
 

 

 

 

 

BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR  3 TAHUN 2014 

TENTANG 

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

 

Menimbang : a. 

 

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Investasi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah perlu 

pengaturan pengelolaan dan penataan pelaksanaan Investasi Pemerintah 

Daerah; 

  b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 

daerah  dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab,Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk 

memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya untuk 

meningkatkan dan menambah sumber Pendapatan Daerah; 

  c. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya pengelolaan kekayaan daerah 

dalam bentuk investasi, agar lebih tertib, efektif, efisien, transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perlu diatur pengelolaannya; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf  b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah  tentang Investasi 

Pemerintah Daerah; 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

  2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 1655 ) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 

 

 

 



  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah berapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  5. 

 

 

 

 

 

11.   Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5261); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

  7. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 

Timur Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 

Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 504); 

  10. 

 

  

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181 ); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

dan 

BUPATI SUMBA TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH. 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah. 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sumba Timur yang tugas dan 

fungsinya terkait dengan Investasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. 

10. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di 

luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum 

Indonesia. 

11. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan 

mendapat hak kepemilikan.  

12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang 

maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan/Gedung, 

Peralatan Mesin, Barang Inventaris Lainnya, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak 

lainnya. 

13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada 

suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak 

ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 

14. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi. 

15. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 

16. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian 

berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 



17. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik 

daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi 

langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi (seperti bunga, deviden, royalti), sosial 

dan/atau manfaat lainnya. 

18. Tim Investasi Pemerintah Daerah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan 

kriteria dan evaluasi atas pelaksanaan investasi. 

19. Dewan Pengawas adalah organ perangkat daerah yang bertugas melakukan pengawasan 

dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi. 

20. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik 

sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 

21. Deposito adalah simpanan berjangka yang sementara belum dipergunakan untuk 

disimpan di luar giro pada kas daerah di lembaga perbankan. 

22. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam 

mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga pokoknya oleh 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 

23. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam 

mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek; 

24. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara 

yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga 

secara diskonto; 

25. Likuiditas Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya; 

26. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah; 

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah; 

28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak 

dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 

29. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur 

dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha; 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas.  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

Investasi Pemerintah Daerahdimaksudkan untuk : 

a. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya; dan 

b. meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektiftas pemanfaatan kekayaan milik 

Pemerintah Daerahdengan membentuk usaha bersama yang saling menguntungkan. 

 

 



Pasal 3 

Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk : 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum; 

b. meningkatkan sumber pendapatan daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan 

tenaga kerja; 

c. memanfaatkan surplus anggaran untuk memperolehpendapatan dalam jangka panjang; 

dan 

d. memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka 

manajemen kas. 

 

BAB III 

KLASIFIKASI DAN BIDANG INVESTASI 

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerahdapat melakukan investasi jangka pendek  dan investasi jangka 

panjang. 

(2) Bidang investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi : 

a. pengembangan jasa pelayanan umum; 

b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat; 

c. pengembangan bidang usaha BUMD; dan/atau 

d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi 

bagi daerah. 

(3) Bidang investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur 

bagi daerah. 

 

Pasal 5 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)harus memenuhi 

karakteristik sebagai berikut : 

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 

b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; 

c. berisiko rendah; dan 

d. dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, terdiri atas  : 

a. investasi langsung atau deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) 

bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); 

b. investasi surat berharga atau pembelian obligasi/surat utang negara (SUN) oleh 

Pemerintah Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat 

Perbendaharaan Negara (SPN); dan 

c. investasi jangka pendek lainnya. 

(3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan 

cara  : 

a. kerja sama investasi antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau BLU 

dengan pola kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership); 

dan/atau 

b. kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha, BLU, 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan 

selain pola kerjasama Pemerintah dan Swasta (Non Public Private Partnership). 

 



(4) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau 

b. investasi dengan cara pembelian surat utang 

 

Pasal 6 

(1)   Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf a meliputi bidang 

infrastruktur dan bidang lainnya.  

(2)   Investasi langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Bupati. 

Pasal 7 

(1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimaksudkan untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

(2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dimaksudkan 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi.  

 

Pasal 8 

(1) Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan 

dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu 

likuiditas keuangan daerah. 

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh : 

a. Bupati untuk jumlah di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah); 

b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah untuk jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyard rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah); 

c. PPKD/BUD untuk jumlah di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah). 

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat ditempatkan 

pada Bank Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/atau BUMD yang sehat. 

 

 Pasal 9 

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk 

menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua 

belas) bulan. 

(2) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya meliputi : 

a. investasi permanen; dan 

b. investasi nonpermanen. 

(3) Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki secara berkelanjutan. 

(4) Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

(5) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak 

dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau 

pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan 

kelembagaan. 

(6) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi   : 

a. kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan 

aset daerah; 

b. penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional 

dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; 



c. investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk 

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

(7) Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) meliputi : 

a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah; 

b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak 

ketiga; 

c. dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti 

bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat/Usaha Kecil, 

Mikro dan Menengah (UMKM); 

d. investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki 

Pemerintah Daerahsecara berkelanjutan. 

(8) Penyertaan modal Pemerintah Daerahdapat berupa surat berharga (saham) pada suatu 

Perseroan Terbatas (PT) dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam 

bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. 

(9) Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengacu kepada peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 10 

(1) Investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. 

(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(3)  Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan 

dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah 

Daerah. 

(4) Hasil Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan dalam 

kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

 

 Pasal 11 

Pendapatan atas investasi daerah dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah . 

 

 

BAB IV 

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 12 

Sumber dana investasi Pemerintah Daerahdapat berasal dari:  

a. APBD;  

b. keuntungan investasi terdahulu;  

c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh SKPD; dan/atau  

d. sumber-sumber lainnya yang sah.  

 

Pasal 13 

(1) Sumber dana investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  

      huruf a ditempatkan pada rekening induk dana investasi yang ditentukan oleh Bupati. 



(2) Sumber dana investasi Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

b, huruf c dan huruf d, ditempatkan pada SKPD pengelola investasi dan dikelola secara 

tersendiri oleh SKPD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana 

dalamrekening induk dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati.  

 

BAB V 

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 14 

(1) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerahdilaksanakan oleh Sekretaris 

Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. 

(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewenangan 

pembinaan dan pengendalian investasi Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 15 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah 

Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah membentuk tim 

investasi Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

(2) Susunan keanggotaan tim investasi Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokokdan 

fungsi yang berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah. 

(3) Tim investasi Pemerintah Daerahmempertanggungjawabkanpelaksanaan pembinaan dan 

pengendalian investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati. 

 

Pasal 16 

(1) Kewenangan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat 

(2), meliputi : 

a. regulasi ; 

b. operasional; dan 

c. supervisi. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, tim investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab : 

a. merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi 

Pemerintah Daerah; 

b. mengatur pelaksanaan kewenangan pengendalian operasional pelaksanaan investasi 

Pemerintah Daerah; dan 

c. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah 

Daerah. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengendalian operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, Tim Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan 

bertanggungjawab: 

a. mengelola rekening induk dana investasi ; 

b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi Pemerintah 

Daerah dari badan usaha, BLU, BLUD, dan / atau badan hukum asing ; 

c. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

d. menempatkan dana dalam rangka investasi Pemerintah Daerah; 

e.  meneliti perjanjian investasi dengan badan usaha, BLU, BLUD, dan / atau badan 

hukum asing terkait dengan penempatan dana investasi Pemerintah Daerah; 

f. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi 

Pemerintah Daerah; 

g. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; 



h. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang 

diatur dalam perjanjian investasi; 

i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi apabila diperlukan yang disesuaikan 

dengan kondisi dan kepentingan Pemerintah Daerah; 

j. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa 

atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan 

k. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, tim investasi Pemerintah Daerah berwenang danbertanggungjawab : 

a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi 

Pemerintah Daerah; 

b. memonitor pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; 

c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas 

pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan 

d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi 

Pemerintah Daerah dan hubungannya dengan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi 

kegagalan pemenuhan kerjasama. 

 

Pasal 17 

Ruang lingkup pengelolaan investasi Pemerintah Daerahmeliputi:  

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan investasi;  

c. akuntansi/penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban investasi;  

d. pengawasan; dan  

e. divestasi.  

 

Pasal 18 

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi : 

a. perencanaan investasi Pemerintah Daerahdiusulkan dan dilakukan oleh Tim Investasi 

Pemerintah Daerah; dan 

b. perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerahsetiap tahun anggaran dan ditetapkan 

oleh Bupati. 

Pasal 19 

Pelaksanaan investasi daerah dapat dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian 

pinjaman oleh Pemerintah Daerahdengan pihak ketiga dalam bentuk 

penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD, BUMN 

dan/atau badan usaha lainnya. 

 

Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerahsebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 21 

(1)  Akuntansi pengelolaan investasi dengan penyertaan modal yang dilaksanakan oleh 

pihak ketiga harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana investasi daerah harus disampaikanpihak 

ketiga kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-

undangan. 

 

 

 

 



Pasal 22 

Tim Investasi Pemerintah Daerahberkewajiban menatausahakan dan memelihara 

dokumenpengelolaan investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

 

Pasal 23 

(1)   Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,disusun dan disajikan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan 

keuangan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Hasil Penatausahaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati. 

 

Pasal 24 

(1) Dalam keadaan tertentu atau dalam hal pelaksanaan investasi tidak memberikan manfaat 

ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah,Tim Investasi 

Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga dan/atau 

kepemilikan Pemerintah Daerah sebelum masa waktu yang telah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan berdasarkan pada analisa dan kajian oleh Tim Investasi Pemerintah 

Daerah. 

(2) Pelaksanaan divestasi dari hasil analisa dan kajian oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan persetujuan Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara disvestasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

 

BAB VI 

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH 

 

Pasal 25 

Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan 

melalui: 

a. pendirian perseroan; 

b. pembelian saham; 

c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan 

kontrak tempat usaha; dan/atau 

d. penempatan modal pada badan usaha milik daerah. 

 

Pasal 26 

(1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan 

peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 

daerah. 

(2) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan pada badan usaha milik 

Pemerintah/Daerah/Swasta. 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang 

dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. 

(4) Penyertaan modal daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian 

saham. 

 

Pasal 27 

Penyertaan modal daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. 

 

 

 



 

Pasal 28 

(1) Sebelum melakukan kegiatan penyertaan modal daerah terlebih dahulu dilakukan 

kegiatan kajian antara lain : 

a. kemampuan keuangan daerah; 

b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai 

Pemerintah Daerah; 

c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati 

dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian 

aset; 

d. melakukan kajian terhadap kelayakan penyertaan modal yang akan dilakukan; dan 

e. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan 

umum.  

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan 

konsultan independen sesuai keahliannya. 

 

BAB VII 

TATA CARA PENYERTAAN MODAL 

Bagian Kesatu 

Pendirian Perseroan 

 

Pasal 29 

(1) Setiap melakukan penyertaan modal dalam bentuk pendirian perseroan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan 

kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai 

pendiri perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah 

Perjanjian Bersama. 

(3) Dalam Nota/Naskah Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat materi pokok  : 

a. identitas masing-masing pihak; 

b. jenis dan nilai modal saham para pihak; 

c. bidang usaha; 

d. perbandingan modal; 

e. hak dan kewajiban para pihak; 

f. sanksi; dan 

g. lain-lain yang dianggap perlu. 

(4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibentuk 

Perseroan dengan Akte Notaris. 

(5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga mendirikan perseroan. 

(6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(7) Penyertaan modal daerah yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD dan 

dilaksanakan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. 

(8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam perseroan merupakan kekayaan yang 

dipisahkan. 

(9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerahyang berbentuk barang dilakukan dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen pengganggaran 

diperuntukan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang 

dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintahan; atau 

b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah 

atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang 

akan dibentuk. 

(10) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa : 



a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang dan Bupati 

untuk barang milik daerah; 

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 

disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam 

dokumen pengganggaran; dan/atau 

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(11) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (10) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah 

dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan dan 

kelengkapan data; 

b. Bupati membentuk tim untukmeneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh 

pengelola; 

c. apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya 

Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk 

menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai 

penyertaan modal; 

d. setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset 

tersebut, selanjutnya pengelola  menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; dan 

disampaikan kepada DPRD; 

e. setelah Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan 

barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra 

penyertaan modal daerah; dan 

f. pelaksanaan penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(12) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (10) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada bupati melalui pengelola barang 

disertai  alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern 

instansi pengguna barang; 

b. pengelola barang melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat 

sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola barang dapat mempertimbangkan 

untuk menyetujui usulan dimaksud sesuai batas kewenangannya; 

c. sesuai hasil penelitian dan pengkajian tersebut di atas, pengelola barang 

menyampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnyapengelola 

menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah dengan melibatkan instansi terkait dan disampaikan kepada DPRD; dan 

d. setelah Peraturan Daerah ditetapkan, pengguna barang melakukan penyerahan 

barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

 

Bagian Kedua 

Pembelian Saham 

 

Pasal 30 

(1) Penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham,terlebih dahulu harus dilakukan 

penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim terhadap proposal yang disampaikan oleh 

pihak ketiga. 

(2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian 

saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah 

dan/atau peningkatan pendapatan daerah. 

(3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 

sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga. 

(4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan/atas nama Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu 

dialokasikan dananya dalam APBD.  

 



Bagian Ketiga 

Kontrak Manajemen. Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, 

 Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Tempat Usaha 

 

Pasal 31 

(1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, 

kontrak bagi hasil usaha dan kontrak tempat usaha pada Pihak Ketiga oleh Bupati 

dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat perjanjian 

bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah 

perjanjian. 

(2) Berdasarkan perjanjian tersebut ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak 

Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha 

dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur. 

Bagian Keempat 

Penempatan Modal Daerah pada BUMD 

 

Pasal 32 

(1) Penempatanmodal daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penempatan modal daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan 

Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, 

kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak tempat usaha perlu 

dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan 

pembayaran dan lain-lain. 

(3) Untuk penilaian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Bupati membentuk panitia yang terdiri dari : 

a. Satuan Kerja yang membidangi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan 

pengelola barang daerah; 

b. Bagian Hukum; 

c. Bagian Ekonomi; 

d. Instansi Teknis Terkait lainnya; dan 

e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan. 

(4) Satuan kerja yang membidangi pendapatan daerah melakukan perencanaan dan 

mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada Pihak Ketiga dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah. 

 

BAB VIII 

HASIL USAHA 

 

Pasal 33 

(1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi 

hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah dan 

dimasukan dalam APBD sebagai penerimaan daerah. 

(2) Laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 34 

(1) Ketua dan anggota tim investasi Pemerintah Daerah dilarang berafiliasi dalam 

menerapkan kewenangan dengan badan usaha yang menjadi penerima investasi 

Pemerintah Daerah. 

(2) Bupati menunjuk SKPD yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan 

kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah. 



(3) Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

mempertimbangkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah. 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 35 

Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini 

ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 

ini atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

BAB XI 

PENUTUP 

 

Pasal 36 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

 

Ditetapkan di Waingapu   

pada tanggal, 23 Juli 2014 

 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

 

 

GIDION MBILIJORA 

 

Diundangkan di Waingapu  

pada tanggal, 23 Juli 2014 

SEKRETARIS DAERAH, 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 
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PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

 

NOMOR 3 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 

 

 

I. UMUM 

1. Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

mengamanatkan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan investasi 

jangka pendek dan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat 

ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari 

peran Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Investasi Pemerintah Daerah memerlukan peraturan sebagai dasar hukum untuk 

menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi yang baik dan 

benar. Sehubungan dengan hal itu dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 

1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, pengaturan tentang Investasi Pemerintah 

Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut : 

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di 

bidang investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha, 

kepala SKPKD, kepala SKPD teknis dan lembaga terkait sesuai fungsi, 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing. 

b. Asas kepastian hukum, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan 

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

c. Asas efisiensi, yaitu investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi 

digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka 

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara 

optimal. 

d. Asas Akuntanbilitas, yaitu setiap kegiatan investasi Pemerintah Daerah harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. 

e. Asas kepastian nilai, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh 

adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah. 

2. Gambaran Umum 

a. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup investasi Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu 

pada rumusan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. Investasi Pemerintah Daerah yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini meliputi investasi jangka panjang  dan investasi jangka 

pendek. 



Ruang lingkup pengelolaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan investasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi, 

pengawasan dan divestasi. 

b. Kewenangan 

Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi kewenangan 

regulasi, supervisi dan operasional. Kewenagan pengelolaan investasi 

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan 

Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah diperlukan 

juga Tim Investasi Pemerintah Daerah yang menjalankan kewenangan sebagai 

operator.  

c. Perencanaan 

Perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi perencanaan investasi oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah dan 

perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD. 

Perencanaan investasi oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah diatur dengan 

prinsip kehati-hatian sehingga tujuan investasi Pemerintah Daerah terlaksana 

dengan efektif dan efisien. Perencanaan investasi Pemerintah Daerah 

memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan investasi 

Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam 

pengelolaan investasi. Perencanaan investasi Pemerintah Daerah harus ditetapkan 

oleh Bupati. 

d. Pelaksanaan investasi 

Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Investasi 

Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Bupati. Untuk pelaksanaan Investasi 

Pemerintah Daerah dengan cara pembelian surat berharga, inisiatifnya dapat 

berasal dari Tim Investasi Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan Investasi langsung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat 

dilakukan dengan cara kerjasama investasi dengan pola kerjasama Pemerintah 

dan swasta (Public Private Partnership) serta selain pola kerjasama Pemerintah 

dan swasta (Non Public Private Partnership). 

Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau 

pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana 

komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana Pemerintah. Hal ini sesuai 

dengan konsekuensi logis bahwa peran Pemerintah sebenarnya sebatas 

memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 

e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan investasi 

Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan 

akuntansi atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. 

Akuntansi atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah mengacu kepada 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Daerah, pihak ketiga penerima 

investasi wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan secara 

periodik kepada Bupati. 

f. Pengawasan 

Sebagai pelaksanaan check and balance atas pengelolaan investasi Pemerintah 

Daerah, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengawasan yang meliputi 

pemantauan dan evaluasi. Fungsi pengawasan ini diharapkan menciptakan 

pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (good governance) pada pengelolaan 

investasi Pemerintah Daerah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi 

penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan agar 

pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

g. Divestasi 

Dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah, peran Tim Investasi Pemerintah 

Daerah sebagai operator, mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pada prinsipnya 



investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga akan berakhirmelalui divestasi baik 

untuk investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Divestasi 

terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk investasi berikutnya 

yang lebih menguntungkan. Sedang divestasi atas Investasi Langsung 

dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas 

infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat. 

h. Manajemen resiko 

Dalam rangka pengelolaan investasi Pemerintah Daerah disamping tingkat 

pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah 

timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan 

modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen 

risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variable-variabel risiko 

investasi Pemerintah Daerah.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

 Cukup jelas 

Pasal 2  

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan bidang 

usaha BUMD dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

Artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila 

timbul kebutuhan kas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan investasi jangka pendek adalah 

deposito yang jatuh temponya antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan, dan dicatat sebesar nilai nominal deposito dengan 



dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan deposito antara lain 

berbentuk sertifikat deposito. 

 

Apabila dalam pengelolaan kas Pemerintah terdapat dana yang 

ditanamkan dalam deposito jangka pendek maka harus dipisahkan 

deposito yang berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan 

deposito yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang 

dari 12 (dua belas) bulan. Untuk deposito berjangka waktu kurang dari 

3 (tiga) bulan diklasifikasikan dalam setara kas, sedangkan deposito 

berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua 

belas) bulan diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek. 

Huruf b 

Investasi jangka pendek dalam obligasi/Surat Perbendaharaan Negara 

(SPN) adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang 

membeli obligasi/SUN (Surat Utang Negara) pemerintah pusat. 

Obligasi/SPN dimaksud adalah surat utang negara kepada pihak ketiga 

yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dan dicatat 

sebesar nilai perolehan dengan dokumen pendukung sebagai dasar 

pencatatan adalah Sertifikat Surat Perbendaharaan Negara. 

Huruf c 

Investasi jangka pendek lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi 

yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dan dicatat 

sebesar nilai perolehan dengan dokumen pendukung sebagai dasar 

pencatatan adalah Surat Perintah Membayar (SPM). 

Ayat (3) 

 Cukup jelas 

Ayat (4) 

 Cukup jelas 

Pasal 6  

Cukup jelas 

Pasal 7  

 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan ‘manfaat ekonomi’ adalah keuntungan berupa deviden, 
bunga, capital gain dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan 

investasi Pemerintah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan ‘manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya’   
adalah : 

a. Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan yang 

mendapatkan investasi Pemerintah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu; 

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

c. Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu, sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; 

dan/atau 

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan. 

 

 

 

 



Pasal 8 

 Cukup jelas  

Pasal 9  

  Ayat (1) 

Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah 

Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian 

surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan 

usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga 

hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan 

untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 

terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 

Ayat (4) 

Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-

menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

  Huruf a 

 Investasi dalam obligasi yang dimaksud disini adalah pembelian 

obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih 

dari 12 (dua belas) bulan, misalnya Pemerintah Daerah membeli 

obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintah pusat 

sebesar nilai nominal obligasi. 

Huruf b 

 Penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana 

yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud 

untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek 

tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat 

penyelesaian tertentu dan dibukukan berdasarkan harga perolehan 

kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 

Huruf c 

 Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok 

masyarakat, unit usaha kecil dan menengah, perusahaan daerah, untuk 

ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan 

kembali. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah 

nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu 

sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih. 

Huruf d 

 Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak 

bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang 

yang dibeli oleh Pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek 

pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya 

investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini 

seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk 



penyehatan/penyelamatan perekonomian dan dicatat sebesar harga 

perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk 

memperolehnya.  

Ayat (8) 

 Cukup jelas 

Ayat (9) 

 Cukup jelas 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas 

Pasal 11 

 Cukup jelas 

Pasal 12 

 Huruf a 

Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber 

dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh DPRD 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber lainnya yang sah” adalah dapat 
berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan 

infrastruktur dan bidang lainnya. 

Pasal 13 

 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 

Pasal 15 

 Cukup jelas 

Pasal 16 

 Cukup jelas 

Pasal 17 

 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perencanaan investasi Pemerintah Daerah oleh Tim 

Investasi Pemerintah Daerah” adalah usulan rencana investasi oleh Tim 
Investasi Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun 

anggaran berikutnya yang diajukan kepada Bupati. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah “ adalah penyusunan besaran 
anggaran penyediaan dana investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan usulan dari masing-masing 

instansi/SKPD pengelola investasi. 

Huruf c  

Cukup jelas 

 

Huruf d  

Cukup jelas 

 

Huruf e  

Cukup jelas 

 

 

 



Pasal 18 

 Cukup jelas 

Pasal 19 

 Cukup jelas 

Pasal 20 

 Cukup jelas 

Pasal 21 

 Cukup jelas 

Pasal 22 

 Cukup jelas 

Pasal 23 

 Cukup jelas 

Pasal 24 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah perubahan harga surat 
berharga secara signifikan sehingga apabila tidak segera dilakukan divestasi 

dikhawatirkan terjadi penurunan harga sehingga menimbulkan kerugian. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c  

 Yang dimaksud dengan  : 

1. Kontrak Manajemen,  dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk 

barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan 

oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima 

imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan 

hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian. 

2. Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang 

untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannnya dilakukan oleh 

Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain : 

a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja; 

b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada 

pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian; 

c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga. 

3. Kontrak Bagi Keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam 

bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang 

pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara 

lain: 

a. Pihak Ketiga menyediakan modal invesatasi dan/atyau modal kerja; 

b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga; 

c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah 

dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam 

perjanjian. 

4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir 

lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, 

sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi dengan ketentuan antara lain: 

a. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Unit 

kerja/SKPD yang ditunjuk oleh Bupati; 

b. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak 

Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang 

ditetapkan dalam perjanjian. 



5. Kontrak Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah 

yang berstatus Hak Pengelolaaan (HPL) dan memungkinkan untuk 

mendirikan tempat usaha. Sedangkan untuk membangunnya diserahkan 

kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan  : 

a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi 

tanggung jawab Pihak Ketiga; 

b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau 

dikelola oleh Pihak Ketiga, sedangkan yang sebagian lainnya 

dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah; 

c. Atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan 

sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL; 

d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah; 

e. Kepada Pihak ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola 

bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan; 

f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhir Hak 

Guna Bangunan yang bersangkutan. 

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi 

Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah pada 

Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada 

DPRD, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan 

Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. 

Berdasarkan perjanjian tersebut di atas ditetapkan Keputusan Bupati 

tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi 

Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha 

yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

 Cukup jelas 

Pasal 27 

 Cukup jelas 

Pasal 28 

 Cukup jelas 

Pasal 29 

 Cukup jelas 

Pasal 30 

 Cukup jelas 

Pasal 31 

 Cukup jelas 

Pasal 32 

 Cukup jelas 

Pasal 33 

 Cukup jelas 

Pasal 34 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud “terafiliasi”  adalah hubungan secara pribadi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan pelaksanaan investasi Pemerintah 

Daerah, antara lain hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan 

sampai derajat kedua, baik secara horozontal maupun vertikal. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 



Pasal 35 

 Cukup jelas 

Pasal 36 

 Cukup jelas 
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