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ABSTRAK 

Skripsi ini meneliti mengenai konstruksi dari hubungan hukum yang terjadi dari 

perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura 

dengan Perusahaan Pasangan Usaha serta perlindungan hukum terhadap para 

pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Dalam penelitian ini, digunakan 

metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal 

dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa di PT. Sarana Surakarta Ventura adalah perjanjian pembiayaan dengan pola 

bagi hasil. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Sarana Surakarta Ventura 

dengan Perusahaan Pasangan Usaha, dikonstruksi sebagai perjanjian pinjam 

meminjam, di mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang dibuat 

dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Notaris atau dalam bentuk Akta Notariil. 

Perlindungan hukum terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi 

(macet), Perusahaan Pasangan Usaha bertanggung jawab untuk membayarkan 

ganti-kerugian. Dengan demikian PMV memperoleh perlindungan hukum. 

Kata Kunci : konstruksi hukum perjanjian modal ventura, perlindungan hukum, 

pola bagi hasil 

ABSTRACT 

This essay examines the construction of the legal relationships arising from 

financing agreements made between PT. Sarana Surakarta Ventura Partnership 

Company as well as legal protection of the parties involved in the financing 

agreement. In this study, used normative juridical approach, which is done with 

the doctrinal approach using secondary data and primary data were then 

analyzed using quantitative analysis techniques. The results showed that in PT. 

Sarana Surakarta Ventura is financing agreement with the pattern of results. 

Legal relationship that occurs between PT. Sarana Surakarta Ventura 

Partnership Company, constructed as lending and borrowing agreements, in 

which the agreement is a standard agreement made in writing and notarized or in 

notary deed. Legal protection of the Partnership Company that defaults (loss), 

Partnership Company are responsible for paying the dressing-loss. PMV thus 

obtain legal protection. 

Keywords: venture capital construction contract law, legal protection, profit 

sharing 
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PENDAHULUAN 

Dalam menjunjung ekonomi masyarakat dibutuhkan dana yang cukup besar, 

sehingga sarana dalam penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu untuk 

diperluas. Secara konvesional, dana yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan 

tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Akan tetapi dewasa ini lembaga 

perbankan tidak dapat mencukupi kebutuhan pemenuhan dana sehingga muncul 

alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan dikenal sebagai lembaga pembiayaan 

yang menawarkan model-model formulasi untuk pemberian dana.
1
 

Oleh karena itu, lembaga pembiayaan memberikan alternatif pembiayaan 

yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam memberikan bantuan berupa 

modal usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga masyarakat yang sedang 

menjalankan usahanya dapat mengalami perkembangan dalam pertumbuhan 

usahanya melalui Perusahaan Modal Ventura.  

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha 

pembiayaan yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu 

perusahaan yang menerima bantuan pembiaan (investee company) untuk jangka 

waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian 

obligasi konfersi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.  

Modal ventura berdimensi sosial artinya bantuan pembiayaan dan manajemen 

melalui modal ventura diarahkan juga untuk membantu usaha kecil yang sedang 

mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya maupun usaha kecil dalam 
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Munir Fuady, 1995,  Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, Cetakan Pertama, hal. 3. 
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proses pertumbuhan skala usahanya.
2
 Menurut Rahayu, kegiatan Perusahaan Modal 

Ventura (PMV) berkepentingan atas keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan 

kegiatan PPU (PPU)-nya. Oleh karena itu, PMV tidak hanya sekedar memberikan 

bantuan pembiayaannya, namun juga ikut dalam pengelolaan manajemen, dan 

bantuan teknis lainnya misalnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 

pengembangan usahanya”. 

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 

mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang meliputi jenis usaha lain 

yang dituangkan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaaan, 

yang kemudian diperbarui  dalam Peraturan presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
3
 

Menurut Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan ditentukan bahwa: 

“Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha 

yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu 

perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk 

jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui 

pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian 

atas hasil usaha” 

 

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diidentifikasikan lima unsur dari 

perusahaan modal ventura, yaitu : (1) Adanya badan usaha (company); (2) Bidang 

usaha, yaitu kegiatan di bidang pembiayaan (finance business); (3) Bentuk kegiatan, 

                                                 
2
Musfiari Haridi,  2011,  “Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan PPU 

(PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura”, dalam Jurnal Telaah & Riset Akutansi, Vol 4. No 1, hal. 2. 
3
Ahmad Muliadi, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta Barat: Akademia Permata, Cetakan 1, 

hal 3. 
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yaitu penyertaan modal (equity participation); (4) Pada PPU (investee company);(5) 

Dalam jangka waktu tertentu (lorn term).
4
 

Oleh karena hal tersebut diatas, untuk menindaklanjuti adanya wanprestasi 

yang dilakukan oleh PPU maka dalam hal ini PMV yakni PT. Sarana Surakarta 

Ventura dan PPU perluadanya perlindungan hukum untuk melindungi kedua belah 

pihak dalam permasalahan tersebut. Karena dalam pelaksanaannya PPU masih 

mengesampingkan isi perjanjian yang telah disepakati dengan pihak PMV dimana 

PMV dalam hal ini merasa dirugikan. Dalam menangani wanprestasi yang telah 

dilakukan PPU, PMV apakah telah mendapatkan perlindungannya sesuai dengan 

hukum dan undang-undang yang berlaku. 

Bagaimana konstruksi dari hubungan hukum yang terjadi dari perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan 

Pasangan Usaha? Bagiamana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat 

dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan antaraPT. Sarana Surakarta Ventura 

dengan PPU? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi dari hubungan 

hukum yang terjadi dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana 

Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dan untuk mengetahui 

Bagiamana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan antaraPT. Sarana Surakarta Ventura dengan PPU 

Manfaat penelitian ini adalah (1) hasil Penelitian ini diharapkan dapat 
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Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 1,  hal.19-20 
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memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu 

hukum baik dalam teori dan asas-asas hukum; (2) hasil penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis dikemudian 

hari; (3) diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan 

dengan Hukum Lembaga Pembiayaan oleh Modal Ventura.. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat 

Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. 

Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas, oleh karena itu sumber datanya hanyalah data sekunder.
5
 Penelitian 

hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakan atau studi dokumen 

karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat 

sekunder yang ada diperpustakaan.
6
 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

PERJANJIAN MODAL VENTURA : Studi tentang Konstruksi Hukum 

Pembiayaan dengan Pola Profit Sharing pada Usaha Kecil Menengah oleh PT. 

Sarana Surakarta Ventura 

 

Konstruksi dari Hubungan Hukum Yang Terjadi pada Perjanjian Pembiayaan 

yang Dilakukan Antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan "Toko Grosir Kusuma 

Mart” Subjek Hukum dalam Perjanjian Pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

                                                 
5
 Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hal. 118 

6
 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31 
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pembiayaan adalah: (1) PT. Sarana Surakarta Ventura adalah pihak yang memberikan 

dana kepada pihak lainnya (perusahaan pembiayaan). PT. Sarana Surakarta Ventura 

berkedudukan di Jalan M. Saleh Werdisastro No 1, Banjarsari, Surakarta. Telpon  

(0271) 667602 Fax:  (0271) 667605. PT. Sarana Surakarta Ventura  memiliki bidang 

usaha yang sesuai dengan Akte Notaris yang diubah terakhir dengan Nomor 49 

tertanggal 28 September 1998 yaitu melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk 

pembiayaan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. (2) Toko Grosir Kusuma 

Mart” selaku Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) adalah perusahaan atau unit usaha 

yang mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. 

Obyek yang menjadi perjanjian antara PT. Sarana Surakarta Ventura  dan 

Perusahaan Pasangan Usaha  adalah pembiayaan usaha dengan pola bagi hasil. Hal 

ini sesuai dengan isi perjanjian khususnya pada pasal:Pembiayaan PT. Sarana 

Surakarta Ventura ke dalam usaha Saudara berupa dana tunai sebesar maksimum Rp: 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai usaha 

"Toko Grosir Kusuma Mart” yang Saudara kelola. Jangka waktu pembiayaan adalah 

23-01-2012 sampai dengan 23-01-2015; Jumlah dan pencairan Pembiayaan sesuai 

dengan Proyeksi Laba, Rugi dan Cash Flow "Toko Grosir Kusuma Mart” tertanggal 23-

01-2012 (terlampir). yaitu sebesar Rp 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah) yang akan 

dicairkan pada tanggal 23-01-2012. Adapun penggunaan Pembiayaan tersebut harus 

digunakan sesuai dengan kebutuhan yang Saudara ajukan secara tertulis dan 

memperoleh persetujuan kami. 

Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, 
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yang menjadihak PMV: Mendapat pembayaran Commitment Fee sebesar 2% (dua 

persen) dari jumlah pembiayaan atausebesar Rp 1.000.000  (satu juta rupiah)  dan 

BAPsebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ) yang harus dibayarkan pada saat 

penandatanganan perjanjian pembiayaan, dan Kewajiban PMV: memberikan 

pembiayaan ke dalam usaha Perusahaan Pasangan Usaha  dalam bentuk dana tunai 

sebesar maksimum Rp: 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan 

untuk membiayai usaha "Toko Grosir Kusuma Mart”; memperoleh bagian Bagi 

Hasil untuk PT. Sarana Surakarta Ventura sebesar 30% dihitung dari proyeksi 

akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama 

jangka waktu pemboayaan dalam periode bulan yang bersangkutan setiap tanggal 

22; memperoleh Pengembalian Pembiayaan sebesar Rp 1.388.889,-(satu juta tiga 

ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) 

perbulan mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Januari 2015. 

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, yaitu mengenai hak PPU mendapat 

pembiayaan dalam bentuk dana tunai sebesar maksimum Rp: 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) dari PT. Sarana Surakarta Ventura; memperoleh bagi hasil sebesar 70%. 

Kesemuanya itu dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode 

perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan sebagaimana 

tercantum dalam Proyeksi Laba/Rugi dan Cash Flow. Sedangkan kewajiban nya 

PPU diwajibkan membayar Commitment Fee sebesar 2% (dua persen) dari jumlah 

pembiayaan atau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Biaya Admimstrasi 

Pembiayaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ) yang harus dibayarkan pada 
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saat penandatanganan perjanjian pembiayaan; Membayar bagian Bagi Hasil untuk 

PT. Sarana Surakarta Ventura sebesar 30% dihitung dari proyeksi akumulasi laba 

usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu 

pemboayaan dalam periode bulan yang bersangkutan setiap tanggal 22; Rp 

1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan 

puluh sembilan rupiah) perbulan mulai bulan Februari 2012 sampai dengan bulan 

Januari 2015.  

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian 

Pembiayaan yang dilakukan antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan "Toko 

Grosir Kusuma Mart”. Hak dan kewajiban pihak pertama, Hak PMV: bilamana 

sebelum PT. Sarana Surakarta Ventura  secara resmi mencairkan Pembiayaan 

terjadi hal-hal yang menurut kami akan merugikan/membahayakan keberadaan 

Pembiayaan kami tersebut, maka kami akan memutuskan secara sepihak untuk 

membatalkan pembiayaan dalam usaha Saudara dan untuk ini Saudara tidak 

berhak menuntut ganti rugi berupa apapun juga atas pembatalan ini . Hak Atas 

Denda (Pinalty); memperoleh pengembalian sisa pembiayaan PT. Sarana Surakarta 

Ventura ditambah pinalty sebesar 2% (dua persen) dan sisa pembiayaan PT. Sarana 

Surakarta Ventura bilamana di tengah masa perjanjian Saudara mengajukan 

permohonan pengembalian Pembiayaan. Sedangkan kewajiban PMV: menyerahkan 

sertipikat asli jaminan kepada Perusahaan Pasangan Usaha  setelah menandatangani 

semua syarat-syarat yang telah disepakati bersama di hadapan pejabat notaris 

terhadap pengikatan tanah dan bangunan.Hak dan kewajiban pihak kedua (PPU) 
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Kewajiban: untuk melaksanakan  kesanggupan Saudara pada butir 10,  Saudara 

sanggup menandatangani semua syarat-syarat yang telah disepakati bersama 

dihadapan pejabat notaris terhadap pengikatan tanah dan bangunan yang  

Sertipikat Aslinya akan diserahkan oleh Saudara, sebagaimana tersebut dibawah 

ini Sebidang tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik nomor 2434 terletak di 

Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, 

seluas  114 m
2
, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi nomor tertanggal 

20-1-80 tertulis atas nama Sudarmin; diwajibkan memberikan Laporan Keuangan 

bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada kami. 

Sehubungan dengan hal tersebut Saudara diwajibkan mempersiapkan tenaga 

administrasi keuangan yang memadai yang mampu menyusun laporan keuangan; 

Menyerahkan sebagai jaminan yaitu sebidang tanah dan bangunan atas Sertipikat 

Hak Milik nomor  2434 terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, 

Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, seluas 114 m
2
, sebagaimana 

diuraikan dalam Gambar Situaso nomor tertanggal 20-1-80 tertulis atas nama 

Sudarmin; mengembalikan Sisa Pembiayaan PT. Sarana Surakarta Ventura 

ditambah pinalty sebesar 2% (dua persen) dan sisa pembiayaan PT. Sarana 

Surakarta Ventura bilamana di tengah masa perjanjian Saudara mengajukan 

permohonan pengembalian Pembiayaan; Untuk melengkapi data administrasi, 

Saudara diminta menyerahkan:  foto copy Kartu Tanda Penduduk (K'I'P) Suami-

istri,  Foto Copy Kartu Keluarga ( KK),  foto copy Akta Nikah; Perusahaan 

Pasangan Usaha Tidak diperkenankan: (a) melakukan likuidasi atas pembubaran 
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atau tindakan-tindakan yang menjurus pada kepailitan; (b) mendapatkan fasilitas 

pembiayaan dalam hentuk apapun dari pihak ketiga lainnya yang menimbulkan 

kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan 

saudara; (c) melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang 

menimbulkan gangguan terhadap kewajiban Saudara kepada PT. Sarana Surakarta 

Ventura; (d) menjaminkan/ mengadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan 

harta kekayaannya kepada pihak ketiga; segala kewajiban hutang yang timbul 

antara Saudara dengan pihak ketiga sebelum dan sesudah adanya perjanjian 

pembiayaan dengan PT. Sarana Surakarta Ventura sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab Perusahaan Pasangan Usaha. Adapun Hak PPU adalah dapat 

melakukan pembayaran lebih dahulu (pelunasan) sisa jumlah fasilitas dana meskipun 

jangka waktu belum berakhir. 

Perjanjian ditentukan bahwa PT. Sarana Surakarta Ventura dapat membatalkan 

perjanjian secara sepihak apabila PPU melakukan hal-hal yang termasuk dalam 

kategori kelalaian. Pembatalan yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura 

mempunyai konsekuensi PPU harus mengembalikan seluruh pembiayaan sekaligus 

kepada PT. Sarana Surakarta Ventura termasuk pembayaran lainnya yang masih 

terhutang oleh PPU. PPU tidak dapat menggugat atau menuntut ganti rugi kepada PT. 

Sarana Surakarta Ventura disebabkan di dalam Pasal 14 ini dicantumkan bahwa PPU 

melepaskan hak untuk menggugat atau menuntut ganti rugi akibat pembatalan 

tersebut. Perjanjian ini disebutkan bahwa PT. Sarana Surakarta Ventura dapat 

memutuskan perjanjian apabila menurut pertimbangan PT. Sarana Surakarta Ventura 
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terjadi hal-hal yang dianggap dapat membahayakan pokok fasilitas dana termasuk 

membahayakan dan merugikan PT. Sarana Surakarta Ventura, misalnya apabila PPU 

mengalami kemunduran usaha. Pemutusan ini menimbulkan dampak buruk bagi PPU, 

ditambah lagi dengan adanya kewajiban untuk membayar pelunasan pembayaran 

kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. 

Bilamana di tengah masa perjanjian PPU mengajukan permohonan 

pengembalian Pembiayaan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) Minimal 

Pembiayaan PT Sarana Surakarta Ventura sudah berjalan 1 (satu) tahun, (b) Bahwa 

pengembalian Pembiayaan akan dihitung secara proporsional terhadap Pembiayaan 

yang saudara terima yang akan menghasilkan Internal Rate Of Return (IRR) sebesar 

18% (delapan belas persen) untuk P'T. Sarana Surakarta Ventura (c) Apa yang telah 

diterima oleh PT. Sarana Surakarta Ventura tetap menjadi hak PT. Sarana Surakarta 

Ventura dan Saudara diwajibkan mengembalikan Sisa Pembiayaan PT. Sarana 

Surakarta Ventura ditambah pinalty sebesar 2%(dua persen dan sisa pembiayaan PT. 

Sarana Surakarta Ventura. 

Perusahaan PPU sebagai pihak yang lemah harus menerima hal tersebut karena 

kebutuhan modal yang mendesak, sehingga menerima saja perjanjian pembiayaan 

yang dibuat dengan baku. Hukum di Indonesia memandang perjanjian standar (baku) 

seperti yang terdapat di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil sebagai 

hal yang diperbolehkan keberadaannya mengingat adanya asas kebebasan berkontrak 

yang membiarkan kedua belah pihak untuk terikat di dalam suatu perjanjian yang 

telah mereka sepakati (Pasal 1338 KUH Perdata). Atas dasar itu apabila telah 
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disepakati oleh para pihak maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dan harus 

mentaati walaupun terdapat klausula-klausula yang dapat membatasi ruang gerak 

salah satu pihak yaitu PPU. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

 

Pertama, Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Sarana Surakarta Ventura 

dengan "Toko Grosir Kusuma Mart”, dikonstruksi sebagai perjanjian pinjam 

meminjam hal ini sesuai dengan Pasal 1754 KUH Perdata; Pasal 1766 KUH Perdata; 

Pasal 1759 KUHPerdata; Pasal 1329 KUH Perdata; pasal 1654 KUH Perdata; Pasal 

1653 KUHPerdata; Pasal1763 KUH Perdatadan pendapat Abdulkadir Muhammad 

dan Rilda Murniati.Dengan demikian hubungan hukum tersebut tidak sesuai dengan 

konstruksi perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6 

Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan pendapat Sunaryo. 

Kedua, Perlindungan hukum terhadap PT. Sarana Surakarta Ventura. PT. Sarana 

Surakarta Ventura terlindungi dalam halpengembalian pinjaman (pelunasan) 

Pembiayaan, hal ini sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata dan pendapat Sudikno 

Mertokusumo; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan pada Pasal 1 ayat (11); Pasal 9 dari Keputusan Menteri Keuangan 

No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan dan pendapat Hasanuddin Rahman. PT. Sarana Surakarta Ventura tidak 

terlindungi dalam hal jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden 

Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan serta Keputusan Menteri 
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Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaandan hal ini sesuai dengan pendapat 

Munir Fuady.  Perlindungan hukum terhadap "Toko Grosir Kusuma Mart” terlindungi 

dalam hal pembinaan pembiayaan dalam modal Pembiayaan, hal ini sesuai dengan 

Pasal 1 huruf I Keputusan Meteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988; Pasal 13 

ayat 1 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988; dan pendapat Hasanuddin Rahman. 

Toko Grosir Kusuma Mart” tidak terlindungi dalam hal pemutusan perjanjiann 

sepihak, hal ini sesuai dengan Pengakhiran Perjanjian, Pasal 1381 KUHPerdata 

Ketiga, Perlindungan hukum terhadap PT. Sarana Surakarta Ventura abila terjadi 

wanprestasi bila terjadi wanprestasi dalam bentuk PPU membayar pengembalian 

dana pembiayaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 22 

(dua puluh dua), maka PPU bertanggung jawab untuk membayarkan ganti-kerugian 

yang diderita oleh kreditur atas dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Dengan 

demikian PMV memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243, 

1238 KUHPerdata dan pendapat R. Subekti. 

Bila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang dibayarkan PPU atas 

ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur, tetapi PMV meminta ganti-kerugian 

melebihi ganti-kerugian dalamperjanjian pembayaranmaka PPU tidak bertanggung 

jawab untuk membayar ganti-kerugian melebihi kesepakatan yang ada dalam 

perjanjian. Dengan demikian PMV tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 1247, 1248, 1250 KUHPerdata dan pendapat R. Subekti. 

Bila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran ganti-kerugian yang tidak 
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dipenuhi oleh PPU atas pelunasan pembiayaan baik Pengembalian Pembiayaan 

dan/atau Bagi Hasil sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PMV bertanggung 

jawab untukmelaksanakan ketentuan butir 11menjual barang-barang yang tersebut 

pada butir 11, baik dimuka umum maupun di bawah tangan, menurut harga sesuai 

dengan harga umum pada waktu itu yang dianggap baik oleh PT. Sarana Surakarta 

Ventura (jaminan). Dengan demikian PPU memperoleh perlindungan hukum. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 1243,  1238 KUHPerdata dan pendapat R. Subekti. Bila terjadi 

wanprestasi dalam bentuk ganti-kerugian (kealpaan/ kelalaian) yang tidak bisa 

dipenuhi/ dicukupi olehPPU dan PPU telah dianggap lalai, maka PMV tidak 

bertanggung jawab untuk melanjutkan perjanjian (Pembatalan perjanjian) disertai 

dengan pembayaran ganti-kerugian oleh PPU. Dengan demikian PPU tidak 

memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal1266, 1267 KUH 

Perdatadan pendapat R. Subekti. 

Bila terjadi overmacht maka risiko ditanggung oleh PPU selaku si berpiutang. 

Dengan demikian PMV memperoleh perlindungan hukum, PPU tidak memperoleh 

perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1237, 1244, 1245 KUHPerdata dan 

pendapat R. Subekti serta Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 

Saran 

Pertama, Perusahaan Modal Venturat sebaiknya perlu dilakukan analisis yang 

tepat oleh terhadap calon Perusahaan Pasangan Usaha dan itikad baik dari pihak 

Perusahaan Pasangan Usaha dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan pola 

bagi hasil, yang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
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dengan pola bagi hasil, untuk menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. 

Kedua, Perusahaan Pasangan Usaha sebaiknya mempelajari terlebih dahulu isi 

dari perjanjian pembiayaan dengan Perusahaan Modal Ventura sehinggaPerusahaan 

Pasangan Usaha menyadari untuk melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil 

atas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan tepat waktu, 

sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil dapat 

berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak Perusahaan Modal Ventura.  
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