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PENYELENGGARAAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

http://bisnis.liputan6.com/

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh

manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut

merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum

sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.1 Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

(bunga, dividen, dan royalti) atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.2

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Pemda diberi kewenangan untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam peraturan ini juga diatur bahwa kepala daerah dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menerbitkan investasi yang

menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam

Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang keuangan.3 Kemudian juga diatur bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemda

1 Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
2 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, “Modul Akuntasi Pemerintah Daerah Berbasis

Akrual, Akuntasi Investasi”, http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/paparan-modul-sap-
akrual/INVESTASI.pdf,  diakses tanggal 1 November 2016 pukul 10.00 WIT hlm. 3.

3 Pasal 300 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 9 Tahun 2015 (UU Nomor 23 Tahun 2014).
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dapat melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum

digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan

kualitas pelayanan publik.4

Investasi yang dilakukan oleh Pemda lebih khusus diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Investasi yang dilakukan Pemda dimaksudkan

untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, meliputi:5

1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga

dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemda;

2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam

jangka waktu tertentu;

3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung

dari investasi yang bersangkutan;

4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemda.

Sementara itu, tujuan investasi yang dilakukan Pemda adalah untuk

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan

pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperoleh tujuan dan manfaat investasi, Pemda-Pemda di Maluku

melaksanakan investasi. Data investasi yang dilakukan Pemda di wilayah Maluku dapat

dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Nilai Investasi Pemda se-Provinsi Maluku 2012-2015 (Dalam juta rupiah)

Nama
Entitas

Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Panjang

Investasi Permanen Investasi Nonpermanen

2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012

Provinsi
Maluku 15,000.00 0 0 0 337,848.76 337,815.13 370,198.82 306,140.51 36,302.69 15,799.50 9,174.00 37,006.33

Kota
Ambon 0 0 0 0 13,951.00 22,708.17 20,208.17 6,738.03 0 0 0 2,455.62

4 Pasal 328, UU Nomor 23 Tahun 2014.
5 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah.
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Nama
Entitas

Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Panjang

Investasi Permanen Investasi Nonpermanen

2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012
Kabupaten
Maluku
Tengah

0 0 0 0 28,470.87 30,251.21 27,295.53 43,157.82 0 0 0 984.00

Kabupaten
Seram
Bagian
Barat

0 0 0 0 5,891.00 5,891.00 4,250.00 3,250.00 0 0 0 0

Kabupaten
Seram
Bagian
Timur

0 0 0 0 14,406.29 12,914.56 9,250.00 8,250.00 492.67 570.00 570.00 570.00

Kota Tual 0 0 0 25,000.00 8,258.00 7,258.00 6,500.00 1,500.00 0 0 0 0

Kabupaten
Buru
Selatan

0 0 0 0 11,268.83 7,339.59 3,713.20 1,713.20 787.43 818.26 2,340.63 1,740.63

Kabupaten
Buru 0 0 0 0 9,368.40 10,434.25 9,407.79 8,030.20 0 5,848.05 7,678.10 11,427.09

Kabupaten
Kepulauan
Aru

0 0 0 0 14,966.08 11,377.38 5,749.75 5,749.75 0 0 0 0

Kabupaten
Maluku
Tenggara

0 0 0 0 10,100.44 8,543.66 7,097.90 4,789.03 0 0 0 0

Kabupaten
Maluku
Tenggara
Barat

0 0 0 0 25,105.25 17,420.07 13.38 10,071.62 363.04 363.04 363.04 360.00

Kabupaten
Maluku
Barat Daya

0 0 0 0 13,173.35 10,707.57 4,500.00 5,000.00 0 0 0 0

JUMLAH 15,000.00 0.00 0.00 25,000.00 492,808.28 482,660.57 468,184.54 404,390.15 37,945.83 23,398.85 20,125.77 54,543.66

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Maluku

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa bentuk investasi yang banyak dilakukan adalah

investasi jangka panjang permanen. Sebenarnya investasi jangka pendek dalam bentuk

deposito juga kerap dilakukan, Namun pada saat tahun anggaran berakhir, deposito tersebut

kemudian dicairkan sehingga tercatat sebagai Kas. Pada tabel tersebut juga terlihat trend

investasi permanen yang terus naik dalam empat tahun terakhir, dengan tingkat kenaikan

mencapai 21,86% atau rata-rata setahun 5,4%. Kemudian, investasi nonpermanen pada

pemerintah kabupaten/kota cederung turun sementara investasi nonpermanen pada

Pemerintah Provinsi Maluku cederung naik dalam 3 tahun terakhir.

Menetapkan kebijakan untuk melakukan investasi merupakan bagian dari tanggung

jawab Pemda untuk memajukan perekonomian daerahnya. Pengelolaan investasi Pemda
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sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.6 Mengelola dan

mempertanggungjawabkan investasi yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

merupakan kewajiban yang harus diemban Pemda. Oleh karena itu, untuk memberikan

pemahaman yang komprenhensif kepada berbagai pihak terkait pengelolaan investasi Pemda

maka tulisan ini akan membahas tentang penyelenggaran investasi oleh Pemda.

II. PERMASALAHAN

1. Apa definisi dan asas investasi yang dilaksanakan oleh Pemda?

2. Apa saja bentuk-bentuk dan lingkup pengelolaan investasi oleh Pemda?

3. Bagaimana pengelolaan investasi oleh Pemda?

4. Bagaimana penatausahaan investasi Pemda berdasarkan Standar Akuntansi Investasi?

III. PEMBAHASAN

A. Definisi dan Asas

Kata “investasi” berasal dari bahasa Latin investere yang berarti memakai dan

bahasa Inggris investment yang berarti  investasi, penanaman modal (uang, modal).7

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online8 mengartikan investasi berarti penanaman

uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh

keuntungan. Sementara itu, dalam Black’s Law Dictionary investment diartikan

sebagai an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital

outlay9 diartikan sebagai pengeluaran/pembiayan untuk mendapatkan properti atau

aset untuk memperoleh pendapat; pembiayaan modal (terjemahan bebas).

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

mendefinisikan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat

ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.10 Sementara itu, PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

6 Pasal 5, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
7 Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, PT, 2003, hlm.330.
8 KBBI Online, diakses dari http://kbbi.web.id/investasi pada tanggal 1 November 2016 Pukul 09.00 WIT.
9 Garner A. Bryan, Black’s Law Dictionary-Seventh Edition, United States of America: West Publishing Co., 1999, hlm.

831.
10 Pasal 1 angka 65, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 1 angka 60 Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.



5

Tulisan Hukum – UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2017

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011

mendefinisikan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau

barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi

langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.11

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 menjabarkan bahwa investasi pemerintah

daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemda

dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi

langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.12

Pengelolaan investasi yang dilakukan pemerintah dilaksanakan dengan

memperhatikan asas-asas sebagai berikut:13

1. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang

Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi

Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai fungsi,

wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

2. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan

sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

4. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5. asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah harus didukung oleh adanya

ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana

dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

B. Bentuk dan Lingkup Investasi Pemda

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mengatur bentuk-bentuk dan pengelolaan

investasi Pemda sebagai berikut:

11 Pasal 1 angka 1, PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49
Tahun 2011 (PP Nomor 1 Tahun 2008).

12 Pasal 1 angka 3, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
13 Penjelasan PP Nomor 1 Tahun 2008.



6

Tulisan Hukum – UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku 2017

Bentuk investasi yang dilakukan Pemda meliputi:

1. Investasi Surat Berharga.

PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan Surat Berharga adalah saham

dan/atau surat utang.14 Investasi ini dilakukan dengan cara:

a. Pembelian Saham; dan

b. Pembelian Surat Utang.

2. Invetasi Langsung

PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan Investasi Langsung sebagai

penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah

untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi Langsung meliputi: 15

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. PP Nomor 1 Tahun 2008

mendefinisikan Penyertaan Modal sebagai bentuk Investasi Pemerintah pada

Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian

Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

b. Pemberian Pinjaman. PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan Pemberian

Pinjaman sebagai bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan

Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian

berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

14 Pasal 1 angka 2, PP Nomor 1 Tahun 2008.
15 Pasal 1 angka 4 dan 5, PP Nomor 1 Tahun 2008.

Bentuk Investasi Pemda
Investasi

Surat
Berharga

Pembelian Saham Pembelian Surat
Utang

Investasi
Langsung

Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Pemberian
Pinjaman
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C. Pengelolaan Investasi Daerah

Pengelolaan investasi daerah dapat terlihat dari diagram di bawah ini:

1. Perencanaan Investasi

Pengelola Investasi Pemda menyusun perencanaan investasi Pemda

dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.16 Pengelola Investasi yang dimaksud

adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.17

Perencanaan tersebut kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi

Pemerintah Daerah. Selanjutnya rencana kegiatan itu disampaikan kepada kepala

daerah untuk mendapat persetujuan.18

Selanjutnya, pengelola investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah

Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis Investasi Pemerintah Daerah

dilakukan oleh penasehat Investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah.19

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan investasi Pemda dilaksanakan oleh Pengelola Investasi/

Bendahara Umum Daerah dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan

Layanan Umum Daerah. Pelaksanaan Investasi dituangkan dalam perjanjian

Investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga. Perjanjian ini

dilaporkan kepada kepala daerah.20

16 Pasal 15 ayat (1), Pernendagri Nomor 52 Tahun 2012.
17 Pasal 1 angka 10, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
18 Pasal 15 ayat (2) dan (3), Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
19 Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
20 Pasal 21 ayat (1), (2) dan (4), Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.

• Rencana Kegiatan
• Analisis Investasi

Perencanaan

• Perjanjian
• Laporan kegiatan

Pelaksanaan
• Penganggaran
• Pelaksanaan
• Penatausahaan
• Pertanggungjawaban

Pengelolaan
Keuangan

• Perkiraan Rugi
• Analisis Penasihat

Investasi

Divestasi
• Monitoring
• Evaluasi
• Koordinasi

Pengawasan
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Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi

Pemda.21 Hasil  pengelolaan investasi  merupakan pendapatan daerah.22 Pengelola

Investasi menyusun laporan kegiatan investasi Pemda yang disampaikan kepada

kepala daerah. Laporan tersebut terdiri dari laporan posisi portofolio investasi; dan

laporan hasil investasi. 23

Pelaksanaan investasi sesuai dengan bentuknya yaitu:

a. Investasi Surat Berharga

Investasi ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penasehat investasi

untuk mendapatkan nilai wajar.24 Investasi Surat berharga dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu:

1) Pembelian saham

Investasi ini dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan

terbatas.25 Pembelian saham dilaksanakan berdasarkan hasil analisis

penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.26

2) Pembelian surat utang

Investasi ini dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan

pemerintah pusat dan/atau Pemda lainnya. Pembelian surat utang hanya

dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian

surat utang kembali. Opsi ini merupakan komitmen penerbit surat utang

untuk melakukan pembelian kembali apabila Pemda akan menjual surat

utang sebelum jatuh tempo. Pembelian surat utang dilaksanakan

berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko. 27

b. Investasi Langsung

Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian

pinjaman oleh Pemda untuk membiayai kegiatan usaha.28 Investasi Langsung

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

21 Pasal 33 ayat (1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
22 Pasal 33 ayat (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
23 Pasal 22 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012
24 Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
25 Pasal 17 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
26 Pasal 20 ayat (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
27 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
28 Pasal 1 angka 5, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
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1) Penyertaan modal Pemda

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi

Pemda pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sedangkan

penyertaan modal Pemda atas barang milik daerah adalah pengalihan

kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.29

2) Pemberian pinjaman

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat,

penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga

keuangan bukan bank.30

3. Pengelolaan Keuangan

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mengatur bahwa penganggaran,

pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi

Pemda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi

yang dilakukan oleh Pemda dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

Demikian pula dengan divestasi dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada

jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu untuk

divestasi yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam

pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemda.31 Yang

perlu diperhatikan seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap kebijakan

investasi maupun divestasi diperlukan kajian terlebih dahulu oleh Penasihat

Investasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Untuk pelaksanaan anggaran mengacu pada mekanisme penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah. Demikian juga dengan penatausahaan dan

pertanggungjawaban mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006.

29 Pasal 1 angka 6 dan 7, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
30 Pasal 19, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
31 Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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4. Divestasi

PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefiniskan divestasi sebagai penjualan surat

berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada

pihak lain.32 Dalam hal investasi Pemda diperkirakan rugi, Pemda melakukan

divestasi. Divestasi Pemda berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.33 Bentuk

dan alasan dilakukan divestasi diuraikan dalam tabel berikut:34

Tabel 2. Bentuk Investasi dan Divestasi Daerah

Bentuk Investasi Bentuk Divestasi Alasan Divestasi

Investasi Surat Berharga
dengan cara pembelian
saham

Penjualan saham 1. harga saham naik secara signifikan
dan/atau menguntungkan untuk dilakukan
divestasi;

2. terdapat investasi lain yang diproyeksikan
lebih menguntungkan; atau

3. terjadi penurunan harga saham secara
signifikan.

Investasi Surat Berharga
dengan cara pembelian
surat utang

Penjualan surat utang 1. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;

2. terdapat investasi lain yang diproyeksikan
lebih menguntungkan; atau

3. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Penjualan hak kepemilikan
kepada pihak lain.

1. kegiatan perusahaan tidak
menguntungkan; atau

2. tidak sesuai dengan strategi investasi
Pemda.

Pemberian Pinjaman Pemindahan piutang atau hak
tagih untuk memperoleh hak
pokok pinjaman, bunga dan/atau
biaya lainnya kepada pihak lain.

Tidak Dijelaskan.

Hasil divestasi yang dilakukan oleh Pemda merupakan hasil bersih setelah

dikurangi biaya pelaksanaan divestasi. Adapun biaya pelaksanaan divestasi

diperhitungkan berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

Hasil divestasi tersebut merupakan penerimaan daerah.

5. Pengawasan

Pengelola investasi Pemda memiliki kewenangan supervisi.35 Kewenangan

dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah dapat dilimpahkan

kepada SKPD yang membidangi pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi:36

32 Pasal 1 angka 13, PP Nomor 1 Tahun 2008.
33 Pasal 24 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
34 Pasal 24 s.d Pasal 31, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
35 Pasal 4 ayat (2), Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
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a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi Pemda yang terkait dengan

dukungan Pemda;

b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi Pemda

dalam jangka waktu tertentu; dan

c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya

sehubungan dengan investasi langsung.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mengatur bahwa Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam

pelaksanaan investasi Pemda. Pengawasan yang dimaksud meliputi pemantauan

dan pengendalian. Adapun hasil pelaksanaan pengawasan tersebut dilaporkan

kepada kepala daerah.37

D. Penatausahaan Investasi Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Pasal 71 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

mengklasifikasikan Investasi berdasarkan jangka waktu yaitu:

1. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko

rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Investasi jangka pendek

biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemda dapat menjual

investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.38

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:39

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah

dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

c. Berisiko rendah.

36 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
37 Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Permendagri Nomor 52 Tahun 2012.
38 Modul 2, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah, hlm 54.
39 Pusdiklat BPK RI, Buku Peserta Diklat Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Pusdiklat BPK, 2015, hlm. 105.
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Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang

berisiko tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, tidak termasuk

dalam Investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah sebagai contoh

saham pada pasar modal. Jenis Investasi yang tidak termasuk dalam kelompok

investasi jangka pendek antara lain adalah:40

a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu

badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah

kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan

kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri

untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau

c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek.

Sementara itu, investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka

pendek, antara lain terdiri atas:41

a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat

diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek oleh pemerintah pusat

maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2. Investasi jangka panjang

Investasi ini digunakan untuk menampung penganggaran Investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.42 Investasi jangka

panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen.43

Investasi permanen adalah Investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara berkelanjutan,44 sedangkan Investasi Nonpermanen adalah

Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan.45 Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah investasi yang

40 Ibid.
41 Ibid.
42 Modul 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Op.cit, hlm. 55.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
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dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk

memperjualbelikan atau menarik kembali.46 Sedangkan 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.47

Investasi jangka panjang permanen yaitu investasi untuk dimiliki secara

berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali,

seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk

penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada

BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang

dimiliki Pemda untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.48

Investasi jangka panjang nonpermanen yaitu investasi yang bertujuan

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau

ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang

disisihkan Pemda dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti

bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok

masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.49

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:50

Tabel 3. Klasifikasi Investasi dalam Bagan Akun Standar

Investasi Jangka

Pendek

Investasi dalam Saham

Investasi dalam Deposito

Investasi dalam SUN

Investasi dalam SBI

Investasi dalam SPN

Investasi Jangka Pendek BLUD

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka

Panjang Non-Permanen

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

46 Pusdiklat BPK RI, Loc.cit.
47 Ibid.
48 Modul 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Loc.cit.
49 Ibid.
50 Modul 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Loc.cit.
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Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Nonpermanen Lainnya

Investasi Jangka

Panjang Permanen

Penyertaan Modal Kepada BUMN

Penyertaan Modal Kepada BUMD

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta

Investasi Permanen Lainnya

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun

2013 berikut penatausahaan akuntasi investasi daerah.

1. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat

memenuhi kriteria sebagai berikut:51

a. memungkinkan Pemda memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial

atau jasa potensial di masa depan; atau

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal

(reliable).

Untuk menentukan apakah kriteria pertama di atas terpenuhi maka Pemda

perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat

sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti‐bukti yang

tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.52 Kemudian perlu adanya

kepastian bahwa Pemda akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan

menanggung risiko yang mungkin timbul.53

Untuk kriteria kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat

diukur secara memadai (reliable), biasanya dapat dipenuhi karena adanya

transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang

menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu

investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan

51 Ibid, hlm. 56.
52 Pusdiklat BPK RI, Loc.cit.
53 Ibid.
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nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai

estimasi yang layak dapat digunakan.54

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk

pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka

pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen

sumber yang relevan. 55

Uraian Debit Kredit

Investasi Jangka Pendek xxx

Kas xxx

Selanjutnya terkait hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka

pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga surat utang/obligasi dan

dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan asli daerah. Jurnal pada

Laporan Operasional sebagai berikut:

Uraian Debit Kredit

Kas di Kas Daerah xxx

Pendapatan Bunga – LO xxx

Sedangkan Jurnal pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Uraian Debit Kredit

Estimasi SILPA xxx

Pendapatan Bunga xxx

Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut

mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika

tunai) sebagai berikut.

Uraian Debit Kredit

Investasi Jangka Panjang xxx

Kas xxx

54 Ibid.
55 Modul 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Op.cit, hlm 56.
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Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemda juga mengakui

terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-

penyertaan modal/investasi Pemda di debit dan perubahan SAL di kredit sebagai

berikut.

Uraian Debit Kredit

Investasi xxx

Perubahan SAL xxx

2. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut

ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Pengukuran investasi jangka pendek:

1) Investasi dalam bentuk surat berharga:

a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya

perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa

bank, dan biaya lainnya.

b) apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai

wajar atau harga pasarnya.

2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,

misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga

transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam

rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi nonpermanen:

a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai

sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan

yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan.

c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemda (seperti

proyek Perkebunan Inti Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan

termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
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yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek

tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan

sebagai investasi Pemda, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai

wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing

harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs

tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemda dilakukan dengan tiga metode yaitu:56

a. Metode biaya

Investasi Pemda yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat

sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian

hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi Pemda yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan

dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi

bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan Pemda setelah tanggal

perolehan. Bagian laba yang diterima Pemda, tidak termasuk dividen yang

diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemda dan

tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga

diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemda, misalnya

adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi

aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemda yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih

yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan

diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual

dalam jangka waktu dekat.

56 Ibid, hlm 58.
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Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:57

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang

direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai

investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen.58

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham

bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian

investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of

influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.59 Ciri-ciri adanya

pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:60

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan

investee;

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan

dewan direksi.

4. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-

kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:61

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka

panjang;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

57 Modul 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Op.cit, hlm 59.
58 Pusdiklat BPK RI, Op.cit, hlm. 108.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Ibid.
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e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

f. Perubahan pos investasi.

IV. PENUTUP

Investasi Pemda adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah

oleh Pemda dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan

investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pemda dalam

melaksanakan investasi berpedoman pada asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Bentuk dari investasi yang dilakukan Pemda meliputi investasi surat berharga dan

investasi langsung. Adapun pengelolaan Investasi teridiri dari: 1) Perencanaan berupa

rencana kegiatan dan analisis investasi; 2) Pelaksanaan berupa penyusunan dan

pelaksanaan perjanjian investasi dan laporan kegiatan; 3) Pengelolaan keuangan, yaitu

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban; 4) Divestasi; dan

5) Pengawasan, yaitu monitoring, evaluasi dan koordinasi.

Penatausahaan investasi Pemda dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintah. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat

memungkinkan Pemda memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa

potensial di masa depan; dan/atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memadai/andal. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis

investasinya. Investasi dinilai dengan menggunakan metode biaya, ekuitas dan nilai

bersih yang dapat direalisasikan. Hal-hal yang perlu diungkap dalam Laporan Keuangan

adalah pebijakan akuntansi investasi, jenis-jenis investasi, perubahan harga pasar,

penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut dan investasi

yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya serta perubahan pos investasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat

instansi.
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