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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perusahaan, modal sangat berperan demi berjalannya aktivitas 

produksi perusahaan, terlebih lagi modal sangat penting dalam perusahaan yang 

baru berdiri. Salah satu cara mendapatkan modal adalah melalui pinjaman. 

Lembaga keuangan mengambil peran penting dalam hal ini, yaitu penyediaan 

modal. Kegiatan penyediaan modal bagi pihak yang membutuhkan merupakan 

fungsi dari bank. Namun dalam praktiknya, dalam menyalurkan dana tersebut 

bank memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan peluang untuk masuk ke 

sektor pembiayaan usaha-usaha kecil dan menengah. Salah satu solusi dari 

sumber pembiayaan selain bank adalah modal ventura1. 

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi yang 

mengatur tentang kegiatan pembiayaan modal ventura. Dalam perkembangannya, 

perusahaaan modal ventura merupakan alternatif guna memperoleh modal kerja 

atau modal untuk investasi, yang tidak dapat dijangkau oleh bank. Sektor-sektor 

bisnis yang berskala menengah kebawah menjadi tujuan untama pembiayaan oleh 

perusahaan modal ventura. Usaha kecil dan menengah sulit berkembang apalagi 

bersaing dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif karena sealalu dalam 

                                                        
1 Hasanudin, Rahman. 2008. Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura. PT. Citra 

Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 71 
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kondisi kekurangan modal. Sektor ini merupakan sektor yang pada umumnya 

tidak dapat atau sulit mengakses dana dari bank2. 

Bank pada umumnya cenderung pada mengucurkan dana bagi pengusaha 

menengah dan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut pada umumnya 

memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti. 

Keberadaan perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya 

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), yaitu sebuah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh departemen keuangan sebesar 

82,2% dan Bank Indonesia sebesar 17,8% yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara. Perusahaan 

modal ventura kemudian berkembang dengan sangat pesat. Kiprahnya dalam 

dunia keuangan nasional cukup besar. Tahun 1973, BUMN yang bergerak dalam 

modal ventura ini mendirikan anak usaha, yaitu PT. Bahana Artha Ventura 

(BAV). Selanjutnya PT. BAV membentuk perusahaan modal ventura daerah 

(PMVD) di berbagai provinsi yang ada di Indonesia3.  

Modal ventura berasal dari kata Venture Capital yang berarti penanaman 

modal yang mengandung resiko pada suatu usaha atau perusahaan. Perusahaan 

yang melakukan usaha modal ventura disebut perusahaan modal ventura. Dalam 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mendefinisikan Perusahaan Modal 

Ventura sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan 

modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee 

                                                        
2 Nasihin, Miranda. 2012. Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan.  Cetakan-1. 

Buku Pintar: Yogyakarta. Hlm. 106 
3 Loc.cit. Hlm 2 
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Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, 

penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan 

pembagian atas hasil usaha. Perusahaan Modal Ventura (PMV) didirikan dalam 

bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi4.  

Menurut Keputusan Presiden republik Indonesia Monor 61 Tahun 1988 dan 

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

Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayan, 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. 

Dalam  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; 

Adapun salah satu contoh perusahan modal ventura yang didirikan oleh 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yaitu PT PERTAMINA DANA 

VENTURA, sedangkan perusahaan  modal ventura yang didirikan oleh 

                                                        
4 Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. PT. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 92 
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badan usaha asing dan badan hukum indonesia yaitu PT FREEPORT 

FINANCE INDONESIA, serta contoh perusahaan modal ventura yang 

didirikan badan usaha swasta yaitu PT BRATA VENTURA, dan contoh 

perusahaan modal ventura yang didirikan oleh pemerintah daerah dan 

badan usaha swasta PT SARANA KALTENG VENTURA 

Perusahaan modal ventura yang berbentuk Koperasi, kepemilikannya tunduk 

kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu minimal 

dibentuk dari 20 orang anggota untuk koperasi primer, dan minimal dibentuk dari 3 

koperasi untuk koperasi sekunder. Selain itu  di dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1251/KMK.013/1998 tidak diperkenankan untuk mengundang modal asing 

sebagai anggota Koperasi.  

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. 
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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 

bentuk saham, pola bagi hasil dapatlah dikatakan 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.5. 

Pada dasarnya perusahaan modal ventura menyediakan nilai tambah dalam 

bentuk masukan manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan 

strategi perusahaan yang bersangkutan6. Konsep dasar modal ventura adalah 

pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (equity) ke dalam perusahaan 

pasangan usaha. Berdasarkan fakta empiris, kondisi calon perusahaan pasangan 

usaha yang akan dibiayai oleh perusahaan modal ventura sangat beragam, ditinjau 

dari jenis usaha yang dijalankan dan status badan usahanya. Kondisi tersebut 

menyebabkan perusahaan modal ventura dalam menyalurkan dananya tidak hanya 

dilakukan secara langsung dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan 
                                                        

5 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, 
Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, 1986 

6 Asyhadie, Zaeni. 2010. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. PT. 
Raja Grafindo: Jakarta. Hlm. 122  
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pasangan usaha saja, tetapi juga penyertaan tidak langsung dimana menggunakan 

instrumen pembiayaan obligasi konversi dan pola partisipasi terbatas/ bagi hasil7. 

Penyertaan langsung (Direct Investment) adalah penyertaan perusahaan 

modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha secara langsung dalam 

bentuk penyertaan modal saham (Equity Investment). Penyertaan jenis ini 

dilakukan dengan cara mengambil sejumlah saham tertentu dari perusahaan 

pasangan usaha. Penyertaan tidak langsung (Indirect Investment) adalah 

penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan 

usaha tidak dalam bentuk modal saham (Equity), melainkan dalam bentuk obligasi 

konversi (Convertible Bond) dimana merupakan suatu pola pembiayaan yang 

awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang kemudian di konversi 

menjadi saham8. 

Adapun penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas/ bagi hasil 

(Profit Sharing) merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam usaha bersama antara 

perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Jenis penyertaan 

ini mengharuskan calon perusahaan pasangan usaha menyerahkan modal atau 

asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Berdasarkan 

beberapa metode pembiayaan yang telah dilampirkan diatas keseluruhan jenis 

tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi tetapi dikompensasikan memiliki 

kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui 

                                                        
7 Fuady, Munir. 2012. Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik. Cetakan ke 

XI. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 76 
8 Ibid. Hlm. 78  
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keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang jangka 

menengah9. 

Sistem bagi hasil yang digunakan perusahaan modal ventura berlandaskan 

pada bagi hasil yang digunakan bank dengan sistem bagi hasil, sebagai mana yang 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Noomor 70 tahun 1992 yang telah 

beberapa kali mengalami perubahan peraturan dan perubahan yang terakhir ialah 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1998. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai 

bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank dengan sistem bagi hasil diatur 

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi dengan ditetapkannya 

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai bank 

umum, bank perkreditan rakyat, dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil tetapkan 

oleh Bank Indnesia. 

Dalam perusahaan modal ventura prinsip bagi hasil dilakukan dalam 

bentuk penyediaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan jangka 

waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan 

sesuai dengan kesepakatan para pihak, seperti yang diatur dalam Pasal 22 

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

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Pasal 8 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang 

menerangkan tentang pola pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (profit 

                                                        
9 Ibid. Hlm. 80 
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sharing) yang dihasilkan dari selisih total pendapatan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan 

harus di tuangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan menghitung persentase atas 

modal yang ditanamkan oleh pemilik saham atau perusahaan modal ventura. 

Keuntungan bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura di dapatkan 

dari laba per bulan yang dihasilkan perusahaan pasangan usahanya. Seperti contoh 

pada PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital, sebuah perusahaan modal 

ventura yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), Perusahaan ini menjalankan 

kerjasama pembiayaan modal ventura untuk membantu perkembangan usaha 

micro, kecil, menengah. Pada sistem bagi hasil yang digunakan disebutkan dalam 

perjanjian kerja sama persentase jumlah bagi hasil yang didapatkan perusahaan 

modal ventura dan bersifat fluktuatif sesuai laba per bulan perusahaan pasangan 

usahanya. 

Sistem modal ventura yang paling sering digunakan oleh sebagian besar 

perusahaan modal ventura di Indonesia adalah sistem bagi hasil/ Profit Sharing 

dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan perusahaan modal ventura sesuai 

jadwal dan jumlah pembayaran perusahaan pasangan usaha. Hal tersebut 

dilakukan salah satu perusahaan modal ventura, yaitu PT Sarana Sumut Ventura 

di Medan yang memiliki 150 Perusahaan Pasangan Usaha. Perusahaan ini 

menjalankan kerjasama pembiayaan modal ventura dengan menggunakan tiga 

jenis sistem kegiatan modal ventura yaitu penyertaan saham, obligasi konversi 

dan bagi hasil. Pada sistem bagi hasil PT Sarana Sumut Ventura merumuskan 

perjanjian secara sepihak, yang telah menentukan jumlah nominal bagi hasil yang 
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didapat serta pembatasan hak-hak perusahaan pasangan. Bagi hasil yang 

dimaksud diambil persentase dari jumlah pembiayaan yang dikategorikan sebagai 

hutang perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Hal ini 

tentu bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ 

PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura karena suatu pembagian atas 

hasil usaha seharusnya fluktuatif sesuai laba (profit) bahkan mungkin tidak ada 

bila perusahaan pasangan usaha mengalami kerugian10. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak ada sanksi bagi pelaku 

penyimpangan kegiatan usaha modal ventura pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, dan Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Hal ini 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan 

pasangan usaha. Selain itu, perusahaan modal ventura dapat melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan kesepakatan para pihak dimana merugikan perusahaan 

pasangan usaha. Dengan aturan yang sebatas peraturan presiden dan peraturan 

menteri keuangan saja, permasalahan wanprestasi modal ventura dapat menjadi 

permasalahan potensial yang dapat terjadi oleh siapa pun perusahaan lembaga 

pembiayaan berbasis modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya11.  

Permasalahan yang hendak diangkat menjadi fokus kajian oleh penulis 

adalah perkara yang melibatkan PT. Sarana Kalteng Ventura selaku perusahaan 

modal ventura melawan CV. Bina Sarana Transportasi (Penggugat I), CV. Djunas 
                                                        

10 Muliadi, Ahmad. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Akademia Permata: Jakarta. 
Hlm. 131 

11 Fuady, Munir. 2012. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. 
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 166  
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Muda (Penggugat II), CV. Liza Forthy (Penggugat III), dan CV. Panatau 

(Penggugat IV) selaku perusahaan pasangan usaha perseroan komanditer. 

Berdasarkan putusan Nomor. 12/ Pdt.G/ 2013/ PN. Palangkaraya, para perusahaan 

pasangan usaha selaku penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Sarana 

Kalteng Ventura selaku (Tergugat). Adapun duduk permasalahannya adalah 

sebagai berikut: 

Penggugat I dan Tergugat bersama-sama telah melakukan perjanjian 

pembiayaan modal ventura dengan sistem bagi hasil atas profit yang diperoleh 

perusahaan pasangan usaha (Penggugat I) terhadap fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan modal ventura (Tergugat). Adapun fasilitas pembiayaan yang 

dimaksud adalah modal kerja proyek pengadaan Herbisida jenis obat Paratop 250 

EC dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulura Kabupaten Kapuas 

sebesar Rp.250.000.000,00. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris Nurul 

Yayuk Andayani, S.H tertanggal 27 Oktober 2009 dengan akta perjanjian nomor 

140 bertempat di Palangkaraya. Kemudian tergugat mengadakan perjanjian 

pembiayaan modal ventura dengan Penggugat II dengan sistem yang sama berupa 

fasilitas pembiayaan untuk modal kerja proyek pengadaan Insektisida jenis obat 

Mipcyn 125 EC dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulura 

Kabupaten Kapuas sebesar Rp.125.000.000,00. Perjanjian tersebut dibuat di 

hadapan notaris Nurul Yayuk Andayani, S.H tertanggal 23 November 2009 

dengan akta perjanjian nomor 141 bertempat di Palangkaraya. 

Selain itu, tergugat juga mengadakan perjanjian pembiayaan modal 

ventura dengan penggugat III dan IV dengan sistem bagi hasil berupa fasilitas 
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pembiayaan untuk modal kerja proyek pengadaan bibit unggul Cimpedak dari 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulura Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 

315.000.000,00. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris Nurul Yayuk 

Andayani, S.H tertanggal 14 Oktober 2009 dengan akta perjanjian nomor 55 

bertempat di Palangkaraya. Pada tanggal 23 Desember 2010, tergugat 

memberikan surat peringatan III Nomor. 459/ SKGV-Dir/ XII-10 kepada 

penggugat I dan II tentang tunggakan kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp. 

250.000.000,00, kekurangan bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,00 dan kewajiban 

denda sebesar Rp. 46.000.000,00. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tergugat 

akan menerbitkan surat penegasan penjualan agunan dan melakukan tindakan 

hukum apabila dalam waktu 1 minggu tidak ada pembayaran/ pelunasan.  

Pada tanggal 13 Juli 2011, tergugat kembali memberikat surat peringatan 

nomor 202/ s-pgrt/ rem/ vii yang berisi tentang rincian baru terhadap penggugat I 

dan II dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 230.000.000,00, tunggakan bagi hasil 

sebesar Rp. 75.093.333,00 dan tunggakan denda sebesar Rp. 32.546.667,00. Surat 

tersebut menunjukkan bahwa bunga penyertaan modal terus meningkat. Pada 21 

Juli 2011, tergugat memberikan surat peringatan kepada penggugat III dan IV 

dengan nomor 205/s-pgrt/rem/vii/11 yang berisi tentang tunggakan kewajiban 

pembayaran dengan rincian sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, 

tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 43.776.667,00 dan tunggakan denda sebesar Rp. 

6.671.667,00. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penggugat III dan IV, 

masing-masing telah melunasi pinjaman dengan keseluruhan total sebesar 

Rp.350.000.000,00. Namun dalam surat peringatan yang diberikan oleh tergugat, 
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para penggugat keseluruhan memiliki tanggungan. Tergugat kemudian memberi 

ancaman kepada penggugat III dan IV dengan menjual agunan yang dimiliki oleh 

para perusahaan pasangan usaha.  

Adapun hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat I, II, III dan IV kepada 

Tergugat adalah tindakan tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur tentang pembiayaan modal ventura. Tindakan yang 

dimaksud antara lain tidak melaksanakan sistem bagi hasil sebagaimana yang 

disepakati dalam perjanjian. Surat somasi yang berisi kewajiban pelunasan 

pembiayaan para penggugat dalam tempo yang singkat menunjukkan bahwa 

tergugat melanggar sistem bagil hasil yang seharusnya berpedoman kepada 

prosentase penghasilan perusahaan pasangan usaha untuk membayar fasilitas 

pembiayaan perusahaan modal ventura. Selain itu, tergugat juga melakukan 

ancaman dengan menjual agunan milik para penggugat. Dalam upaya untuk 

menjual agunan para penggugat (perusahaan psangan usaha), tergugat membuat 

Akta Notaris Nomor 56 tertanggal 14 Oktober 2009 tentang Pengakuan Hutang 

dan Kuasa Menjual di hadapan notaris Nurul Yayuk Andayani, S.H yang 

meskipun ditandatangani oleh para penggugat secara sadar, namun tidak 

memenuhi kriteria untuk dijualnya agunan yang dimiliki oleh perusahaan 

pasangan usaha.  

Pada dasarnya, maksud dari para penggugat mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah bukan semata-mata untuk menghilangkan 

tanggung jawab beban pinjaman, namun tergugat dengan sadar menyalahgunakan 

maksud dari lembaga pembiyaan modal ventura dimana untuk membantu 
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perkembangan usaha micro, kecil, menengah sehingga mampu bekerja dengan 

maksimal untuk meningkatkan daya saing dengan usaha besar lainnya. Dalam 

diktum putusan No. 12/ Pdt.G/ 2013/ PN. Palangkaraya, hakim mengabulkan 

eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima 

(niet onvankelijke verklraad) serta menghukum para penggugat untuk membayar 

biaya perkara. Dari apa yang telah dipaparkan diatas, metode yang digunakan oleh 

perusahaan pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura adalah bagi hasil/ 

Profit Sharing. Demi mengetahui hakikat dari putusan No. 12/ Pdt.G/ 2013/ PN. 

Palangkaraya, serta bagaimana efisiensi aturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang modal ventura di Indonesia, penulis tertarik untuk mengangkat 

tema Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 12/Pdt.G/2013/PN. 

Palangkaraya Tentang Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pasangan 

Usaha Terhadap Wanprestasi PT. Sarana Kalteng Ventura. 

B. Rumusan Masalah 

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Palangkaraya 

antara Perusahaan Pasangan Usaha  CV. Bina Sarana Transportasi, CV. Djunas 

Muda, CV. Liza Forthy, dan CV. Panatau melawan Perusahaan Modal Ventura 

PT. Sarana Kalteng Ventura yang dimenangkan perusahaan modal ventura. 

1. Bagaimana diktum putusan No. 12/ Pdt.G/ 2013/ PN. Palangkaraya yang 

memenangkan PT. SARANA KALTENG VENTURA ditinjau dari asas 

kepastian hukum dan asas keadilan?  

2. Mengapa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan 

perkara No. 12/ Pdt.G/ 2013/ PN. Palangkaraya memenangkan PT. Sarana 
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Kalteng Ventura yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap 

perusahaan pasangan usaha? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui kajian secara komperhensif tentang diktum putusan No. 12/ 

Pdt.G/ 2013/ PN. Palangkaraya yang memenangkan PT. SARANA 

KALTENG VENTURA ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas 

keadilan. 

2. Mengetahui kajian secara komperhensif tentang dasar pertimbangan hakim 

dalam mengadili dan memutuskan perkara No.12/Pdt.G/2013/PN. 

Palangkaraya memenangkan PT. Sarana Kalteng Ventura yang tidak 

memberikan perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha. 

D. Manfaat Dan Kegunaan 

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan 

penulis diatas, maka penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam tatanan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

pemahaman tentang Lembaga Pembiayaan dalam upaya meningkatkan 

sektor perekonomian nasional. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya 

mengenai pentingnya peran Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu 

usaha memajukan perekonomian di Indonesia dan penelitian ini 

dimaksudkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata 

Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi  Perusahaan Modal Ventura di Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia khususnya 

terhadap perusahaan modal ventura dalam menjalankan kegiatan 

usahanya dalam bentuk penyertaan modal terhadap perusahaan 

pasangan usahanya.  

c. Bagi Perusahaan Pasangan Usaha Kecil dan Menengah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan telaah bagi 

perusahaan pasangan usaha kecil dan menengah lembaga pembiayaan 

khususnya di bidang modal ventura terhadap pentingnya jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyertaan modal yang 

ditujukan untuk meningkatkan kegiatan usahanya. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses berpikir untuk menemukan 

pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang 
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digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dimana terdapat beberapa 

jenis pendekatan yang hendak digunakan, yakni pendekatan konsep 

(Conceptual Approach) dengan mengkaji himpunan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum sebagai upaya membentuk argumentasi 

hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat serta 

pendekatan kasus (Case Approach) dengan menelaah putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap khususnya di bagian pertimbangan hakim dalam 

mengadili dan memutuskan suatu perkara12.  

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Meliputi: Burgerlijke Wetboek (BW), Peraturan Presiden Nomor 

09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan 

Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Peraturan 

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

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Putusan 

Nomor 12/Pdt.G/2013/PN. Palangkaraya tentang wanprestasi, dan 

lain sebagainya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Berupa bahan-bahan kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, 

karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya. 

                                                        
12 Ibrahim, Johny. 2015. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-IV. 

Bayumedia Publishing: Malang. Hlm. 33 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Berupa bahan-bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, jurnal hukum, surat 

kabar, internet, dan artikel yang memuat substansi dari objek 

permasalahan. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Teknik 

tersebut dilakukan dengan pengkajian informasi secara tertulis mengenai 

hukum yang bersumber dari berbagai buku maupun literatur yang telah 

dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada objek penelitian berupa 

data-data yang menjadi fokus kajian dan disusun secara komperhensif13. 

Data-data tersebut berisi uraian logis yang bersumber dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan 

menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-

undangan, serta klasifikasi dan sistematika terhadap bahan-bahan hukum 

tersebut, maka akan disesuaikan dengan permasalahan yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha terhadap 

wanprestasi PT. Sarana Kalteng Ventura. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

                                                        
13 Mamudji, Sri. 2010. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja 

Grafindo Persada:  Jakarta. Hlm. 20  
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Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan pengolahan 

terhadap bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi untuk menjawab 

isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode yang 

digunakan sebagai analisa dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis 

dimana akan dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier yang 

kemudian akan dianalisis dengan sistematis berdasarkan hubungan antar 

jenis data dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan 

penelitian14. Ketidaksesuaian antara keadaan yang diharapkan (das sollen) 

dngan kenyataan (das sein) yang menjadikan pokok permasalahan yang 

diangkat oleh penulis akan diinterpretasikan berdasarkan fakta hukum 

yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

menggunakan metode tersebut, akan diketahui bagaimana terwujudnya 

perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha terhadap 

wanprestasi PT. Sarana Kalteng Ventura. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Abdulkadir, Muhammad. 2008. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: 

Bandung. Hlm. 142. 
 


