatan) kami.”

(HR. Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dari Abu Ubaidah dan Abdullah)

Namun demikian, ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk kesahihan syirkah itu, yaitu

harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya

berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan.

Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, syirkah ini tidak

sah.

Persyaratan lainnya, masih menurut ulama Malikiyah, hendaklah pembagian

keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bersekutu. Ulama Hanabilah

membolehkan perkongsian jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah, seperti pengumpulan

kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Tetapi dilarang kerja sama dalam hal menjadi makelar.

Ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa

syirkah semacam ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan.

Mereka beralasan antara lain bahwa perkongsian dalam pekerjaan mengandung unsur

penipuan sebab salah seorang yang bersekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau

tidak. Selain itu, kedua orang tersebut dapat berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan

kemampuannya.

Menurut Hanafiyah perkongsian dalam pekerjaan, seperti mencari kayu, berburu, dan

lain-lain dilarang, sebab perkongsian seperti ini mengandung unsur perwakilan padahal

perwakilan tidak sah dalam perkara mubah sebab kepemilikannya dengan penguasaan.
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C.  Syarat Syirkah 'Uqud

Syarat – syarat syirkah uqud terdiri dari dua, yaitu syarat umum yang berlaku bagi

semua jenis syrirkah uqud, dan syarat khusus yang berlaku bagi masing-masing jenis srirkah,

yaitu syirkah ’inan, stirkah mufawidhah, syirkah abdan, syirkah wujuh dan syirkah

mudharabah.

1. Syarat Umum Syirkah 'Uqud

Syarat-syarat umum syirkah, antara lain.

a.  Dapat dipandang sebagai perwakilan

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada

sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain.

dengan demikian, masih dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

b.   Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti 1/5, 1/3, atau 10%.

Jika keuntungan tidak jelas (majlul), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan

ma'qud 'alaih (salah satu rukun akad menurut jumhur).

c.   Laba merupakan bagian (juz) umum dari jumlah

Laba hendaklah termasuk bagian (juz) yang umum dari perkongsian, tidak

ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini karena

perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentuan akan

menghilangkan hakikat perkongsian.

Hukum (Ketetapan) Syirkah 'Uqud

Hukum syirkah 'uqud terbagi dua, yaitu sahih dan fasid.

Perkongsian dikatakan fasid (rusak) apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah

disebutkan di atas. Adapun perkongsian sahih adalah perkongsian yang memenuhi

persyaratan kesahihannya. Dengan demikian, hukumnya akan diketahui sesuai dengan

pembahasan masing-masing bentuk perkongsian tersebut, yaitu berikut ini.

2.  Syarat Khusus pada Syirkah Amwal
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Persyaratan khusus pada syirkah amwal, berlaku pula dalam perkongsian 'inan maupun

murfawidhah, yaitu :

a.   Modal Syirkah Harus Ada dan Jelas

Jumhur ulama berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas ada, tidak

boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun ketika jual-

beli.

Namun demikian, jumhur ulama, di antaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan

Hanabilah, tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan

perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba

merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyatkan adanya percampuran harta, seperti pada

mudharabah. Selain itu, perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (tasharruf)

harta yang mengandung unsur perwakilan, maka dibolehkan mengolahnya sebelum

bercampur.

b.   Modal Harus Bernilai atau Berharga Secara Mutlak

Ulama fiqih dari madzhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang

bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak syah modal syirkah dengan barang-

barang, baik yang bergerak (manqul) maupun tetap ('aqar).

Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang,

memandang sah dengan dinar atau dirham, begitu pula memandang sah dengan benda,

dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal

yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

.

3.  Syarat Khusus Syirkah Mufawidhah

Ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat khusus pada syirkah mufawidhah,

Di antaranya:

a.  Setiap 'aqid (yang akad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduannya harus

merdeka, telah baliq, berakal, sehat, dan dewasa.

b.  Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir.

c.  Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam

perkongsian
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d.  Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan

e. Ada kesamaan dalam berdagang., juga tidak berserikat dengan orang kafir.

f.  Pada transaksi (akad) harus menggunakan kata mufawidhah.

Persyaratan di atas harus terpenuhi pada perkongsian mufawidhah. Jika salah satu

syarat tidak ada, perkongsian ini akan berubah menjadi perkongsian 'inan.

4.  Syarat Syirkah A'mal

Jika Syirkah a'mal ini berbentuk mufawidhah, harus memenuhi persyaratan

mufawidhah di atas. Akan tetapi, jika syirkah ini berbentuk 'inan, hanya diisyaratkan ahli

dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah, setiap yang sah menjadi wakil, sah pula

berserikat.

Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah

seorang 'aqid, hal itu tidak mempengaruhi perkongsian. Akan tetapi, jika membutuhkan pada

orang lain, pekerjaan itu menjadi tanggung-jawab yang menyuruh dan perkongsian

dipandang rusak.

5.   Syarat Syirkah Wujuh

Apakah syirkah ini berbentuk mufawidhah, hendaklah yang bersekutu itu ahli dalam

memberikan jaminan, dan masing-masing harus memiliki setengah harga yang dibeli. Selain

itu, keuntungan dibagi dua dan ketika akad harus menggunakan katamufawidhah.

Jika syirkah berbentuk 'inan, tidak disyaratkan harus memenuhi persyaratan diatas,

dan dibolehkan salah seorang aqid melebihi yang lain. Hanya saja, keuntungan harus

didasarkan padakadar tanggungan. Jika meminta lebih, akad batal.

1.  Hukum (Ketetapan) Syirkah 'Inan Amwal

a.  Syarat Pekerjaan

Dalam syirkah 'inan dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan

persyaratan bekerja, misalnya seorang membeli dan seorang lagi menjual, dan lain-lain.

b.  Pembagian Keuntungan
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Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh

pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah selain jafar, dapat juga modal dan

keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannnya, sebab

dalam syirkah, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan

Ulama Hanabilah dan Zaidiyah, seperti pendapat ulama Hanafiyah di atas,

membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang 'aqid, tetapi kerugian harus

dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah, dan Ja'far, berkata agar syirkah

'inan sahih, diisyaratkan pembagian keuntungan dan bergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan

kerugian tidak sama maka perkongsian menjadi batal. jual beli, harus sama sebab

mufawidhah melarang ketidaksamaan.

Ulama Hanabilah meskipun membolehkan syirkah wujuh, mereka mensyaratkan

harus berbentuk syirkah 'inan. Jika melarang syirkah yang berbentuk mufawidhah, tidak ada

ketetapan syara sebab mengandung unsur penipuan, seperti pada jual beli gharar.

Hal yang Membatalkan Syirkah

a.  Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu

b.  Meninggalnya salah seorang syarik

c.  Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang

d.  Gila.

5.6. Perjanjian Modal Ventura menurut Syariah Islam

Untuk mengkaji perjanjian modal ventura dari sisi pandang syariah Islam, kita lihat

kembali pengertian dan karakteristik modal ventura.

” Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalamsuatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (Investee Campany) untuk jangka waktu tertentu”.
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Karakteristik perusahan modal ventura  adalah 179

1.Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga ikut dalam

manajemen perusahaan yang dibantunya.

2.Perusahaan modal ventura dalam investasinya akan memperhitungkan returnya.

3.Perusahaan modal ventura dalam investasinya suatu perusahaan yang dibantu tidak untuk

selamanya, dimana setelah jangka waktu ada proses divestasi.

Maksud dan tujuan perusahaan modal ventura adalah:180

1.Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha dari perusahaan-

perusahaan kecil dan menengah dengan mengusahakan segala macam bantuan yang

diperlukan untuk mencapainya tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat.

2.Membantu menciptakan kondisi berusaha yang lebih baik bagi pengusaha-pengusaha kecil

dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi perusahaan-perusahaan yang dapat

diandalkan.

Dengan melihat pengertian dan karakteristik modal ventura, dan menghubungkan dengan

lima macam akad yaitu (1) sistem simpanan / titipan ( Al Wadiah ), (2) bagi hasil ( Syirkah ) ,

(3)  Jual Beli ( At Tijarah ), (4) sewa ( Al Ijarah ), dan  (5) jasa / fee ( Al-Ajr wal umullah),

perusahaan modal ventura konstruksi hukumnya memiliki kesamaan unsure dengan akad

syirkah ( bagi hasil ).

Dengan melihat pengertian, syarat dan hukum syirkah, dari enam macam / bentuk

syirkah yang telah diuraikan di atas, yaitu syirkah ‘inan; syirkah mufawidah; syirkah abdan;

syirkah wujuh; dan  syirkah mudharabah,pperusahaan modal ventura dilihat dari akadnya /

perjanjiannya memiliki kesamaan dengan syirkah “inan, yaitu adanya kesepakatan untuk

179 Ibid, hal. 19.



140

melakukan kerjasama untuk melakukan pekerjaan bersama dengan membagi laba atau

kerugian secara bersama-sama. Hal ini terlihat dari syarat syirkah, baik syarat umum, maupun

syarat khusus syirkan “inan.yaitu :

Syarat-syarat umum syirkah, antara lain.

a.  Dapat dipandang sebagai perwakilan.

b.   Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

c.   Laba merupakan bagian (juz) umum dari jumlah

Syarat khusus syirkah ’Inan adalah :

a.   Modal syirkah harus ada dan jelas

b.   Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

. Hal yang Membatalkan Syirkah

a.  Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu

b.  Meninggalnya salah seorang syarik

c.  Salah seorang syarik ( sekutu ) murtad atau membelot ketika perang

d.  Gila.

Selain memiliki persamaan dengan syirkah ”Inan, perjanjian modal ventura memiliki

perbedaan,antara lain dalam perjanjian modal ventura ditetapkan batas waktu pemberian

pembiayaan sedangkan dalam syirkah ”Inan hal ini tidak dipersyaratkan, selain itu berkaitan

dengan 4 hal yang bembatalkan syirkah,  hal yang ketiga, yaitu jika salah seorang syarik

( sekutu ) murtad atau membelot ketika perang tidak berlaku dalam perjanjian modal ventura.

180 Hoedhiono Kadarisman, Op.Cit, hlm. 118.
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BAB VI

PENUTUP

1.Modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam

bentuk modal penyertaan. Secara konseptual modal ventura adalah dana usaha dalam

bentuk penyertaan (saham) atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.

2.Karakteristik perusahan modal ventura dalam investasinya adalah sebagai berikut:

a.Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga ikut

dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.

b.Perusahaan modal ventura dalam investasinya akan memperhitungkan returnya.

c.Perusahaan modal ventura dalam investasinya suatu perusahaan yang dibantu tidak

untuk selamnya, dimana setelah jangka waktu ada proses divestasi.

3.Maksud dan tujuan perusahaan modal ventura adalah:

a.Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha dari perusahaan-

perusahaan kecil dan menengah dengan mengusahakan segala macam bantuan yang

diperlukan untuk mencapainya tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat.

b.Membantu menciptakan kondisi berusaha yang lebih baik bagi pengusaha-

pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi perusahaan-

perusahaan yang dapat diandalkan.

4. Para pihak dalam modal ventura adalah :

a. Pihak Perusahaan Modal Ventura

Merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang

membutuhkan modal. Dalam praktik bisnis perusahaan modal ventura yang
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mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki

posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.

b. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

Merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk dapat

mengembangkan produknya. Menurut Pasal 1 huruf (i), maka yang dimaksud

dengan perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang mendapatkan dana

dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

c. Pihak Penyumbang Dana

Adakalanya, dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang

dana dan pihak ketiga. Pihak penyandang dana ini sendiri dapat berupa

perusahaan modal ventura yaitu para pemegang saham dan pihak ketiga adalah

suatu lembaga di luar perusahaan modal ventura yang menyalurkan dananya untuk

kegiatan modal ventura. Misalnya sebagaian dari dana bank yang disalurkan untuk

kegiatan modal ventura, dana asuransi, dana pensiun, dana dari pihak individu

yang kaya raya (perusahaan besar), dana yang bersumber dari pemerintah, serta

dana dari sumber lainnya.

5. Landasan hukum beroperasinya modal ventura di Indonesia adalah KepPres No. 61

Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan tatacara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan, dan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1973 tentang Pendiriaan PT

BAHANA sebagai perusahaan modal ventura pertama di Indonesia.

6. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan perusahaan modal ventura antara lain:

UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No 10 Tahun 1998 Tentang
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Perbankan, UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU No 5 Tahun 60 Tentang

Ketentuan Pokok ASgraria,k UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,

UU No 12 tahun 95, UU No. 7 tahun 1991, UU No 8 tahun 1991 tentang Perpajakan.

7. Berkaitan dengan aspek-aspek  perjanjian, bagi perusahaan modal ventura berlaku

ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata.

8. Modal ventura dihubungkan dengan lima macam akad yang dikenal dalam ekonomi

syariah, yaitu (1) sistem simpanan / titipan ( Al Wadiah ), (2) bagi hasil ( Syirkah ) , (3)

Jual Beli ( At Tijarah ), (4) sewa ( Al Ijarah ), dan  (5) jasa / fee ( Al-Ajr wal umullah),

memiliki kesamaan  unsure dengan perjanjian bagi hasil ( syirkah ), lebih khusus lagi

syirkah ‘Inan. Selain memiliki persamaan dengan syirkah ”Inan, perjanjian modal

ventura memiliki perbedaan,antara lain dalam perjanjian modal ventura ditetapkan batas

waktu pemberian pembiayaan sedangkan dalam syirkah ”Inan hal ini tidak

dipersyaratkan, selain itu berkaitan dengan 4 hal yang bembatalkan syirkah,  hal yang

ketiga, yaitu jika salah seorang syarik           ( sekutu ) murtad atau membelot ketika

perang tidak berlaku dalam perjanjian modal ventura.
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