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S1 R1NGKASAN 

Salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang pembiayaan/lembaga pem
i~YRan adalah kegiatan bidang usaha Modal ventura, yaitu suatu badang usa

ha yang melakukan uaaha pembiayaan delam bentuk penyertaan modal kedalam su 
atu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. 
,anyr,k peruaahaan mod!'>l ventura yang sudah berdiri, namun hingga aaa t :ini 
prrktis belum banyak yang bisa mereka kerjakan, meskipun pranata hUkumnya
telah tersedia aejak 20 Desember 1988 yang dituangkan dalam bentuk Keppres 
,TO. 61 Tahun 1988 serta didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 
1251/KMK;013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga pem
biayaan. 
Secara ringkas modal ventura dapat digambarkan sebagai sebuah perusahaan 
yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki dan& cukup besar dan berge
rak khusus untuk membiayai perusahaan lain yang kekurangan dana walau peru
sahRen tersebut mempunyai potensi berkembang cukup baik. Perusahaan perta~ 
mr itulah yang disebut sebagai perusahaan penyedia dana/perusahaan modal 
ventura, yang secara khusus hanya membantu pembiayaan perusahaan-perusahaan 
y~ng membutuhkan dana guna mengembangkan usahanya. sedangkan perusahaan yg.
membutuhkan dana/pembiayaan itu disebut sebagai perusahaan pasangan usaha 
atpu PPU. perusahaan modal ventura sengaja didirikan untuk menginvestasikan
denanya pada PPU. Syarat untuk bisa menjadi PPU dari perusahaan modal ven
tura, antara lain bahwa perusahaan tersebut belum pernah go publiK serta 
mengajukan proposal permintaan modal usaha kePada perusahaan modal ventura. 
selanjutnya perusahaan modal ventura akan menilai kelayakan proposal yang
diajukan oleh calon PPU tadi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di'atss, maka dapat dijumpai beberapa

aeplab yang menyangkut kegiatan modal ventura, antara lain mengenai !aktor 
fcktor spa aajakah yang menyebabkan perusahaan modal ventura menga'lami ke
quIltan dalsm menanemksn modalnys/dsnanya ke PPU seaual ketentuan yang ada 
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rts bsgaimanakah tats caranys, apabila PPU ingin melepaskan diri/keluar
ri perusahaan modal ventura (exit strategy) ? 
spun penelitian ini dilakuksn untuk tUjuan mencari faktor-!aktor penye
b yang menimbulkan peruaahaan modal 'ventura merasa keaulitan menanamkan 
dalnya ke PPU. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk menge.ta
i tata cara PPU yang ingin melepaskan diri/keluar dari perusahaan modal 
ntura seauai ketentuan yang berlaku. 
lDudian pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dok_ 
inal legal re~earch dengan mengadakan penelusuran terhadap bahan-bahan hu
m (legal materials) yang dilakukan melalui pengkajian terhadap dasar-dasar 
rta patokan-patokan dan ketentuan hukum yang terkait dengan permaealahan.
mudian dilakukan juga analisis deskriptif terhadap ketentuan yang berka
an dengan modal ventura itu aendiri serta ketentuan mengenai apa dan bagai 
na perusahaan pssangan uaaha itu. 
bagsi kesimpulan dspat dikemukskan bahwa pendirian perusahaan modal ventu
di Indonesia berdasarkan pada SK. Menkeu No. 1251, tanggal 20 Desember 

88. Akan tetapi SK. Menkeu tersebut belum mengatur mengenai pelaksanaan
ceimans modal ventura itu dioperaaikan, terutama mengenai aumber dana yg. 
cn d1gunakan. Jika dana yang aken ditanamkan pada perusahaan paaangan uaa
hanya merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham perusahaan mo

l ventura, m~ke hal ini aksn membatasi rusng gerak perusahaan modal ventu
itu sendiri. selsin itu SK. Menteri juga belum menyinggung mengenai peng 

-an maupun dana milik investor, baik yang berada di luar negeri maupun yang 
a di delam negeri. 
khirnya seb?gai saran, bidang modal ventura ini ternyata bagi dunia ilmu hu 
m dirasa mpsih baru dan merupakan hal yang menarik untuk dikaji serta dikem 
ngkan lebih lanjut. Oleh'karena bidang ini masih baru, maka bagi para pene
ti, star pen~ jar hukum perdata dagang di !skultaa Hukum serta orang-orang 
ng memang berkecimpung dalam bidang modal ventura, untuk menggali materi 
rsebut secara aubstansial, analitis guna kepentingan ilmu maupun dunia 
f,ktelt. Mod?l ventura maaih diatur da Lam bentuk Keppres dan SK. Nenkeu RI, 
nun peneliti meyakini bahws seauai dengan perkembangan jaman dan semakin me 
~vcatnya kehidupan perekonomian di negsra kita, maka medal venturs nantinya 
;~t jU&B ditingkatkan kualitas mpupun kuantitaanya melalui suatu peraturan
rundl'ng-undangan 'yl'ng lebih memadai den~n ditingkatkan menjadai auatu Un
ng-1:ndang. 
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