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Modal ventura merupakan salah satu dari kegiatan Lembaga Pembiayaan yang 

memberikan bantuan permodalan dan juga pendampingan manajemen bagi 

Pasangan Usaha (PU). Dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura, terdapat 

tahap divestasi yang merupakan tahapan akhir dari suatu pembiayaan yang diatur 

dalam POJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Modal Ventura. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan divestasi dalam pembiayaan modal ventura pada PT 

Sarana Lampung Ventura (PT SLV), dan akibat hukum setelah terjadinya 

divestasi. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah normatif terapan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang digunakan adalah data 

primer melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan divestasi dalam pembiayaan 

modal ventura pada PT SLV yaitu berupa pembayaran bagi hasil dan pokok 

pembiayaan setiap bulan sampai kewajiban tersebut selesai sesuai dengan periode 

yang telah disepakati bersama dalam perjanjian baik jangka pendek maupun 

menengah. Selain itu, PT SLV juga memberikan bimbingan manajemen kepada 

PU. Akibat hukum setelah divestasi dalam pembiayaan modal ventura yaitu 

apabila divestasi terjadi sesuai dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan, maka 

setelah dilakukannya divestasi, terjadi putusnya hubungan hukum antara PT SLV 

dengan PU. PT SLV telah menerima seluruh haknya, dan PU menerima kembali 

jaminan yang telah selesai menjadi objek perjanjian pembiayaan. Apabila 

divestasi dilakukan sebelum jangka waktu berakhir atas kemauan PU, maka 

terjadi putusnya hubungan hukum antara PT SLV dan PU serta PU wajib 

memberikan kompensasi kepada PT SLV.  Apabila divestasi dilakukan sebelum 

jangka waktu berakhir atas kemauan PMV, maka terjadi putusnya hubungan 
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hukum antara PT SLV dengan PU setelah dilakukannya proses AYDA (Agunan 

Yang Diambil Alih) dimana PT SLV menerima seluruh haknya berupa hasil 

lelang atau penjualan agunan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban PU, dan 

agunan yang telah dilelang atau dijual tersebut diterima oleh Penerima AYDA. 
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