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MODAL VENTURA 

 Modal Ventura (MV) adalah pendanaan dalam bentuk 

penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura 

(PMV) ke dalam perusahaan pasangan usaha (PPU) 

utk jangka waktu tertentu

 MV bukan investasi biasa melainkan investasi yg 

bersifat kemitraan utk pengembangan usaha

 PMV selain menanam modal juga menempatkan 

wakilnya secara langsung maupun tdk langsung di 

PPU  PMV ikut menanggung resiko bisnis

 Penyertaan modal sementara utk jangka waktu bisa 

sampai 10 tahun

 PMV mendapat hasil penanaman modal (capital gain)



MODAL VENTURA

 Kriteria mendapat bantuan modal dari PMV adalah 

prospek rencana usaha, daya saing, inovasi yg 

direncanakan

 Bentuk Kemitraan MV:

1. Penyertaan Saham : PMV membeli saham dari calon PPU 

(CPPU). Syarat: CPPU harus PT atau akan menjadi PT

2. Obligasi Konversi : CPPU mengeluarkan surat obligasi / 

utang kpd PMV, dg kemungkinan pd akhir perjanjian 

obligasi akan dikonversikan menjadi saham CPPU.  Syarat 

: CPPU hrs berbadan hukum

3. Pola Bagi Hasil : Pembagian % profit antar PMV dan CPPU



 Penyertaan modal, pembiayaan dengan penyertaan

saham secara langsung pada Perusahaan Patungan

Usaha disingkat PPU (investee company) disertai

perjanjian PPU membeli kembali saham tersebut

jangka waktu tertentu (stock repurchase)

 Obligasi konversi, yaitu cara pembiayaan yang 

banyak disukai oleh PPU karena sifatnya yang lebih

fleksibel. Pembiayaan ini pada prinsipnya adalah

pemberian pinjaman kepada PPU yang dapat

dikonversikan kedalam saham biasa

 Pinjaman dengan warrant, dimana pembiayaan yang 

diberikan dengan syarat PMV diberikan hak opsi

untuk membeli saham PPU.

Jenis pembiayaan modal ventura 



 Pada umumnya perusahaan modal 

ventura (PMV) investasinya sangatlah

bervariasi, baik dilihat dari sektor

industrinya, lokasi maupun tahapan

hidup suatu perusahaan. 

 Dalam hal ini satu perusahaan modal 

ventura bisa saja berinvestasi pada

satu atau beberapa sektor industry, 

dan hanya berinvestasi dalam satu atau

beberapa lokasi geografi tertentu. 



MEKANISME MV

 Pada prinsipnya mekanisme modal ventura 

merupakan suatu proses yang menggambarkan 

arus investasi yang dimulai dari masuknya 

pemodal dengan membentuk suatu  pool of funds, 

yaitu kumpulan dana yang berasal dari investor, 

dikelola secara profesional untuk diinvestasikan 

kepada PPU dan terakhir adalah proses penarikan 

kembali penyertaan tersebut. 



Di Indonesia pada umumnya mekanisme 

modal ventura dapat dilakukan oleh tiga 

unsur yaitu : 

 Pemilik modal, yang menginginkan

keuntungan yang tinggi dari modal yang 

dimilikinya yang disebut venture capital 

funds; 

 Profesional, yaitu mempunyai keahlian

dalam mengelola investasi dan mencari jenis

investasi potensial; 

 Perusahaan yang membutuhkan modal 

untuk pengembangan usahanya, atau UKM.



MODAL VENTURA

Tiga Jenis Pembagian Hasil:

1. Bagi hasil menurut pendapatan (based on revenue)

2. Bagi hasil menurut laba bersih (based on net profit)

3. Bagi hasil menurut kesepakatan (based on 

agreement)  kedua pihak sepakat PPU membayar 

tertentu PMV setiap bulan

Modal Ventura cukup berhasil, contoh prsh yg menggunakan MV :

 General Capital Electric, Microsoft, Apple, Dell Computer

 Harian Bali Post, Ayam Bakar Wong Solo, Bianglala, Super 

Glossindo



MODAL VENTURA
 PMV terbesar : PT. Bahana Artha Ventura (BAV) dengan 26 prsh 

MV daerah (PMVD) di seluruh Indonesia  BUMN 

 Di Indonesia, MV ditujukan sbg lembaga pembiayaan 

pembangunan utk membantu UKM yg belum bankable agar 

menjadi bankable.

 Kriteria Bantuan Modal dan Bantuan Teknis dari PMV sesuai SK 

Menkeu No. 1251/1988:

1. Pengembangan suatu penemuan baru

2. Pengemb prsh yg pd tahap awal usaha mengalami kesulitan dana

3. Membantu prsh yg berada pd tahap pengembangan

4. Membantu prsh yg berada pd tahap kemunduran usaha

5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa

6. Pengemb berbagai penggunaan tekn baru & alih tekn baik dari 

DN maupun LN

7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan



Prosedur

Investasi MV

Proposal

Calon Investor

Setuju?Tidak Ya

Evaluasi Awal

Setuju?Tidak Ya

Kunjungan lapangan, pengumpulan data, dan

Evaluasi akhir proposal investor

Komite Investasi Komite Eksekutif

Grup Mnj Resiko

Lap Penilaian

Setuju? TidakYa

Surat Konfirmasi

Dokumen Investasi & HukumPendanaan

Implementasi Monitoring Evaluasi Divestasi

Evaluasi mendalam

Evaluasi akhir



1. Evaluasi/negosiasi awal, yaitu evaluasi

terhadap permohonan pembiayaan yang 

diajukan PPU

2. Pemeriksaan dan evaluasi lanjutan, secara

mendalam

3. Negosiasi dan penyelesaian akhir

4. Pemantauan, yaitu terhadap kegiatan

usaha dan perkembangan PPU

5. Divestasi, dimana PMV melakukan

penarikan kembali penyertaannya dengan

cara yang tepat dan lazim. 

Proses pembiayaan modal ventura 



PPU tidak terdaftar di bursa saham. Menurut Peraturan

no. 62/2002, 

PPU adl sektor tertentu : 

 pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan

perikanan, 

 pengolahan hasil pertanian, ternak dan perikanan, 

 produksi barang ekspor, 

 pembuatan komponen elektronik, 

 UKM

 rumah susun sederhana di daerah perkotaan, 

 angkutan darat, laut dan udara,

 layanan ke fasilitas ekspor. 

Share laba MV bebas pajak jika :



 Selain itu, perolehan dari penjualan atau 

pengalihan modal PPU dikenai pajak 

pendapatan akhir sebesar 0,1 persen jika 

PPU adalah :

1. UKM dengan angka penjualan bersih 

per tahun tidak lebih dari Rp.5 milyar 

2. UKM yg tidak terdaftar di bursa saham 

(Word bank, 2006).



POLA KEMITRAAN INTI PLASMA

PLASMA PLASMA

PERUSAHAAN 
INTI

PLASMA KELOMPOK

Perusahaan Mitra 
bertindak sebagai 

Perusahaan inti 
yang menampung, 

membeli hasil 
produksi utk diolah 

memberi 
pelayanan, 

bimbingan kepada 
petani/ kelompok 

tani dan Kelompok 
Mitra berlaku 

sebagai plasma



POLA KEMITRAAN SUB KONTRAK

Kelompok Mitra 
memproduksi 

komponen yang 
diperlukan 
Perusahaan 

Mitra sebagai 
bagian dari 

produksinya

KELOMPOK 
MITRA

PERUSAHAAN 
MITRA

KELOMPOK 
MITRA

KELOMPOK 
MITRA

KELOMPOK 
MITRA

Memproduksi 
komponen 
produksi

Memproduksi 
komponen 
produksi

Memproduksi 
komponen 
produksi

Memproduksi 
komponen 
produksi

Sumber : Penjelasan Pola Kemitraan Usaha Pertanian, Deptan RI



POLA KEMITRAAN DAGANG UMUM

KELOMPOK 
MITRA

PERUSAHAAN
MITRA

Memasok

Memasarkan 
produksi 
kelompok mitra

KONSUMEN/ 
INDUSTRI

Kelompok Mitra 
memasok 

kebutuhan yang 
diperlukan 

Perusahaan Mitra/ 
Perusahaan Mitra 
memasarkan hasil 

produksi Kelompok 
Mitra



POLA KEMITRAAN 

KEAGENAN

KELOMPOK 
MITRA

Pemberian
hak khusus

PERUSAHAAN 
MITRA

Memasarkan
produk perush

Kelompok Mitra 
diberi hak khusus 

untuk memasarkan 
barang dan jasa usaha 

Perusahaan Mitra

KONSUMEN/ 
INDUSTRI



POLA KEMITRAAN KOA
(KERJASAMA OPERASIONAL AGRIBISNIS)

KELOMPOK
MITRA

PERUSAHAAN
MITRA

-Lahan
-Sarana
-Tenaga

-Biaya
-Modal
-Teknologi

Kelompok Mitra 
menyediakan 

lahan, sarana dan 
tenaga; sedangkan 
Perusahaan Mitra 

menyediakan 
biaya/modal/tekno 

untuk 
mengusahakan 

atau 
membudidayakan 

suatu komoditi 
pertanian

Pembagian hasil sesuai dengan
kesepakatan



FRANCHISE / WARALABA



Franchise atau Waralaba 

 Di AS, franchise (waralaba) telah dikenal lama sbg 

sistem bisnis yg tahan banting  tingkat kegagalan 

hanya 10% (paling rendah)

 Di Indo, pd tahun 2000, 58% prsh “franchise” pailit 

(Amir Karamoy, Ketua Dewan Penasihat WALI : 

Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia) 

Penyebabnya krn usaha tsb tidak mematuhi tata krama 

berwaralaba yg benar.

 Franchise  menjadi anggota prsh yg mapan  tidak 

ada jaminan meraih sukses  harus hati-hati

 Kewajiban franchisee: membayar investment fee, 

franchise fee (ratusan jt) dan royalty fee, dll



Peterson and Dant (1990) : Bagi franchisor, sangat penting 
untuk menilai motivasi dan proses pengambilan 
keputusan calon franchisee sebelum mereka bergabung 
dengan franchise Anda.

Kaufmann and Stanworth (1995):

 Intention to Become a Franchisee

 Time Span : The question was, “When will you open 
your franchise?”

 Information Gathering : had consulted current 
franchisees before investment 







 Tip Memilih Franchise :

1. Ketahui jumlah dana yg anda miliki : jangan

mengganggu cashflow. Jika investasi terlalu besar, 

tunda!

2. Ketahuilah bisnis yg cocok untuk anda dalam jangka

panjang

3. Bersikap realistis thd latar belakang dan kemampuan

anda: sesuaikan dg background, keahlian, atau hobi

 jangan ikut-ikutan

4. Hindari franchisor yang terkesan memaksa; jangan

tergoda dengan sales pressure.  Franchise yg baik

pasti meminta anda untuk menginvestigasi dan

membandingkan dg yg lain



5. Pelajari dg seksama franchise yg anda sukai: brp lama 

franchisor menekuni bisnisnya, brp banyak outlet franchisee-nya, 

adakah yg tutup, dimana lokasinya, brp biaya pendirian awal, 

royalti, adakah tambahan biaya lain?, apakah teknis, mnj, dan

asistensi berkesinambungan; bgm sistem kontrol yg diterapkan

6. Dapatkan kesimpulan (substansi) semua gbran yg anda peroleh: 

dapatkan bukti-bukti ttg keuntungan dan pembagian. Jika

franchisor menolak memberikan bukti, maka jangan diteruskan

7. Pelajari dokumen franchise : jangan melakukan perjanjian tanpa

investigasi.  Dlm PP Np. 16/1997, franchisor wajib menunjukkan

disclosure document yg berisi informasi penting ttg sistem

waralaba. Pelajari dokumen tsb dan wawancara bbrp franchisee

seblmnya. Jika perlu konsultasi dg ahli hukum ttg dokumen tsb.

www.franchise.com

www.merintisusaha.com

http://www.franchise.com/
http://www.merintisusaha.com/
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