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Pada tanggal 21 Maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan sebuah peraturan pemerintah yang baru yang dapat
mempermudah masyarakat Indonesia untuk memulai sebuah usaha
di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 7 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan
Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 7/2016”).
PP 7/2016 memberikan ruang bagi masyarakat yang belum memiliki
modal yang kuat, khususnya masyarakat yang masih tergolong Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mendirikan usaha berbadan
hukum.
MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PT”) paling
sedikit adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tersebut, yaitu Rp
12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) wajib
ditempatkan dan disetor penuh.
Ketentuan tersebut tetap dianut di dalam PP 7/2016, khususnya di
dalam Pasal 1 ayat 1.
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PENGECUALIAN JUMLAH MODAL DASAR BAGI UMKM
Pemerintah Republik Indonesia melalui PP 7/2016 memberikan
pengecualian jumlah minimum Modal Dasar PT bagi pendiri PT yang
salah satu atau seluruh pihak pendirinya sesuai dengan kriteria
UMKM, yang selengkapnya tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 PP
7/2016:
“Dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas
memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan
para pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam akta
pendirian Perseroan Terbatas.”
Berdasarkan ketentuan di atas, apabila salah satu atau seluruh
pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria UMKM, maka
jumlah modal dasar dapat ditentukan sendiri dengan kesepakatan
para pendiri PT.
Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya
kriteria UMKM, untuk dapat mendirikan usaha dengan jenis badan
hukum tanpa terlebih dahulu memiliki modal dengan jumlah yang
diatur selama ini.
Terlepas dari pro dan kontra yang timbul terkait dengan peraturan
ini, ketentuan mengenai modal dasar ini dapat menambah “gairah”
masyarakat untuk turut memulai usaha/ menjadi entrepeneur
dengan mendirikan perusahaan-perusahaan startup baru.

KRITERIA UMKM
Ketentuan PP 7/2016 memberikan pengecualian ketentuan tentang
modal dasar bagi pendiri yang sesuai dengan kriteria UMKM. Kriteria
mengenai UMKM dapat kita lihat di dalam Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
yang selengkapnya dapat kita lihat di dalam tabel berikut:
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Tabel Kriteria UMKM:
A. Memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
KRITERIA USAHA MIKRO
B. Memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah).
A. Memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
KRITERIA USAHA KECIL
B. Memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah).

KRITERIA USAHA
MENENGAH

A. Memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling
banyak
Rp 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau
B. Memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan
paling
banyak
Rp
50.000.000.000,- (lima puluh milyar
rupiah).

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi: (021) 29912275, atau kunjungi
website kami: www.msp-lawoffice.com. Untuk konsultasi hukum
secara gratis, kirimkan pertanyaan/ permasalahan anda via email ke:
lawofficemsp@gmail.com
Disclaimer:
MS & Partners Law Office Buletin berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan
tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang
berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.
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