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P 
emerintah selarna li
ma rallun ke depi:!Jl 
merencanakan pe
numbuhan 6 jura wi

rausaha baru. Tarnbahan itu 
dipastikan akan memperba
nyak usaha mikro, -kecil dan 
menengah (UMKM), di mana 
pada 2010 di prediksi terdapat 
50,9 juta UMKM. 

atau modal ketja. 
Kredit yang tidak ditarik 

tinggi mengisyaratkan bahwa 
UMKJV! tidak semata butuh 
kredit, rapijugadukungan ma
najemen dan pendampingan, 
agar mereka dapat melakukan 
inve5tasi terkelola searah de
ngan kebutuhan pasar. Untuk 
itu diversi.fikasi pembiayaan 
dari kredit ke pembiayarulmo
dal ventura menjadi altematif 
menarik. 

Dalam penumbuban wirau- Penjajakan 
saha baru dan dunia usaha pa- Skema modal ventura me
da umumnya salah satu ·!em- mungkinkan wirausaha yang 
baga pembiayaan yang dibu- buruhpembiayaanrnelakukan 
tuhkan adalah modal ventura. penjajakan dan negosiasi un-

Modal Ventura menjadi tuk mendapatkan modal sen
penting karena dapat mern- diriataupembiayaanl.1inyang 
billltu seseorang merealisasi- · disepakati, seperti obligasi 
kan cita-citanya menjadi entre- konversi dan pinjaman modal 
prenew: Begitu juga dalam ventura. Semua pemanfaatan 
membantu wirausaha yang modal ventura temunya tidak
memiliki modal terbatas. lah cuma-cuma terapi harus 

CaJon wirausaha baru yang mendapatkan pengembalian 
ditumbuhkan itu, tentu tidak yang berbentuk bukan bunga, 
mungkin mendapatkan pin- melainkan bagian laba atau
jaman -bank untuk membiayai pun bagi hasiL 
seluruh proyeknya. Perbankan Dalarn artian praktis, ben
sebagai altematif pendanaan tuk pembiayaan modal ventu
minta pemohon kredir menye- ra merupakan altematif me
diakan sebagian keburuhan narik dan merangsang dunia 
modal proyek dalarn bentuk usaha. Hal ini ditengarai dati 
modal sendiri. sejumlah kelebihan, yaitu (1) 

Pendanaan UMKM dari kre- Menawarkan ·penyenaan sa
dit ternyata tidak hanya me- harri dengan pola bagi basil, 
nyisakan persoalan NPL, rapi (2) Menerapkan prosedur dan 
juga fenomena barn berupa- persyarntan yang relatif mu
undisbursed loan tahun lalu dab dan sederhana dibanding 
19% atau Rpl69,45 triliun. perbankan, (3) Unt1.1k kondisi 
Kredit yang tidak ditarik meru- tertentu tingkar suku bunga le
pakan fakta anomali dengan bih rendah dari perbankan, 
upaya mend orang akses termasuk dengan BPR, ( 4) 
UMKM pad a pacta surnber kre- adanya pendampingan mana-
dir, khususnya perbankan. jemen hingga pemasaran·. 

Secara umum penyebab Keempm kelebihan yang 
urarna kredir yang tidak dita- merupakan bri modal ventura, 
rik adalah suku bunga yang mendorong kegiatan modal 
naik, siklus bisnis menurun, ventura dalam bentuk penyer
tersedia altematif pendanaan taan pai:la berbagai tipeusaha : 
dan piiil1an pema.n.fa ~an kre- (1) Pengembangan wirausa
dit untuk investasi, konsumsi, halpenemuan baru, (2) Per-

usahaan yang kesulitan dana, 
(3) Perusahaan dalan1 tahap 
pengembangan, ( 4) Pengem
bangan penetirian pelbagai pe
manfuaran teknologi baru dan 
alih teknologi, (5) Pengalihan 
pernilikan perusahaan. 

Tempar modal ventura me
lakukan penyertaan disebut 
perusahaan pasangan usaha 
(PPU). Penyenaan pada PPU 
hanya bersifut sementara, ti
dal< melcbihi 10 mhun dengan 
proses divesrasi idealnya meta
lui tahap penawarnn umum 
perdana di Bursa Efek. Kita 
memiliki BES (Bursa Efek Su
rabaya), tempat perusahaan 
menengah belajar go-public. 

Nillllun, begitu modal ven
tura merupakan bentuk pe
nyediaan modal yang berisiko. 
Karena risiko iru pulalah, ma
ka penyertaan modal ventura 
disertai pendampingan yang 
intens, tem1asuk ketedibatan 
dalam manajemen PPU. 

Modal ventura dikenal di In
donesia sejak 1970-an yaitu 
dengan didirikannya BUMN 
PT Bahana Pembinaan Usalw 
Indonesia (BPUI) . 

Sejak 1993 BPUI mentrans
formasikan bisnisnya me.qjadi 
jga lini, salall satunya modal 
ventura yang dialihkan ke PT 
Bahana Artha Ventura (BAV) . 
Sementara di AS, modal ven
tura berkembang sejak 1910- · 
ill1 dan sudah menghasilkan ri
buan inovasi bisnis yang ber
pengaruh di dunia. 

Perusahaan pembuat soft
ware dan hardware temarna 
seperti Apple Computer, Mic
rosoft, dan Intel merupakan 
icon dari Modal Ventura di 
Amerika Serikat. 

Sejauh ini modal ventura di 
Indonesia memang belum me
miliki ikon, tetapi kita memi
liki dan membangun tradisi 
mOdal ventura yang bercitra 
bail<. 


