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Realisasi Investasi di Kabupaten Lebak Capai Rp 273.611 Miliar 

 
www.kabar-banten.com 

Realisasi investasi
1
 Kabupaten Lebak pada triwulan I (Januari-Maret 2018) melalui izin 

prinsip dan non fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman 

Modal Asing (PMA) mencapai Rp 273.611 miliar. 

Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diterima 

DPMPST Lebak, nilai realisasi investasi triwulan I sebesar Rp 273.611 miliar antara lain 

                                                           
1
  Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh 

pemerintah daerah 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 (Pasal 1 angka 3 Permendagri 52 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah).  

 Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat 
lainnya. (Pasal 2 ayat (1) Permendagri 52 Tahun 2012) 

 Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan 

nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; 
b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu; 
c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi 

yang bersangkutan;  
d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat 

langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai 
akibat dari investasi pemerintah daerah 

(Pasal 2 ayat (2) Permendagri 52 Tahun 2012) 

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: 

a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;  
b. meningkatkan pendapatan daerah; dan 
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
(Pasal 3 Permendagri 52 Tahun 2012) 
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berasal dari PMDN (izin prinsip) Rp 16.250 miliar, PMDN (non fasilitas) Rp 154.911 

miliar dan PMA (izin prinsip) Rp 102.449 miliar. 

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Lebak, Jajuli Jaka menyatakan, nilai investasi di Kabupaten Lebak terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara jumlah keseluruhan rencana 

investasi
2
 di Lebak sejak tahun 2009 sampai Maret 2018 sebesar Rp 36.483 triliun atau 

862.382.100 dolar Amerika Serikat. 

”Kenaikan nilai investasi itu tak lepas dari kebijakan Pemkab Lebak untuk memberikan 

kemudahan dalam proses perizinan termasuk proses perizinan melalui penggunaan media 

teknologi internet secara online. Serta optimalisasi promosi daerah dan peningkatan 

pelayanan,” kata Jajuli, Rabu (25/7/2018). 

Jajuli memastikan, pengusaha dari luar daerah bisa mengakses pelayanan perizinan itu 

tanpa bertele-tele, karena hanya dengan cara seperti itu para investor akan merasa nyaman 

untuk menginvestasikan uangnya di Lebak. 

”Kami optimistis Lebak akan menjadi salah satu daerah incaran investor terlebih dengan 

adanya sejumlah program pembangunan nasional, serta terus berkembangnya 

pembangunan “kota kekerabatan maja” yang didukung oleh Kereta Rel Listrik (KRL) atau 

Commuterline Rangkasbitung-Jakarta,” ujarnya. 

                                                           
2
  Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap 

tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya (Pasal 1 angka 12 Permendagri 52 Tahun 
2012) 

 Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun 
anggaran berikutnya (Pasal 1 angka 13 Permendagri 52 Tahun 2012) 
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Ditambahkan, sebagai salah satu daerah yang masih termasuk dalam kategori tertinggal, 

Kabupaten Lebak jelas sangat membutuhkan bantuan permodalan dari pihak ketiga
3
 

(investor) agar dapat melepaskan predikat ketertinggalannya. 

”Penyematan daerah tertinggal itu mengacu pada berbagai indikator. Namun sebagai daerah 

dengan potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah, tentu kita harus 

optimistis kelak Lebak bisa lebih maju yang pada gilirannya dapat mengatasi kemiskinan 

dan pengangguran,” tuturnya.  

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, Realisasi Investasi di Kabupaten Lebak Capai Rp 273.611 Miliar, 
26 Juli 2018. 

 

Catatan: 

Investasi Daerah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah. Investasi daerah meliputi pemberian insentif, kemudahan investasi, 

pembiayaan daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, perusahaan umum daerah, 

perusahaan perseroan daerah dan pelaksanaan kerja sama, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pasal 278 ayat (1), menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan 

peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. 

2. Pasal 278 ayat (2), menyatakan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor 

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintah Daerah dapat 

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang 

diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pasal 300 ayat (1), menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang 

bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga 

keuangan bukan bank, dan masyarakat. 

                                                           
3
  Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi 

langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat 
(Pasal 1 angka 16 Permendagri 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah) 
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4. Pasal 300 ayat (2) , menyatakan bahwa Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat 

menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang 

menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan 

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

keuangan. 

5. Pasal 328 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah 

Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik 

Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas 

keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

6. Pasal 328 ayat (1), menyatakan bahwa Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di 

bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan 

Daerah. 

7. Pasal 336 ayat (4), menyatakan bahwa laba perusahaan umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) 

berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik 

dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan 

umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan. 

8. Pasal 341 ayat (2), menyatakan bahwa pembentukan anak perusahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis 

investasi yang profesional dan independen. 

9. Pasal 366 ayat (1), menyatakan bahwa kerja sama Daerah dengan pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; 

b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang 

memberikan pendapatan bagi Daerah; 

c. Kerja sama investasi; dan 

d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 


