PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2OO8

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAHPROVINSINUSA TENGGARABARAT
PERATURANDAERAH PROVINSINUSA TENGGARABARAT
NOMOR

,1 TAHLTN 2OO8
TENTANG

IN\'ES TASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.
mbang

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaan
Negaradan Pasal 116 PeraturanPemerintahNomor 58
Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah,PemerintahDaerah dapat
melakukan investasijangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial dan/ataumanfaat lainnya;

b

bahwa dalam rangka menggali potensi dan mengoptimalkanpendayagunaan
assetsertapendapatandaerahdapat dilakukan investasi pemerintah daerah;
bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud pada huruf a dan
huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang lnvestasi
PemerintahDaerah.

)nglngat

L

Undang-UndangNomor 64 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
NegaraTahun 1958 Nomor I15, TambahanLembaranNegaraNomor 1649):

2 . Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegara
Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaranNegaraNomor 3851);
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 KeuanganNegara (LembaranNegara
Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor a286);
4 . Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(LembaranNegaraTahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaranNegaraNomor
4355);
Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tentane Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
LembaranNegaraNomor a389);
Undang-UndangNomor l5 Tahun 20O4tentangPemeriksaanPengelolaan dan
Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
TambahanLembaran Negara Nomor aa}Q;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional(LembaranNegaraTahun 2004 Nomor 104,Tambahan
LembaranNegaraNomor aazl);
8 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undangNomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-undang(Lembaran
NegaraTahun 2005 Nomor 108,TambahanLembaranNegaraNomor a5a8);
Undang-undangNomor 33 Tahun 2OO4tentangPerimbanganKeuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438');

1 0 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan(LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaran
NegaraNomor a503);
I l. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
NegaraNomor a578);

t 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaranNegara Nomor 461$;
1 3 .Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O07 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4698);

t 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Il2, Tambahan
LembaranNegara Nomor a76I),

1 5 .Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas,Fungsi, SusunanOrganisasidan Tata Kerja SekretariatDaerahPropinsi
Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat
(LembaranDaerahTahun 2000 Nomor 9);
1 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2A07 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
KeuanganDaerah(LembaranDaerahTahun 2007 Nomor 1),
7 7 . Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20O7 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah(LembaranDaerahTahun 2007 Nomor 8).

DenganPersetujuanBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:
{enetapkan

PERATURANDAERAH TENTANG INVESTASIPEMERINTAHDAERAH

Pemerintah Daerah, yaitu BUMN,

BUMD,

Koperasi, Perusahaan Swasta

Nasional,PerguruanTinggi, LembagaPenelitian,Lembaga SwadayaMasyarakat
(LSM) dan yayasanyang tunduk padahukum Indonesia.
1 8 Badan Usaha Milik Daerah selanjutnyadisingkat BUMD adalah Badan Usaha
yang pendiriannya diprakarsai PemerintahDaerah danlatausahamnyasekurangkurangnya5l % dimiliki oleh PemerintahDaerah denganbentuk Badan Hukum
PerusahaanDaerah atau PerseroanTerbatas.
1 9 . Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah badan hukum
yang didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan sesuaidenganPeraturanPerundang-undangan.
2 0 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
PerangkatDaerah pada Pemerintah Daerah selaku PenggunaAnggaran/Pengguna
Barang.

2 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPKD
adalahBadan/DinaVBiro Keuanganyang melaksanakanpengelolaankeuangandaerah.
22 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Badan/Dinas/Biro Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaanAPBD dan bertindaksebagaiBendaharaUmum Daerah.
L)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
PKPKD adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan
keseluruhanpengelolaankeuangandaerah.

24 Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindakdalam kapasitassebagaibendaharaumum daerah.

BAB II
MAKSTID DAN TUruAN
Pasal2
(1) Investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset
daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan
peningkatanpendapatanasli daerah.
(.2) InvestasiPemerintahDaerahsebagaimana
dimaksud pada ayat(1) bertujuanuntuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum berdasarkanprinsip ekonomi perusahaandan sesuai dengan kelayakan
usaha.

BAB III
BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal3
(1) Investasipemerintahdaerahdilakukandalam bentuk:
a. investasijangka pendek; danlatau
b. investasijangka panjang.
(2) Investasisebagaimana
dimaksudpada ayat(l) huruf a meliputi:

a. deposito berjangkawaktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat
diperpanjang secaraotomatis; dan/atau
b. investasidengancarapembeliansuratutangjangka pendek'
dimaksudpadaayat (1) huruf b meliputi:
(3) Investasisebagaimana
a. investasilangsungjangka panjangyang bersifatnon permanen;darVatau
b. investasilangsungjangka panjangyang bersifatpermanen'
(4) lnvestasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen sebagaimana
dimaksud padaayat(3) huruf a meliputi :
a. pembelianobligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkanuntuk
dimiliki sampaidengantanggaljatuh temponyaoleh pemerintahdaerah;
b. dana yang disisihkan pemerintahdaerahdalam rangka pelayananmasyarakat
sepertibantuan modal kerja secarabergulir kepadamasyarakat;
c. kerja samadaerahdenganbadanusahadalam penyediaaninfrastruktur dan non
infrastruktur.
(5) Investasilangsungjangka panjangyang bersifat permanensebagaimanadimaksud
pada ayat(3) huruf b meliPuti :
a. kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/
pemanfaatanaset daerah,
danlatau badan usaha/
b. penyertaan modal daerah kepada BUMN/BUMD
perseroanlainnya;
c. investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk
menghasilkanpendapatanatau meningkatkanpelayanankepada masyarakat
BAB IV
BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal4
(l) Bidang InvestasiPemerintahDaerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi
meliputi:
jasa pelayananumum,
a. pengembangan
b. pengembanganaksespelayananpembiayaanbagi
kegiatan usahamasyarakat;
bidang usahaBUMD, dan/atau
c. pengembangan
d. pengembanganbidang usahalainnya dalam rangka peningkatan manfaat
ekonomi bagi daerah
(2) Bidang InvestasiPemerintahDaerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi
sebagaimanadimaksudpada ayat (1), harusmenghasilkanmanfaatinvestasiyang
terukur bagi daerah.
Pasal5
(1) Investasipemerintahdaerahdalam rangka pengembanganjasa pelayananumum
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk
meningkatkandaya saing dan efisiensi kegiatanusahamasyarakat.
(2) Investasipemerintahdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1), antaralain
meliputi:
a. layanantransportasi;

a. deposito berjangkawaktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat
diperpanjang secaraotomatis; dan/atau
b. investasidengancarapembeliansuratutangjangka pendek'
dimaksudpadaayat (1) huruf b meliputi:
(3) Investasisebagaimana
a. investasilangsungjangka panjangyang bersifatnon permanen;darVatau
b. investasilangsungjangka panjangyang bersifatpermanen'
(4) lnvestasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen sebagaimana
dimaksud padaayat(3) huruf a meliputi :
a. pembelianobligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkanuntuk
dimiliki sampaidengantanggaljatuh temponyaoleh pemerintahdaerah;
b. dana yang disisihkan pemerintahdaerahdalam rangka pelayananmasyarakat
sepertibantuan modal kerja secarabergulir kepadamasyarakat;
c. kerja samadaerahdenganbadanusahadalam penyediaaninfrastruktur dan non
infrastruktur.
(5) Investasilangsungjangka panjangyang bersifat permanensebagaimanadimaksud
pada ayat(3) huruf b meliPuti :
a. kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/
pemanfaatanaset daerah,
danlatau badan usaha/
b. penyertaan modal daerah kepada BUMN/BUMD
perseroanlainnya;
c. investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk
menghasilkanpendapatanatau meningkatkanpelayanankepada masyarakat
BAB IV
BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal4
(l) Bidang InvestasiPemerintahDaerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi
meliputi:
jasa pelayananumum,
a. pengembangan
b. pengembanganaksespelayananpembiayaanbagi
kegiatan usahamasyarakat;
bidang usahaBUMD, dan/atau
c. pengembangan
d. pengembanganbidang usahalainnya dalam rangka peningkatan manfaat
ekonomi bagi daerah
(2) Bidang InvestasiPemerintahDaerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi
sebagaimanadimaksudpada ayat (1), harusmenghasilkanmanfaatinvestasiyang
terukur bagi daerah.
Pasal5
(1) Investasipemerintahdaerahdalam rangka pengembanganjasa pelayananumum
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk
meningkatkandaya saing dan efisiensi kegiatanusahamasyarakat.
(2) Investasipemerintahdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1), antaralain
meliputi:
a. layanantransportasi;

b. layananjalantol;
c. layananpengairan;
d. layanantelekomunikasi;
e. layananenqrgi;
f. layananair bersih;
g. layananlimbah; dan
h. layananminyak dan gas bumi.
Pasal6
(1) lnvestasi pemerintah daerah dalam rangka pengembanganakses pelayanan
pembiayaanbagi kegiatanusahamasyarakatsebagaimanadimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga
pembiayaanbersangkutanbagi kegiatanusahamasyarakat.
(2) Investasipemerintahdaerahsebagaimana
dimaksud padaayat(1), meliputi:
a. investasipadalembagapembiayaanbank;
b. investasipadalembagapembiayaannon bank; dan
c. koperasi.
Pasal7
lnvestasi pemerintah daerah dalam rangka pengembanganbidang usaha BUMD
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf c, dimaksudkan untuk
meningkatkankinerja BLMD.
Pasal8
Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembanganbidang usaha lainnya
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian
surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkanmanfaat ekonomi.
BAB V
SLII\{BER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal9
Sumberdanainvestasidapatberasaldari.
a. AnggaranPendapatandan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber-sumberlainnyayang sah.
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Bagian Pertama
Lingkup Pengelolaan
Pasal10
Lingkup pengelolaaninvestasipemerintahdaerahmeliputi:
a. perencanaan
kebutuhandan analisisresiko;
b. pelaksanaaninvestasi;
c. penatausahaan
dan pertanggungfawabaninvestasi;
d. pengawasan;dan
e. divestasi.

BagianKedua
Kewenangan
Pasall I
(i)

Kewenanganpengelolaaninvestasipemerintahdaerahdilaksanakanoleh PPKD
selakuBendaharawanUmum Daerah, ataspelimpahanwewenang dari Gubernur.

(2) Kewenangan pengelolaaninvestasi pemerintah daerah sebagaimanadimaksud
padaayat (1) meliputi kewenanganregulasi,supervisi,dan operasional.
Pasal12
(l) Dalam rangka pelaksanaankewenangan regulasi supervisi, dan operasional
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1l ayat (2), Gubernur dapat melimpahkan
sebagianatau seluruhkewenangannyakepada.
a. Kepala SKPKD selakuPPKD; dan
b. Kepala SKPD teknis terkait.
(2) Pelimpahansebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan
Gubernur.
BagianKetiga
KebutuhanDan Analisis Resiko
Perencanaan
Pasal13
(1) Perencanaan
dimaksud dalam
kebutuhaninvestasipemerintahdaerahsebagaimana
Pasal10 huruf a meliputi:
a. perencanaaninvestasilangsungdalam bentuk penyediaaninfrastruktur dan non
infrastruktur yang dikerjasamakandenganbadanusaha; dan/atau
b. perencanaandalampembeliansuratberharga.
(2) Perencanaankebutuhaninvestasipemerintahdaerahsebagaimanadimaksud pada
ayat (1), ditetapkanoleh GubernurataspersetujuanDPRD.
Pasal14
(1) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan
infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakandenganbadan usaha
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling sedikit harus
mempertimbangkan.
a. kesesuaiandenganrencanapembangunanjangkamenengahdaerahdan rencana
strategissektorterkait;
b. kesesuaianlokasi proyek denganrencanatata ruang wilayah,
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah; dan
d. analisisbiaya dan manfaatekonomi,sosial,dan manfaatlainnya.
(2) Perencanaankebutuhan investasi pemerintah daerah dalam pembelian surat
berhargasebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) huruf b, paling sedikit
.
harusmemuat.
a. analisisresiko dan kelayakanrencanainvestasipembeliansuratberharga;dan
b. hasil penilaianpenasihatinvestasiataskewajaranpembeliansuratberharga.

Pasal15
Analisis resiko dalam perencanaankebutuhan investasi disusun berdasarkanprinsip
kehati-hatiandan pembagianpengelolaanresiko dalam rangka menjamin efisiensidan
efektivitaspelaksanaaninvestasipemerintahdaerah.
BagianKeempat
Pelaksanaan
InvestasiPemerintahDaerah
Pasal16
(1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah melalui pembelian saham dapat
dilaksanakanatas sahamyang diterbitkan perusahaan.
(2) Pelaksanaaninvestasi pemerintah daerah melalui pembelian surat utang dapat
dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah dan
pemerintahdaerahlainnya.
(3) Pelaksanaaninvestasipemerintahdaerahsebagaimana
dimaksudpadaayat (1) dan
(2), didasarkanpadapenilaiankewajaranhargasuratberharga.
Pasal17
(1) Investasi langsung dalam bentuk penyediaaninfrastruktur dan non infrastruktur
dilaksanakandengancara:
a. Gubernur melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha berdasarkan
perjanjiankerjasama.
b. Gubernur melakukanperjanjian investasidengan badan yang mengeloladana
bergulir berdasarkanperjanjiankerjasama.
(2) Pelaksanaanperjanjian kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atas
persetujuanDPRD
Pasal18
Untuk pelaksanaaninvestasipemerintahdaerahdalam bentuk penyediaaninfrastruktur
dan non infrastruktur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, Gubernur dapat
membentuk perusahaanpatungan dengan badan usaha sesuai peraturan perundangundansan.
Pasal19
Pelaksanaaninvestasi pemerintahdaerahdalam bentuk penyediaaninfrastruktur dan
non infrastruktur yang dikerjasamakandengan badan usaha sebagaimanadimaksud
Pasal17 dapatdilakukandenganmempertimbangkan:
a. pembagianresiko antarpihak yang dituangkandalam perjanjiankerjasama;
b. sistem pendanaan yang menitikberatkan pada sumber dana komersial serta
meminimalkansumberdanapemerintah;
c. kepemimpinanproyek dilakukan oleh sektor swasta;
d. komitmen pemerintahsebataskewajiban pada perjanjian kerjasamadan perjanjian
investasi;
9. masakonsesiatau batasantertentuataspengendaliandan kepemilikanfasilitasyang
dikembalikankepadapemerintah;dan
f. nilai jual atas hasil pelaksanaankegiatan penyediaan infrastruktur dan non
infrastruktur yans dilakukan.

Pasal20
( 1 ) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan
lainnya atas . pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan
infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakandenganbadanusaha.

(2) Pemberian dukungan pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui skema pembagian resiko yang harus ditanggung oleh
pemerintahdaerahdan badanusaha.
(3) Dukungan pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan
denganmempertimbangkan:
a. dampakpenundaan/penghentian
implementasiproyek,
b. terjadinyapeningkatanbiayaproyek; dan
c. pemulihan/pengembalian
investasi

Bagian Kelima
Penatausahaan
dan Pertanggungiawaban
Pasal27
(1) Penyelanggaraan
akuntansiataspelaksanaaninvestasipemerintahdaerahmengacu
kepadaStandarAkuntansiPemerintah.
(2) Kepala SKPKD wajib menatausahakandan memelihara dokumen investasi
pemerintahdaerahdenganbaik sesuaidenganperaturanperundang-undangan.
Pasal22
Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan investasi pemerintah daerah yang
beradadalamkewenangandan penguasaannya.

Bagian Keenam
Pensawasan
Pasal23
(1) Pengawasanterhadap pelaksanaaninvestasi pemerintah daerah dilakukan oleh
Gubernur.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
monitoring,evaluasi,dan pengendalian.

meliputi pemantauan/

Bagian Ketujuh
Divestasi
Pasal24
(1) Pemerintah daerah dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga sesuai
yang berlaku.
. denganperaturanperundang-undangan
(2) Divestasisebagaimana
dimaksudpadaayat (l) ataspersetujuanDPRD

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal25
(1) Investasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, dipandang sebagai Investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan
Daerahini.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaanPeraturan
Daerah ini diatur denganPeraturan dan/atauKeputusan Gubernur.
(3) Pada saatPeraturanini mulai berlaku, PeraturanDaerah Provinsi Daerah Tingkat i
Nusa TenggaraBarat Nomor 7 Tahun 1987 tentang PenyertaanModal Daerah pada
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal26
PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanDaerah ini
denganpenempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat.

Ditetapkan di Mataram
padatanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARABARAT,

h/(tut,u.

LALU SERINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN D.AERAH PROVINSI. NUS A TENGGARA B ARAT
NOMOR

+

TAHUN 2OO8

TENTANG
INVE STASI PEMERINTAH DAERAH
I UMUM
Undang-UndangNomor I Tahun 2OO4tentangPerbendaharaanNegara dan PeraturanPemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah mengamanatkanpemerintah baik
Pusat maupun Daerah untuk melakukan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang
dengantujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya. Investasi
tersebut merupakanwujud dari peran pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.
Investasi pemerintah daerah memerlukan peraturan sebagai dasar hukum untuk menjamin
terlaksananyatertib administrasi dan pengelolaan investasi yang baik dan benar. Sehubungan
dengan hal itu dan untuk melaksanakanketentuan Undang-undangNomor I Tahun 2004 tentang
PerbendaharaanNegara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi
Pemerintah pengaturan tentang investasi pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan suatu
peraturandaerah.
Pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
dilaksanakandenganmemperhatikanasas-asassebagaiberikut :
Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi
pemerintah daerah dilaksanakanoleh Gubernur, badan usah4 kepala SKPKD, kepala SKPD
teknis, dan lembagaterkait sesuaifungsi, wewenang,dan tanggungjawab rnasing-masing.
Asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkanhukum
dan peraturanperundang-undanganyang berlaku.
Asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai
batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraantugas
pokok dan fungsi pemerintahansecaraoptimal.
Asas akuntabilitas, yaitu

setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat
dipertanggungjawabkankepadamasyarakatdenganmemperhatikanrasa keadilan dan kepatutan.
Asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan
jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatandana dan divestasi serta
penyusunanlaporan keuanganpemerintahdaerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal1
Cukup jelas.
Pasal2
Cukupjelas.

Pasal3
Ayat (1)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud pembelian surat utang jangka pendek adalah pembelian
Surat Utang Negara (SLrN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat
Perbendaharaan
Negara(SPN)
Ayal (3)
Huruf a
Investasilangsungjangka panjang yang bersifat non permanenbertujuan
untuk

dimiliki

secara tidak

berkelanjutan atau

ada niat

untuk

diperjualbelikan
atauditarik kembali.
Huruf b
Investasilangsungjangkapanjangyang bersifat permanenbertujuanuntuk
dimiliki secaraberkelanjutantanpa ada niat untuk diperjualbelikanatau
tidak ditarik kembali.
Ayat (4)
Cukupjelas.
Ayat (s)
Cukupjelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal4
Ayat (l)
Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembanganbidang usaha
BUMD dimaksudkanuntuk meningkatkankinerja BUMD.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksuddenganmanfaatinvestasidan terukur bagi pemerintahdaerah.
1 keuntunganberupadevidendan pertumbuhannilai perusahaanyangmendapatkan
investasi pemerintahdaerahsejumlah tertentu dalamjangka waktu tertentu;
2. keuntunganberupa jasa/bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka
aktu tertentu,
3. peningkatan pemasukanpajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka
waklu tertentu sebagaiakibat langsungdari investasi bersangkutan,dan/atau;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu

Pasal5
Ayat (1)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal6
Ayat (1)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal7
Cukupjelas.
Pasal8
Cukupjelas.
Pasal9
Huruf a
Penggunaandana APBD sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas
alokasiyang telah disetujuioleh DPRD dalam APBD.
Huruf b
Yang dimaksud sumber-sumberlainnya yang sah dalam ayat ini dapat berupa dana
yang berasal dari masyarakat/swastauntuk penyediaan infrastruklur dan non
infrastruktur.
Pasal10
Cukupjelas.
Pasal11
Cukupjelas.
Pasal12
Cukupjelas.
Pasal13
Cukupjelas.
Pasal14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan analisis risiko dan kelayakan rencana investasi
adalah terkait dengan analisis perencanaanpengendalian,jangka waktu,
nilai investasi,jaminan pelaksanaan,hak dan kewajiban, dan sanksidalam
hal tidak memenuhiperjanjian
Huruf b
Cukupjelas.
asal15
Cukupjelas.
asal16
.

Cukupjelas.
asal17
Cukupjelas.

asal18
Cukupjelas.
asal19 .
Cukupjelas.
asal20
Cukupjelas.
asal2l
Cukupjelas.
asal22
Cukupjelas.
asal23
Cukupjelas.
asal24
Cukupjelas.
asal25
Ayat (1)
Jenis-jenis investasi pemerintah daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku
terdiri dari :
1. Penyertaanmodal padaPT. Bank NTB;
2. Penyertaanmodal padaLumbung Kredit Pedesaan;
3. Penyertaan modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit
Pedesaan;
4. Penyertaanmodal padaPT. AsuransiBangunanAskrida;
5. Penyertaanmodal padaPT. LTDC;
modalpadaPT. STDC;
6. Penyertaan
7. Penyertaanmodal pada SuaraNusa Media Pratama(PT. Lombok Post);
8. Penyertaanmodal padaPT. GerbangE-Mas;
9. Penyertaanmodal padaPT. AngkasaPura I.
Ayat (2)
Cukupjelas
lsal26
Cukupjelas.
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