
crowdfunding
Aryo Diponegoro; Founder YukBisnisProperti.org, Co-Founder Zirka.ID

http://YukBisnisProperti.org


aryo diponegoro
Email : aryo.diponegoro@gmail.com
Web : aryodiponegoro.com
WA : 081572808033

mailto:aryo.diponegoro@gmail.com
http://aryodiponegoro.com


Mengutip dari Wikipedia, crowdfunding atau urun dana adalah 
praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk 

memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan 
melalui internet. Istilah bahasa Inggris crowdfunding dipakai 

pertama kali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2006. Istilah ini 
diturunkan dari istilah crowdsourcing (urun daya) yang telah lebih 

dulu populer (Hemer, 2011) dan merupakan suatu bentuk 
pengembangan dari kredit mikro (Clark, 2011).  Bila crowdfunding 

properti maka urun dana tersebut untuk membiayai properti atau 
proyek properti.

apa itu crowdfunding?
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Properti yang memang menarik untuk menjadi sarana investasi. 
Aset yang berwujud, dapat dimanfaatkan dan dibutuhkan setiap 
orang ini dipercaya harganya akan selalu naik di kemudian hari. 
Kenaikan harganya tak hanya melindungi nilai uang, tapi 
meningkatkan nilai uang. 
Di satu sisi, investasi properti dikenal harus dengan modal yang 
besar. Namun dengan adanya skema crowdfunding properti, modal 
besar bukan lagi kendala. Karena harga properti yang cenderung 
ratusan juga bahkan milyar dapat dibiayai oleh banyak orang 
sehingga akan lebih ringan.
Untuk perusahaan properti yang membutuhkan pendanaan namun 
belum bankable, maka crowdfunding properti adalah menjadi solusi 
permodalan. 

mengapa crowdfunding properti?



•Pembiayaan Lahan
•Pembiayaan Konstruksi
•Flipping
•Pembiayaan Properti Produktif
•Pinjaman

layanan crowdfunding properti



•Crowdfunding Tradisional
•Crowdfunding berbasis Produk
•Crowfunding berbasis Teknologi 
Informasi (Fintech)

•Angel Investor / Private Equity
•IPO

jenis crowdfunding



• PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA  NOMOR 13 /POJK.02/2018  
TENTANG INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA 
KEUANGAN 

• PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 37 /POJK.04/2018  
TENTANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN 
SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY 
CROWDFUNDING) 

• FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA NO: 117/DSN-MUI/II|/2018 Tentang LAYANAN 
PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

• DLL

landasan hukum



Di beberapa platform crowdfunding properti, kami mengamati imbal 
balik investasinya berkisar 12% sampai dengan 36% dengan mata 
uang rupiah. Untuk mata uang Dollar Singapura, berkisar 4%-8%. 
Bahkan mungkin lebih dari pengamatan kami Karena platform 
crowdfunding properti mulai menjamur. 
Sebagai contoh proyek di Zirka.ID, tingkat pengembalian investasi 
(ROI) setara 21% per tahun. ROI 21% ini diperoleh dari skema bagi 
hasil keuntungan, dimana investor mendapatkan 80% dan 
pengelola mendapatkan 20%. Hak investor 80% ini setara 21% dari 
modal investasi yang disetorkan. 
Tingkat pengembalian investasi dan profit sharing bisa saja 
berbeda satu sama lain meskipun masih dalam 1 platform. 

ROI pada crowdfunding properti



•Properti tidak laku dijual
•Penjualan properti mengalami kerugian
•Platform crowdfunding properti tutup 
sepihak

•Developer tidak amanah
•Pada skema tradisional, banyak kepala 
bikin pusing

resiko investasi
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Mencari investor untuk dimasukkan dalam kepemilikan saham perusahaan.

crowdfunding angel investor

Kenapa 51% Karena kita butuh untuk konsolidasi keuangan ke holding. 
51% ini bisa terdiri dari 30% goodwill, 21% modal disetor. Bisa juga 51% 
adalah modal disetor yang cicil selama 3 tahun yang sama dengan 
gajian pengembang/pengelola selama 3 tahun. 

Ditempatkan sebagai Jajaran Komisaris

pengembang menguasai 51%

Investor menguasai 49%




