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MEKANISME REINVESTASI ATAS IMBAL HASIL 

INVESTASI PEMERINTAH 

Mekanisme dan Prosedur Ideal 
 

I. PENDAHULUAN 

Setiap pengelolaan uang negara, baik dalam jumlah kecil maupun besar, harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks 
keIndonesiaan dalam bernegara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 UUD 1945 
bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan dengan penuh 
tanggung jawab dengan tujuan untuk memastikan kemakmuran masyarakat Indonesia.  
Implementasi hal ini menjadi penyemangat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
negara, yaitu agar “Setiap rupiah harus dapat dimaksimalkan manfaatnya bagi 
masyarakat. Setiap Rupiah harus dipaksa untuk bekerja lebih keras” (Mulyani, 2017). 

Sebagai interpretasi bahwa ‘setiap Rupiah harus dipaksa untuk bekerja lebih keras’, 
pendekatan Modern theory portofolio/teori portofolio modern (MPT) menjadi sangat 
ideal untuk digunakan sebagai fundamental teori dalam melihat bagaimana investasi 
pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat. MPT 
merupakan teori yang dikembangkan Harry Markowitz (1991), Ekonom Amerika pada 
era 1950, yaitu teori terkait "portfolio choice" ketika investor memungkinkan untuk 
menganalisa risiko terhadap expected return yang diharapkan. MPT sendiri bertujuan 
untuk membantu investor untuk mengklasifikasikan, memperkirakan, dan 
mengendalikan baik jenis dan jumlah risiko dan pengembalian yang diharapkan dalam 
upaya untuk memaksimalkan pengembalian portofolio yang diharapkan untuk jumlah 
portofolio tertentu, atau secara setara meminimalkan risiko untuk tingkat expected 
return/pengembalian yang diharapkan (Masters et. al., 2008).  

Secara umum, dalam konsep teori portofolio mengungkapkan ada 3 (tiga) faktor 
utama yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi, yaitu: jumlah investasi (total 
investment), risiko (risk) dan imbal hasil (expected return), serta hubungan antara risk 
dengan return dimaksud. Tandelilin (2010) dalam teorinya mengemukakan bahwa 
terdapat 2 (dua) hal penyebab mengapa investor melakukan investasi, yaitu: untuk 
mendapatkan hasil dan menghindari inflasi. Namun demikian, tax avoidance juga 
menjadi salah satu yang menjadi faktor untuk mendorong investasi, dengan syarat bahwa 
tax yang harus ditanggung yang mungkin terjadi harus lebih rendah setelah dampak dari 
investasi maupun return investasi dimaksud.  

Dalam pelaksanaan investasi, tahapan proses penentuan investasi mencakup 5 
(lima) tahapan. Tahap pertama, investor harus dapat menetapkan/menentukan tujuan 
investasi. Kedua, investor harus dapat melihat dan menentukan kebijakan investasi. 
Dalam tahapan ini, penentuan sources maupun tujuan penggunaan investasi ditetapkan. 
Selanjutnya pada tahap ketiga, dilakukan pemilihan strategi portofolio, yaitu untuk 
menentukan apakah sifatnya portofolio aktif atau pasif. Portfolio dengan karakter pasif 
mengindikasikan bahwa semua informasi terkait market telah direpresentasikan dalam 
harga pasar saham. Untuk tahap keempat, dilakukan pemilihan aset dan pembentukan 
portofolio, yaitu mencari portfolio paling efisien dengan melihat perbandingan return 
terhadap risk yang paling tepat. Hubungan yang paling linier antara risk dengan return 
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merupakan portfolio yang diharapkan dalam suatu pemilihan portfolio. Pada tahap 
kelima, investor melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio dengan cara 
melakukan perbandingan/benchmarking dengan portofolio lainnya.  

Konsep investasi dalam sektor privat di atas kurang lebih hampir searah dengan 
konsep investasi dalam PP 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) 
tujuan investasi yang dilakukan pemerintah sebagaimana dalam PP dimaksud yaitu 
untuk tujuan ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Tujuan atau manfaat lainnya 
dimaksud dapat digambarkan dengan adanya ekspektasi retur yang diharapkan oleh 
pemerintah, baik dalam bentuk capital gain maupun share profit dari investasi yang 
dilakukan. Tujuan inilah yang menjadi pondasi dalam melihat komprehensifitas investasi 
pemerintah. Sedangkan proses penentuan investasi untuk menentukan  keputusan 
dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan proses yang dilakukan swasta, 
namun pemerintah harus mengikuti semua aturan yang ada (follow the rules), termasuk 
didalamnya adalah kelembagaan dalam melakukan investasi dimaksud. Perbedaan 
faktor-faktor dalam memutuskan pelaksanaan investasi tersebutlah yang membedakan 
pemerintah dan swasta.  

Selain perbedaan prinsip, tujuan maupun keputusan investasi, serta kelembagaan 
dalam proses keputusan investasi yang dilakukan swasta dan pemerintah, terdapat juga 
perbedaan mekanisme pelaksanaan investasi. Dalam mekanisme pasar modal pada 
tataran praktiknya, sektor swasta dan sektor pemerintah memiliki skema yang berbeda 
dengan pemerintah. Sektor swasta, pelaksanaan proses keputusan investasi, pelaksanaan 
praktik investasi perusahaan di pasar saham diputuskan oleh manajemen berdasarkan 
RUPS sedangkan investor swasta individual secara umum dilakukan dengan melalui 
suatu aplikasi (platform) untuk transaksi pembelian dan penjualan saham.  

Dalam konteks skema investasi, pemerintah berbeda dengan swasta. Pemerintah 
selain memperhatikan nilai keekonomian dalam investasi seperti swasta yang sangat 
berfokus pada return yang diharapkan, pemerintah harus memperhatikan berbagai 
faktor, termasuk keseimbangan pasar.  Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, 
pemerintah tidak langsung melakukan proses investasi dengan market secara langsung, 
baik secara aturan maupun dampak ke pasar, maka pemerintah menggunakan unit yang 
menjadi operator dalam skema investasinya. Skema, tujuan, serta proses investasi inilah 
yang membedakan swasta dengan pemerintah.  

A. DASAR HUKUM  

Pengaturan tertinggi tentang investasi pemerintah diatur dalam bab VI UU nomor 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pasal 41 UU No. 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa:  
(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.  
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat 

utang, dan investasi langsung.  
(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.  

Sebagai perwujudan dari pasal 41 UU No. 1 tahun 2004 dimaksud, pemerintah telah 
menetapkan PP 63 tahun 2019 sebagai aturan penjabaran atas UU No. 1 tahun 2004. 
Terdapat persamaan prinsip tujuan UU No. 1 tahun 2004 dengan PP 63 Tahun 2019, yaitu 
dalam PP 63 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 berbunyi: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang 
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dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset 
keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, 
dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 
manfaat lainnya. Dalam konteks sumber dan penggunaan dana investasi jangka panjang 
non permanen, skema sumber dan instrumen tujuan dari dana investasi diatur dalam bab 
V PP dimaksud.  

 
Gambar I.1. Sumber Investasi Pemerintah dan Tujuan Investasi dari Imbal Hasil 

PMK 53 tahun 2020 Pasal 1 ayat 5 berbunyi: Investasi Pemerintah adalah 
penempatan sejumlah dana dan/ atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk 
investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/ atau investasi langsung guna 
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Adapun pada pasal 
64 PMK-53/2020 disebutkan: Dana dan/atau imbal hasil Divestasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 dapat dikelola dengan bentuk sebagai berikut:  

a. diinvestasikan kembali oleh OIP;  
b. disetorkan ke RIBUN; atau  
c. digunakan langsung/ disetorkan ke kas umum negara.  

Pasal 64 PMK-53/2020 belum mengamanatkan penggunaan imbal hasil investasi pada 
Rekening Induk Bendahara Umum Negara (RIBUN) untuk reinvestasi tanpa harus disetor 
ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 6 tentang Investasi 
Pemerintah ayat 33, khususnya pada huruf (a), berbunyi: Penilaian investasi pemerintah 
dilakukan dengan tiga metode yaitu: (a) Metode biaya; Dengan menggunakan metode 
biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut 
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 2 besarnya investasi 
pada badan usaha/badan hukum yang terkait.  

Untuk pengukuran hasil investasi (imbal hasil), maka pengakuan imbal HASIL 
INVESTASI dimaksud sebagai berikut: (36). Hasil investasi yang diperoleh dari investasi 
jangka  pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai 
(cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. (37). Hasil investasi berupa dividen tunai 
yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan 
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metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila 
menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat 
mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicacat sebagai pendapatan hasil 
investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai 
investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.  

B. RUMUSAN MASALAH: 

Kajian ini membahas 3 (tiga) hal pokok dalam hal adanya reinvestasi dari dan ke 
rekening RIBUN dengan pertanyaan:  
1. Bagaimana mekanisme re-investasi imbal hasil yang diterima dari OIP pada RIBUN 

dilakukan? 
• Kenapa harus reinvestasi atas imbal hasil? 
• Apakah reinvestasi atas imbal hasil investasi harus dilakukan dengan proses 

bisnis baru atau dapat melekat pada existing proses bisnis? 
2. Bagaimana dan apa skema pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian 

akuntansi atas pelaksanaan re-investasi atas imbal hasil investasi? 
Catatan: Terdapat nota dinas dari Direktorat SMI terkait Set Up Segmen akun dan 
posting rule akuntansi atas transaksi RIBUN yang menjadi acuan dasar.  
• Perlakuan akuntansi atas imbal hasil investasi untuk diinvestasikan kembali 

melalui OIP yang sama atau berbeda?. 
3. Tingkat peraturan yang ideal mengatur nilai dan besaran reinvestasi atas dana 

investasi maupun imbal hasil (profit /return) yang telah ada. 

C. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN 

Pembahasan ini hanya terbatas pada mekanisme reinvestasi atas hasil divestasi 
perusahaan sebagaimana pada pasal 64 PMK 53 tahun 2020 atau hasil profit (return) dari 
investasi yang transfer in and out dari dan ke RIBUN oleh OIP. Kajian ini tidak membahas  
reinvestasi hasil lain seperti transfer dana masuk atau keluar dari RIBUN yang dapat 
timbul dari hasil lainnya.  

D. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini adalah dengan menggunakan 
berbagai metode untuk memastikan rincian mekanisme hasil dari kajian benar-benar 
relevan untuk dapat diimplementasikan. 
1. Untuk membuat dan menguji mekanisme reinvestasi dalam bentuk proses bisnis 

digunakan metode BPR1 dan selanjutnya dilakukan metode BPI. Business Process 
Reengineering (BPR) merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal 
dan dramatis (Binus, 2014) agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan 
efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu 
sendiri. Metode Business Process Improvement (BPI) adalah metode sistematis 
yang dikembangkan untuk membantu organisasi membuat keuntungan yang 
signifikan pada proses bisnis yang beroperasi (Harrington, 1991). 

 
1 BPR pertama kali ditulis dan dipublikasi oleh Hammer (1990) dan Davenport & Short (1990) 
dan Hammer & Champy (1994).  
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2. Kualitatif dengan metode interview dengan stakeholders RIBUN dan BUN untuk 
menggali perlakuan rekening RIBUN dan RKUN serta pengakuan/pengukuran/ 
penyajian/pengungkapan akuntansi atas imbal hasil dari IJP NP. 

3. Conceptual approach menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan isu-isu atau permasalahan yang sedang diteliti.  

4. Literatur review dengan melakukan studi atau dengan melakukan suatu telaah jurnal 
(Literature Review). 

E. LANDASAN TEORI 

Investasi secara umum didefinisikan sebagai bagian dari penggunaan aset yang ada 
untuk mendapatkan imbal hasil/return saat ini. Investasi (Tandelilin, 2010) 
mendifinisikan sebagai suatu komitmen sejumlah uang/sumber daya lainnya yang 
dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat pada masa yang 
akan datang (in future). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan definisi atas investasi 
sebagai bagian dari penanaman modal, yang biasanya dalam jangka panjang untuk 
pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk 
memperoleh keuntungan.  

Mekanisme investasi. Mekanisme investasi antara swasta dan pemerintah 
merupakan salah satu yang menjadi faktor yang membedakan secara jelas antara 
proses/mekanisme pelaksanaan keputusan investasi. Dalam sektor swasta, 
skema/mekanisme/proses investasi dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli 
pada salah satu platform yang terhubung secara resmi dengan pasar saham atau pasar 
modal. Mekanisme entry market yang dilakukan dalam jual beli instrumen investasi, 
seperti saham ataupun deposito, mekanisme saat ini digambarkan pada gambar berikut. 

 
Gambar I.2. Mekanisme jual beli saham 

Sumber: Indonesian Stock Exchange 

Dalam bentuk instrumen bond (obligasi), perdagangan obligasi juga dilakukan 
melalui skema berdasarkan penjualannya apakah di pasar perdana atau di pasar 
sekunder dikarenakan pada prinsipinya, obligasi merupakan instrumen keuangan yang 
dapat diperdagangkan di Pasar Perdana ataupun di Pasar Sekunder, dengan mekanisme 
perdagangan yang berbeda.  
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Gambar I.3. Mekanisme jual beli obligasi pada pasar primer dan sekunder 
Sumber: Indonesian Stock Exchange 

Investasi Pemerintah. Dalam konsep pemerintahaan, investasi dianggap sebagai 
penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk 
investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna 
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya (PP 63 Tahun 2019). 

Imbal Hasil Investasi (investment return) Swasta dan Pemerintah. Imbal hasil 
pada sektor swasta diterjemahkan secara umum sebagai retur atau yields, dimana yields 
secara luas diartikan sebagai suatu ukuran return atas investasi yang dilakukan pada satu 
periode tertentu. Ontario Securites Commission mengelompokkan retur dalam 3 (tiga) 
wujud: 1) dalam bentuk bunga atau interest atau simpanan pada bank, GIC dan 
pembayaran kupon obligasi. 2) pembagian dividends diberikan dalam bentuk uang (cash 
dividends) maupun saham (stocks pay dividends), yaitu dengan memberikan investor 
sebagian atau seluruh pendapatan bersih (net income). 3) Capital gains yang diperoleh 
atas fluktuasi saham maupun investasi atas obligasi (bukan kupon dari obligasi).  

Dividend BUMN. Pemerintah melakukan berbagai pendekatan investasi, yang salah 
satunya adalah dengan melakukan investasi jangka panjang permanen melalui unit 
usaha pemerintah BUMN. Secara umum, pemerintah memperoleh pembayaran pajak dari 
perusahaan BUMN sebagaimana juga diperoleh dari perusahaan swasta, serta adanya 
pembagian imbal hasil dalam bentuk dividend dari perusahaan pemerintah. Dari 142 
BUMN yang saat ini telah digabungkan/dilikuidasi menjadi 107 perusahaan (siaran pers, 
2020), hanya sebagian kecil yang biasanya memberikan dividend kepada pemerintah. 
CNBC (2022) dalam rilisnya memberitakan bahwa setidaknya terdapat sembilan emiten 
BUMN yang telah menyetor atau menentukan porsi laba yang akan dijadikan dividen 
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sembilan perusahaan 
tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara 
Indonesia (BBNI), Bank Tabungan Negara (BBTN), Bukit Asam (PTBA), Aneka Tambang 
(ANTM), Timah (TINS), Mitratel (MTEL) dan Semen Indonesia (SMGR). Dividend yang 
diperoleh pemerintah secara umum diterima dalam bentuk setoran kas dan diakui 
sebagai PNBP dividen pemerintah, kecuali memang dimungkinkan dan atas hasil RUPST 
bahwa dividen juga dibagi dalam bentuk saham (shares dividend).  
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Berbeda dengan investasi pemerintah dalam bentuk investasi jangka panjang non 
permanen (IJP NP), dengan skema investasi dalam bentuk tidak akan dipertahankan 
selama tujuan ekonomi, sosial dan manfaat lainnya telah tercapai, maka IJP NP dapat 
dilakukan divestasi. Hasil IJP NP dalam bentuk kas merupakan imbal hasil yang dibagi 
oleh OIP kepada pemerintah. Skema inilah yang menjadi bahan kajian yang akan dibahas 
dalam kajian ini, yaitu dari perspektif proses bisnis, akuntansi, dan lainnya.  

Reinvestasi (Reinvestment) imbal hasil/return.  Dalam konteks investasi swasta 
dan treatment yang dilakukan atas hasil investasi dalam suatu perusahaan dapat 
diperlakukan berbeda beda. Namun demikian, secara umum, imbal hasil atau retur yang 
menjadi real return yang menjadi hak dapat dilakukan dalam 2 (dua) strategic pilihan 
investasi.  Retur yang dikembalikan kepada investor biasanya disebut dengan pembagian 
dividen. Dividen (Beers, 2022) mendefinisikan sebagai distribusi sebagian pendapatan 
perusaan berdasarkan keputusan dewan direksi dengan tujuan untuk mengembalikan 
kekayaan para shareholders perusahaan. Terdapat 2 (dua) jenis utama pembagian 
dividen yaitu: cash dividend and stock dividend. Perlakuan atas dividend dimaksud 
didasarkan pada tujuan masing-masing perusahaan. 

Dividend and expansion theory. Kania (2005) memberikan gambaran alasan positif 
kenapa suatu perusahaan memberikan dividen kepada shareholders. Salah satu faktor 
positif yang mendorong untuk memberikan dividen adalah faktor psikologis. Walaupun 
pilihan manajemen untuk menambah atau mengurangi dividen saat ini tidaklah besar 
mempengaruhi nilai perusahaan, namun demikian perubahan pilihan manajemen 
tersebut memberikan dampak terhadap harga pasar sahamnya dan opini dari investor 
dan pemegang saham/stakeholders. 

Perceptions of investors juga menjadi sangat penting dalam menentukan kenapa 
suatu dividen menjadi strategi perusahaan. Feldstein, et.al. (1979) menggambarkan 
bahwa masalah terbesar dari teori Aurbach-Bradford-King adalah premis yang 
mengatakan jika funds tidak akan pernah didistribusikan kepada shareholders dalam 
bentuk apapun selain dalam bentuk dividen. Secara implisit, hal ini membuka peluang 
kemungkinan perusahaan untuk diakuisisi oleh perusahaan lain atau menggunakaan 
akumulasi laba ditahan untuk membeli kembali saham beredar. Teori ini juga menjadi 
kurang tepat dikarenakan adanya persepsi implisit bahwa perlakuan pajak/tax rate 
semua shareholders adalah sama.  

Strategic reinvestment pertama adalah dengan melakukan reinvestasi atas 
dividend dengan memberikan stock dividend sehingga asset perusahaan tidak 
berkurang sama sekali. Stock dividend digunakan untuk Chan, et. al. (1993) dalam artikel 
jurnal Dividend reinvestment plans in Australia, memberikan gambaran besar bagaimana 
reinvestasi dilakukan atas dividend investor. Salah satu alasan kenapa reinvestasi dengan 
struktur Dividend Reinvestment Plans (DRP) adalah agar investor tidak perlu 
mengeluarkan biaya akuisisi atau pembelian maupun penjualan saham (biaya broker)2.  
Biaya transaksi ini dalam jumlah volume dan nilai transaksi yang besar bersifat dapat 
cukup signifikan berpengaruh terhadap nilai kekayaan. 

Di Australia, perusahaan mensyaratkan persetujuan shareholders untuk 
pembentukan DRP, dan biasanya dilakukan pada saat pertemuan tahunan. Semua 
shareholders, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan/mendapatkan sebagian atau 

 
2 Kompas.com. Biaya komisi broker biasanya sekitar 0,15 persen hingga 0,35 persen dari setiap transaksi 

jual beli saham. 
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keseluruhan sekuritasnya dalam DRP; dimana hanya sedikit investor Australia yang 
membutuhkan sejumlah minimum saham dimaksud. Sekali investor melakukan 
pendaftaran dalam program DRP, maka semua dividen atau bunga dari sekuritas 
otomatis direinvestasikan kembali. Perlu dipahami, bahwa skema DRP tidak berkorelasi 
dengan perdagangan brokerage, oleh karena itu tidak ada fees dalam skema DRP. DRP 
operational structure dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar I.4. Dividend Reinvested Plan (DRP) 

Sumber: Chan (1993), Dividend reinvestment plans in Australia 

Skema DRP sebagaimana Chan (1993) menggambarkan bagaimana shareholders 
melakukan reinvestasi atas hasil yang diterima. Pertama, shareholders menginvestasikan 
uang kedalam perusahaan. Selanjutnya, tahap kedua, shareholders menerima 
securities/saham sebesar nilai investasi dan harga saham. Perusahaan memberikan 
saham sebagai akibat pembelian saham. Tahap ketiga, dalam skema DRP, 
securities/saham baru diterbitkan sebagai pengganti cash dividend dalam bentuk shares. 
Share dividend menambah proporsi saham shareholders sebesar penambahan profit 
perusahaan dimaksud. 

Pemilihan dari kondisi perusahaan dan tujuan perusahaan menentukan pilihan apa 
saja (strategic corporate) atas imbal hasil yang ada pada saat mengalami profit. Strategic 
reinvestment pertama adalah dividend share/stock dividend, yaitu jika ini merupakan opsi 
pilihan strategis pemerintah, perlu dilihat apakah pemerintah dapat memperoleh imbal 
hasil dari OIP dalam bentuk kas akan berpengaruh pada strategi investasi pemerintah 
dan pengaruh pada nilai pasar (harga pasar) saham perusahaan?. 

Strategic reinvestment kedua adalah cash dividend yang merupakan pembagian 
share wealth kepada investor, dimana cash dividend akan mendorong harga saham 
perusahaan akan turun. Cash dividend memiliki konsekuensi pajak atas dividen yang 
dibagi. Jika ini merupakan opsi pilihan strategis pemerintah, perlu dilihat apakah 
pemerintah dapat memperoleh imbal hasil dari OIP dalam bentuk kas akan 
berpengaruh pada keseluruhan pajak OIP dan KPA RIBUN? 

Strategic reinvestment ketiga adalah No dividend yaitu bahwa semua imbal hasil dari 
suatu risk portofolio and investment. Ada tolerance risk atas investasi awal dan akan 
selalu. Korelasi risk dengan imbal hasil (markowitch). Apakah risk investasi pemerintah 
melekat ke imbal hasil.  
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F. REKENING PEMERINTAH 

Rekening pemerintah merupakan Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh 
Pemerintah RI. Secara garis besar, rekening pemerintah dapat digolongkan menjadi: 
• Rekening Pemerintah Pusat, merupakan Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh 

pemerintah pusat di mana dana pada Rekening berasal atau akan dimasukkan dalam 
pencatatan APBN. 
- Rekening BUN, yaitu RKUN pada Bank Sentral dan Rekening Operasional pada 

Bank Umum yang dibuka atas nama Menteri Keuangan selaku BUN dan pada 
pelaksanaannya dilakukan oleh DJPb c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara 
selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah. 

- Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, yaitu 
Rekening yang dibuka dan dimiliki oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Satuan 
Kerja/KPA/Pimpinan BLU atas nama jabatan dan dibuka atas persetujuan 
BUN/Kuasa BUN pada Bank Umum sebagai sarana penyaluran APBN dari kas 
negara atau penampungan dana penerimaan atau yang akan menjadi 
penerimaan negara sebelum disetorkan ke kas negara. 

• Rekening Pemerintah Daerah, merupakan rekening yang dibuka dan dimiliki 
pemerintah daerah dimana dana pada Rekening berasal dari APBD atau akan 
dimasukkan dalam pencatatan APBD. 

Rekening dapat digolongkan sebagai Rekening Pemerintah jika dibuka atas nama jabatan 
yang melekat pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja yang dananya berasal atau akan 
dicatat pada APBN/APBD. Adapun instansi pemerintah daerah yang memperoleh dana 
dari APBN, misal Dinas Kesehatan yang memperoleh dana Dekonsentrasi atau Tugas 
Pembantuan, maka digolongkan sebagai Rekening Pemerintah Pusat. 

1. Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) di Bank Sentral 

Rekening milik BUN di Bank Sentral terdiri dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), 
sub RKUN dan Rekening Lainnya (Rekening Operasional, Rekening khusus 
Pinjaman/Hibah dan Rekening Lain-Lain). 

a. Rekening Kas Umum Negara (RKUN) 
Untuk mewujudkan manajemen kas yang efektif, pemerintah menerapkan 

konsep Treasury Single Account (TSA) yang menghendaki adanya satu rekening 
tunggal di Bank Sentral. Konsep TSA diterapkan oleh pemerintah dengan membentuk 
satu rekening untuk menampung dan menyimpan seluruh penerimaan negara dan 
membayarkan seluruh pengeluaran negara, yaitu Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN). Berdasarkan PMK Nomor 31/PMK.05/2012, RKUN merupakan rekening 
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara 
dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. RKUN 
merupakan rekening dengan penyimpanan uang mencakup 4 jenis mata uang 
(valuta), yakni: Rupiah, USD, Yen, dan Euro. 

RKUN dalam mata uang Rupiah digunakan untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta 
Rupiah serta selain Valuta USD, Yen, dan Euro. Jika saldo dalam RKUN valuta yang 
sesuai tidak mencukupi, maka dapat dibebankan pada RKUN valuta lainnya dengan 
cara pemindahbukuan antar RKUN atau pendebitan langsung dari RKUN dengan 
valuta yang berbeda. 
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Terkait dengan sumber penerimaan, pemerintah menerapkan prinsip untuk 
mempermudah masuknya penerimaan negara dengan membuka pintu masuk 
penerimaan seluas mungkin dan memperlambat keluarnya belanja negara dengan 
melakukan validasi sesuai prosedur. Penerimaan kas negara dapat diperoleh dari 
pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, pinjaman, hasil penjualan kekayaan 
negara yang dipisahkan, pelunasan piutang, dan perhitungan pihak ketiga. 
Penerimaan tersebut seluruhnya masuk dalam RKUN dan akan berkurang 
diakibatkan oleh belanja negara, pembayaran pokok utang, penyertaan modal 
negara, pemberian pinjaman, pengeluaran perhitungan pihak ketiga, dan 
pengeluaran lainnya. 

Treatment rekening diluar RKUN dilakukan secara berbeda pada 2 (dua) jenis 
rekening, yaitu: sub RKUN (untuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah) dan 
rekening lainnya. 

b. Sub RKUN 
Selain RKUN, terdapat pula Sub Rekening Kas Umum Negara (Sub RKUN) yang 

merupakan bagian dari RKUN. Sub RKUN adalah rekening yang dibuka di Bank 
Sentral oleh BUN/Kuasa BUN untuk memperlancar penerimaan negara, pengeluaran 
negara dan/atau melakukan optimalisasi dana RKUN. 

Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, BUN 
dapat membuka dan/atau menetapkan Sub RKUN di Bank Sentral dengan nama “Sub 
RKUN (tujuan penggunaan rekening)”. Dalam rangka pembukaan Rekening milik 
BUN di Bank Sentral, termasuk Sub RKUN, Kuasa BUN Pusat menyampaikan surat 
permintaan pembukaan rekening kepada Kepala Departemen pada Bank Sentral 
yang menangani jasa perbankan dan/atau operasional treasury. Terkait dengan 
pengoperasiannya, baik RKUN maupun Sub RKUN sama-sama dipindahbukukan 
berdasarkan data rencana pengeluaran. Data tersebut dapat berupa ikhtisar 
kebutuhan dana berdasarkan SP2D maupun data tagihan/SPP/SPM/SP2D/rencana 
penarikan dana. Selain itu, pemindahbukuan RKUN dan Sub RKUN dapat dilakukan 
berdasarkan warkat pembebanan rekening/bilyet giro serta perintah Kuasa BUN 
Pusat atau Daerah.  

c. Rekening Lainnya 
1) Rekening Operasional 

Selain Sub RKUN, terdapat rekening lainnya untuk operasional pemerintah, 
yang biasanya merupakan Rekening Milik BUN di Bank Umum. Rekening ini 
dapat dikelompokkan menjadi: 
• Rekening Penerimaan 

- Rekening Penerimaan; 
- Rekening Penerimaan Lainnya. 

• Rekening Pengeluaran 
- Rekening Pengeluaran pada Bank Operasional: Rekening Pengeluaran 

Kuasa BUN Pusat SPAN (RPKBUNP SPAN) dan Rekening Pengeluaran 

Kuasa BUN Pusat Gaji (RPKBUNP Gaji); 

- Rekening Pengeluaran pada Bank Penyalur Gaji: Rekening Pengeluaran 
Kuasa BUN Pusat Gaji (RPKBUNP Gaji); 
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- Rekening Pengeluaran pada Bank Operasional Valuta Asing: Rekening 
Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN Valuta Asing (RPKBUNP SPAN 
Valas); 

- Reksus Pinjaman/Hibah; 
- Rekening Pengeluaran Lainnya: Rekening Retur. 

2) Rekening khusus Pinjaman/Hibah 
Rekening khusus (Reksus) pemerintah sebagaimana dalam Perdirjen 

Perbendaharaan nomor PER-39/PB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 adalah rekening 
pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang 
ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan 
saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. 
Salah satu karakter Reksus adalah bahwa satu rekening hanya ditujukan untuk 
satu pinjaman atau satu hibah atau bukan merupakan rekening multifunds. 

3) Rekening lain-lain 
RIBUN. UU nomor 11 tahun 2020 tentan Cipta Kerja, menjelaskan tentang 
RIBUN, yaitu pasal 155: 
(2) Menteri Keuangan membentuk RIBUN untuk menampung dana investasi 

Pemerintah Pusat. 
(3) Dana yang ditampung dalam RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat digunakan kembali secara langsung untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi, manfaat sosial, dan f atau manfaat lainnya. 

(4) Tata kelola investasi Pemerintah Pusat oleh Menteri Keuangan selaku BUN 
sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

RIBUN diatur dalam 2 (dua) peraturan, yaitu PMK 53 tahun 2020 dan 
Perdirjen Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 3 
/PB/2022. RIBUN dalam PMK 53 tahun 2020 pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa 
RIBUN adalah rekening tempat penampungan dana dan/ atau imbal hasil 
Investasi Pemerintah.  Selain itu, pengaturan RIBUN pada pasal 35 PMK 
dimaksud diberikan penjelasan sebagai berikut:  
- Ayat 5: 

Penyetoran dana dari RIBUN ke RKUN dapat dilakukan secara keseluruhan 
atau sebagian atas dana investasi pemerintah dan/atau hasil investasi. 

- Ayat 6 dan 7: 
o Penyetoran dana Investasi Pemerintah diperlakukan sebagai transaksi 

non anggaran. Transaksi non anggaran mengindikasikan bahwa 
dokumen anggaran tidak diperlukan namun tetap dicatat sebagai 
penerimaan pembiayaan. 

o Penyetoran dana Investasi Pemerintah diperlakukan sebagai setoran 
PNBP. 

Pasal 36 PMK dimaksud, menyebutkan bahwa: RIBUN dikelola secara tertib, 
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan bunga dan/ atau Jasa giro atas 
pengelolaan RIBUN disetorkan ke kas umum negara sebagai pendapatan BUN. 

Berdasarkan aturan dalam PMK di atas, terdapat beberapa poin penting yang 
perlu diperhatikan dalam membuat proses bisnis RIBUN existing adalah dengan 
melihat proses bisnis RIBUN itu sendiri, mencakup: 
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1) Pengertian kumulatif dalam PMK dimaksud mengacu pada subjek yaitu: 
dana yang berasal dari OIP (baik pokok maupun retur/imbal hasil), 
sedangkan objek mencakup: penyaluran, penerimaan, dan konsolidasi. 
Namun demikian, pengertian kumulatif ini juga dapat bermakna bahwa 
pokok dan retur merupakan kumulatif berbagai OIP (multiple entities), atau 
berbagai transaksi (multiple transactions), berbagai akun (multiple 
acccounts). Konsekuensi dari penerapan model multiple ini dalam skala 
besar bisa menghilangkan penelusuran audit (audit trace) khususnya 
apabila terjadi risiko atas transaksi dimaksud. Dengan kondisi ini, risiko 
akuntabilitas dari transasksi juga bisa terjadi disrupsi. Oleh karena itu, 
pemahaman dan implementasi kumulatif juga harus dilihat dan dijelaskan 
implikasinya dalam pengelolaan RIBUN dimaksud.  

2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  Nomor PER- 3 /PB/2022 
Tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara 
merupakan Peraturan terkait teknis terkait mekanisme RIBUN dan 
kaitannya dalam siklus penggunaan dana masuk dan dana keluar terkait 
RIBUN. Perdirjen ini menjadi peraturan yang menjadi acuan atas siklus dana 
dan imbal hasil investasi. 

2. Rekening Kementerian/Lembaga Negara (K/L) 

Berdasarkan Pasal 20 PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, jenis rekening pemerintah yang dapat dibuat oleh Kementerian 
Negara/Lembaga.   

1. Rekening Penerimaan 
Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang 

dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Rekening 
Penerimaan dibuka dalam hal terdapat penerimaan fungsional pada Satuan Kerja 
lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan dioperasikan sebagai rekening bersaldo 
nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUN. BLU dapat memiliki 
Rekening Penerimaan dalam hal BLU Bertahap, yaitu kondisi di mana Satuan Kerja 
belum sepenuhnya beroperasi sebagai BLU. 

2. Rekening Pengeluaran 
Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pada Bank Umum yang dipergunakan 

untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan 
APBN pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, termasuk di dalamnya 
Rekening Pengeluaran Pembantu. Rekening Pengeluaran Pembantu adalah rekening 
giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi 
keperluan belanja negara yang dananya berasal dari Rekening Pengeluaran atau dari 
kas negara bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur 
dalam PMK mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
pada perwakilan RI di luar negeri. 

3. Rekening Lainnya 
Rekening Lainnya adalah rekening giro atau deposito pada Bank Umum yang 

dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening 
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian 
Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 
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a. Rekening Milik BLU, adalah rekening yang dimiliki dan dikelola oleh BLU untuk 
melaksanakan tugas dan fungsinya. 
• Rekening pengelolaan kas BLU 
• Rekening operasional BLU 
• Rekening dana kelolaan 

b. Rekening Milik Perwakilan RI, adalah rekening yang dimiliki dan dikelola untuk 
keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan RI di luar negeri. 
• Rekening rutin dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/atau mata uang 

setempat 
• Rekening kas besi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat 
• Rekening PNBP dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/atau mata uang 

setempat 
• Rekening antara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat 
• Rekening dana titipan di luar negeri dalam mata uang Dolar Amerika 

Serikat/mata uang setempat 
c. Rekening Penyaluran Dana Bantuan, adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro 

pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk 
menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada penerima bantuan melalui bank 
penyalur. 

d. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, adalah Rekening Lainnya dalam 
bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerja lingkup Kementerian 
Negara/Lembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 

e. Rekening Penyaluran Dana Hibah, adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro 
pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari 
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung. 

f. Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan, adalah Rekening Lainnya 
dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana kerja 
sama antara dua belah pihak 

g. Rekening Penampungan Dana Jaminan, adalah Rekening Lainnya dalam bentuk 
giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga 
yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

h. Rekening Penampungan Dana Titipan, adalah Rekening Lainnya dalam bentuk 
giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila 
terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana  

i. Rekening Penampungan Sementara, adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro 
pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau 
pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu. 

G. OPERATOR INVESTASI PEMERINTAH (OIP) 

OIP merupakan counter part pemerintah dalam pengelolaan investasi pemerintah IJP 
NP (investasi jangka panjang non pemerintah). Sebagaimana dalam PP Nomor 63 Tahun 
2019 tentang Investasi Pemerintah, OIP adalah pelaksana kewenangan operasional 
dalam pengelolaan atau penatausahaan investasi pemerintah yang ditunjuk atau 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
(BUN) dapat menetapkan BLU Pengelola Dana, BLU lain, BUMN, dan/atau Badan Hukum 
Lainnya (BHL) menjadi OIP. Sampai saat ini, terdapat empat BLU Pengelola Dana dan satu 
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BHL yang telah ditetapkan dan diberi amanat untuk mengoptimalkan dana investasi 
pemerintah. 

Empat BLU Pengelola Dana yang telah menjadi OIP adalah: Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP), yang ditetapkan dengan KMK Nomor 162/KMK.05/2022; Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang ditetapkan dengan KMK Nomor 
164/KMK.05/2022; Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang 
ditetapkan dengan KMK Nomor 166/KMK.05/2022; dan Lembaga Dana Kerja Sama 
Pembangunan Internasional (LDKPI), yang ditetapkan dengan KMK Nomor 
168/KMK.05/2022. Keempat BLU Pengelola Dana tersebut menjalankan tugas dan 
wewenang sebagai berikut: 
• menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas investasi 

pemerintah yang menjadi bidang tugasnya; 
• mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN 

kepada KIP; 
• melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah; 
• menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan investasi 

pemerintah; 
• melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan investasi 

pemerintah; 
• melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan 

dalam pelaksanaan investasi pemerintah; 
• melaksanakan divestasi atas investasi pemerintah; 
• menyusun laporan pengelolaan investasi pemerintah; dan 
• melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi pemerintah yang dilakukannya. 

Adapun pelaksanaan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah 
oleh BUMN atau BHL dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Menteri Keuangan 
yang dituangkan dalam perjanjian investasi. Badan Pengelola Tabungan Perumahan 
Rakyat (BP Tapera) menjadi OIP pertama di Indonesia dengan ditandatanganinya 
perjanjian investasi pada 22 Desember 2021. Perjanjian investasi ini sekaligus 
mengalihkan amanat pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) dari BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP 
Tapera. Oleh karenanya, BP Tapera diharapkan dapat mengoptimalkan dana FLPP 
sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk 
memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan hunian 
yang layak dan terjangkau. Pengelolaan FLPP oleh BP Tapera selaku OIP akan 
memberikan nilai tambah berupa konsolidasi kebijakan pembiayaan perumahan, 
integrasi program perumahan, perlindungan hukum, dan variasi instrumen investasi. 

Mekanisme penggunaan reinvestasi (keyword: penyertaan modal atas hasil investasi, 
reinvestasi, atau coba ada literasi lain yang mungkin ada). 
 

H. PERLAKUAN AKUNTANSI INVESTASI DAN IMBAL HASIL INVESTASI 

Sektor swasta. Perlakukan akuntansi atas investasi pada entitas swasta menjadi 

bagian yang dijelaskan  dalam PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura 

Bersama, dimana diatur mengenai entitas yang mana investor memiliki pengaruh 

signifikan. Signifikan artinya pengaruh signifikan, yaitu: kekuasaan untuk berpatisipasi 
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dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak 

mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut, atau dalam arti 

hak suara investor>20% dan adanya keterwakilan investor dalam dewan direksi dan 

komisaris.  Dalam pengakuan atas imbal hasil atau laba atau rugi investee, investor 

mengakui laba atau rugi dimaksud dalam L/K investor. Pengakuan dan pengukuran 

investasi diakui dengan metode ekuitas, dengan formula: 

 

Nilai Investasi = Investasi Awal + bagian (laba-rugi) investee 

 

Dalam investasi swasta, pengaruh investor dalam mempengaruhi kebijakan 

perusahaan dan mengambil kebijakan terkait investee mempengaruhi. Sebaiknya dalam 

konteks pemerintahan, nantinya ada batasan bahwa jumlah investasi OIP kepada suatu 

entitas investee/emiten dibatasi maksimal 20% untuk menghindari portofolio OIP 

menjadi sangat berisiko. 

Sektor pemerintah. Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Pusat, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual, pengakuan pendapatan dilakukan 

ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, meskipun kas belum diterima 

di RKUN. Akan tetapi, basis kas masih juga digunakan dalam penyusunan Laporan 

Realisasi Anggaran sepanjang dokumen anggaran disusun dengan basis kas. Terkait 

investasi, hasil investasi jangka panjang seperti dividen tunai dan bunga akan diakui 

sebagai pendapatan, baik dalam Laporan Operasional maupun  Laporan Realisasi 

Anggaran. Sementara hasil investasi berupa dividen saham tidak diakui sebagai 

pendapatan, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
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II. KONDISI EXISTING 

A. MEKANISME RIBUN 

Tahapan RIBUN sesuai dengan Perdirjen RIBUN nomor Perdirjen PER- 3 /PB/2022 
tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) mencakup 
berbagai 7 (tujuh) mekanisme dengan 4 (empat) tahapan mekanisme merupakan 
mekanisme yang langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme yang 
seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan imbal hasil. 

 
Gambar II.1. Mekanisme Pengelolaan RIBUN sesuai PER-3/PB/2022 

Ketujuh tahapan tersebut, dari aspek pengelolaan, dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: 
kelompok aspek tata kelola rekening RIBUN (pembukaan dan penutupan) dan aspek tata 
kelola dana investasi pemerintah itu sendiri. Adapun gambaran umum dari pengelolaan 
RIBUN sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-
3/PB/2022 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar II.2. Gambaran Umum Pengelolaan RIBUN sesuai PER-3/PB/2022 



 

17 
 

1. Tahap Awal – Pembukaan Rekening RIBUN 

Tahapan pertama dalam pengelolaan rekening RIBUN yaitu pembukaan rekening 
RIBUN. Rekening RIBUN merupakan dana penampung dana investasi yang berasal dari 
APBN maupun sumber lainnya. 

Rekening RIBUN saat ini dikelola dalam satu rekening yang berada pada Bank 
Indonesia dengan nomor rekening 513000001980. Rekening ini baru aktif sejak Maret 
2022 dengan karakteristik rekening investasi dengan nama: Rek lain BI investasi 
Bendahara Umum Negara. 

 
Gambar II.3. Format Rekening RIBUN 

Sumber: Rekening Koran RIBUN 

2. Tahap Transfer-In dan/atau Out Dana Investasi dan Hasil Investasi Pada RIBUN 

Tahapan kedua adalah pemindahan dana investasi dari RKUN ke RIBUN, dengan 
skema pengajuan SPP oleh PPK dan selanjutnya pengajuan SPM oleh PPSPM ke KPPN 
Jakarta II, dan selanjutnya KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sebagai dasar pemindahan 
dana dari RKUN ke RIBUN. 

Tahapan ketiga adalah pemindahan dana dari RIBUN ke Rekening OIP, yang diawali 
permintaan OIP kepada KPA Investasi Pemerintah. Atas dasar ini, diproses SPP dan SPM, 
dan selanjutnya Direktorat PKN menerbitkan SP2D untuk pencairan dana dan sekaligus 
dasar pemindahan dana dari RIBUN ke rekeing penampung dana investasi di OIP.  

Tahapan keempat adalah pemindahan dana investasi, termasuk imbal hasil yang 
merupakan hasil kelolaan OIP, dari rekening OIP ke rekening RIBUN. Pemindahan 
dilakukan dengan skema OIP, dan setelah OIP melakukan pemindahan dana investasi dari 
rekening OIP ke RIBUN, OIP menerbatkan surat pemberitahuan kepada KPA investasi 
pemerintah. Pemindahan dana imbal hasil investasi OIP ke RIBUN sudah dilakukan 
sejak penempatan dana OIP ditempatkan oleh pemerintah ek OIP. Berdasarkan hasil data 
transfer dana imbal hasil yang ada dalam rekening RIBUN periode Maret-Juni 2022, 
jumlah total imbal hasil yang telah diterima adalah sebanyak Rp126.421.544.097,00.  
Total imbal hasil yang ada saat ini masih yang disimpan dalam RIBUN. Namun demikian, 
dalam pemindahan dana investasi dan dana imbal hasil atas investasi yang telah 
ditransfer ke OIP oleh KPA Investasi, masih terdapat isu akuntansi, dimana akun khusus 
untuk pengakuan PNBP ini masih membutuhkan suatu treatment yang lebih spesifik. 
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Tabel II.1. Data transfer in dan out dana dan imbal hasil investasi RIBUN Maret-Juni 2022 

 

Dalam pelaksanaan proses bisnis terkait RIBUN, terdapat 2 (dua) aturan acuan yang 
perlu dipedomani, yaitu: PMK 53 tahun 2020 dan Perdirjen PER-3/PB/2022.  Ketentuan 
yang mengatur imbal hasil RIBUN dalam pasal 35 PMK 53 tahun 2019, dimana RIBUN 
merupakan rekening penampungan investasi yang bersifat kumulatif juga berfungsi 
untuk: Ayat 1 PMK 53 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja menyebutkan RIBUN berfungsi 
untuk: (1) Menerima dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasilnya dari OIP, dan (2) 
Dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasil dapat disalurkan kembali kepada OIP. 

Tahapan kelima merupakan tahapan pemindahan dana investasi dan imbal hasil 
dari RIBUN ke RKUN. Pemindahan dana investasi maupun imbal hasil investasi dimulai 
dari penerbitan surat oleh KPA Investasi ke Direktur PKN untuk pemindahan dana dari 
RIBUN ke RKUN. Berdasarkan surat dimaksud, Direktorat PKN melakukan 
pemindahbukuan dana dari RIBUN ke RKUN.  

B. PERLAKUAN AKUNTANSI 

RIBUN (pasal 1 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 3 tahun 2022) didefinisikan 

sebagai rekening tempat penampungan dana dan/atau imbal hasil investasi 

pemerintah.  Sebagai dana investasi (Io), maka pengembangan investasi termasuk imbal 

hasil yang menjadi bagaian dari pengembangan Io juga menjadi bagian dari dana yang 

akan diinvestasikan kembali. Namun demikian, sebelum isu perlakukan akuntansi 

digambarkan, saat ini masih terdapat beberapa masalah yang perlu didefinisikan, yaitu: 

1. RIBUN (pasal 1 Per 2 tahun 2022) didefinisikan sebagai rekening tempat 

penampungan dana dan/atau imbal hasil investasi pemerintah.  Oleh karena itu, 

RIBUN seharusnya treatmentnya sbb: 

a. Sebagai Rekening Escrow, baik dari sisi terjadinya transfer in and/or out dari 

RIBUN.  

b. Sebagai rekening transito, dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada PNBP 

atas idle cash di RIBUN. 

c. RIBUN seharusnya dapat menampung efek, sedangkan RIBUN existing saat ini 

belum bisa menampung EFEK. 

2. Norma Penampungan dana/imbal hasil dalam RIBUN sebagai Rekening pemerintah, 

apakah ada norma bunga sebagaimana isi pasal 36 PMK 53: Bunga dan/atau Jasa giro 

atas pengelolaan RIBUN disetorkan ke kas umum negara sebagai pendapatan BUN. 

3. Pengertian kumulatif (pasal 35 tahun 2020) RIBUN merupakan rekening 

penampungan investasi yang bersifat kumulatif dan berfungsi untuk menyalurkan 

dana Investasi ke OIP dan menerima kembali dan Investasi dan hasil Investasi dari 

Tanggal 

Valuta
Cabang

Tran 

Batch / SI
Narasi Transaksi  Debet  Kredit Saldo

 Kurs 

Tukar 

10-Mar-22 10 32858 / 2 Transfer in RKUN ke RIBUN   2,000,000,000,000.00  2.000.000.000.000,00 CR        1.00 

14-Mar-22 10 13507 / 1 Transfer out RIBUN ke OIP   2,000,000,000,000.00 0,00 CR        1.00 

25-Mar-22 10 44752 / 2 Transfer in dari OIP ke RIBUN (imbal hasil)         58,173,810,303.00 58.173.810.303,00 CR        1.00 

7-Apr-22 10 40754 / 2 Transfer in RKUN ke RIBUN   2,000,000,000,000.00 2.058.173.810.303,00 CR        1.00 

8-Apr-22 10 39037 / 1 Transfer out RIBUN ke OIP   2,000,000,000,000.00 58.173.810.303,00 CR        1.00 

13-May-22 10 45535 / 2 Transfer in RKUN ke RIBUN   2,000,000,000,000.00 2.058.173.810.303,00 CR        1.00 

17-May-22 10 30069 / 1 Transfer out RIBUN ke OIP   2,000,000,000,000.00 58.173.810.303,00 CR        1.00 

15-Jun-22 10 44406 / 2 Transfer in RKUN ke RIBUN   1,000,000,000,000.00 1.058.173.810.303,00 CR        1.00 

17-Jun-22 10 26006 / 1 Transfer out RIBUN ke OIP   1,000,000,000,000.00 58.173.810.303,00 CR        1.00 

27-Jun-22 10 7315 / 2 Transfer in dari OIP ke RIBUN (imbal hasil)         68,247,733,749.00 126.421.544.097,00 CR        1.00 
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OIP. Apakah loss return merupakan off set dari dana Investasi keseluruhan OIP atau 

per OIP atau per instrument Investasi? 

4. Batasan periode yang diperbolehkan RIBUN memiliki saldo >Rp0. 

5.  Akun Jurnal Entry untuk Imbal hasil / imbalan hasil Investasi belum tersedia. 

6. Pasal 35 PMK 53 Tahun 2020, fungsi RIBUN:  

• Menyalurkan dan mengkonsolidasikan dana Investasi pemerintah (Io)  

• Menerima dana Investasi pemerintah ((Io dan Ii)  dan Imbal hasil (Ro) 

• Ro dapat disalurkan kembali ke OIP 

• Fungsi RIBUN dapat dibantu oleh Kantor Vertikal DJPb 

• Menteri (Keuangan) dapat Memerintahkan penyetoran Io, Ii, dan Ro 

sebagian/keseluruhan dari RIBUN ke RKUN, dan diperlakukan sebagai transaksi 

non anggaran serta diakui sebagai setoran PNBP 

7. Pasal 155 UU 11 Tahun 2020: 

Dana yang ditampung dalam RIBUN dapat digunakan kembali secara langsung untuk 

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

 

Selain kondisi di atas, dalam pengakuan akuntansi sebagaimana dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

Berbasis Kas, pengakuan belanja dan pendapatan adalah belanja dan pendapatan yang 

masuk atau keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D).  PSAP 02 

mendefinisikan belanja dan pendapatan sebagai berikut: 

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 26 Negara/Daerah 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 27 tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 28 tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah. 

3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 

menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara 

pada bank sentral. 

Perlakuan dan posting rules serta jurnal transaksi atas dana yang dikeluarkan dari 

RKUN ke RIBUN, secara teknis mengacu pada nota dinas Direktur Sistem Manajemen 

Investasi nomor ND-6/PB.42/2022 nhal Penyampaian Set Up Segmen dan Posting Rule 

Akuntansi atas Transaksi pada Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN). 

Secara singkat, Setup Segmen Akun dan Posting Rule atas transaksi pada RIBUN 

dilakukan sebagai berikut: 
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Tabel II.2. Setup Segmen Akun dan Posting Rule atas transaksi pada RIBUN 

Tahapan Entry Journal Buku Besar 
 BA. 999.00 

Entry Journal Buku 
Besar  BA. 999.03 

Pembukaan RIBUN No Entry Journal No Entry Journal 

Pemindahan dana 
dari RKUN ke RIBUN 

Akrual, ada pengakuan:aset (A), hutang 
(H), ekuitas (E), dan transaksi 
transito (T) 

Kas, pengakuan atas: Pembiayaan 
Investasi (I), E, A, T 

Akrual: H, E 
Kas: I, E 

Pemindahan dari 
RIBUN ke OIP 

Akrual: E, A 
Kas: T, E, A 

Akrual: E 
Kas: T, E 

Pemindahan dari OIP 
ke RIBUN 

Akrual: E, A 
Kas: T, A 

Belum ada  

Pemindaharan dari 
RIBUN ke RKUN 

Akrual: E, A, Pb 
Kas: E, I, Pb, T 

Akrual: A, E, Pendapatan 
bunga(Pb) 
Kas: E, Pi, I 

Retur ke RIBUN Belum ada  Belum ada  

Penutupan RIBUN No Entry Journal No Entry Journal 

Sumber: Nota Dinas ND-6/PB.4/PB.42/2022, diolah 
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III. HASIL ANALISIS 

Dalam suatu teori pengelolaan keuangan yang sehat, melakukan suatu reinvestasi 
atas profit atau imbal hasil yang ada biasanya dilakukan atas keputusan RUPS. Tujuan ini 
harus jelas untuk memastikan bahwa imbal hasil dikembalikan ke pemegang saham atau 
direinvestasi pada entitas yang sama. Selain itu, motivasi untuk melakukan reinvestasi 
juga harus jelas landasan untuk perlakuannya. 

Regulasi tentang imbal hasil pada pasal 35 PMK 53 Tahun 2020, menunjukkan bahwa 
RIBUN meruapkan rekening penampungan investasi bersifat kumulatif dan berfungsi 
untuk menyalurkan dana IP, menerima dana IP dan imbal hasil dari OIP, melakukan 
konsolidasi penctatatan IP yang dilakukan oleh BUN melalui OIP. Oleh karena itu, 
dibutuhkan skema dan aturan yang mengimplementasikan RIBUN. Namun demikian, 
aturan yang ada saat ini tidak menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang 
menunjukkan bahwa melakukan reinvestasi atas imbal hasil (profit) dari hasil investasi 
dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan secara eksplisit pada siklus investasi (diatur).  

Beberapa poin yang harus digunakan dalam membuat skema maupun proses bisnis 

penyusunan skema penggunaan dana imbal hasil untuk tujuan reinvestasi antara lain: 

a. RIBUN merupakan rekening akumulatif atau gunggungan dari dana investasi 

maupun hasil investasi dari semua OIP. 

b. RIBUN karakternya adalah RPL (Rekening Pemerintah Lainnya), sehingga baik 

jumlah maupun skemanya mengikuti karakter RPL. 

c. Penggunaan dana imbal hasil harus sesuai dengan prinsip On-budget on treasury 

dengan tujuan agar: 

• Pengakuan atas dana imbal hasil Investasi Pemerintah dapat diakui sebagai 

PNBP pada tahun yang bersangkutan, 

• Offset atas gain terhadap loss seluruh investasi permerintah dapat dilihat secara 

kumulatif sepanjang IP dilakukan 

• Penggunaan Imbal hasil IP harus melalui persetujuan DPR dan adanya 

pengesahan dalam DIPA. 

• Jumlah dana imbal hasil IP yang dapat direinvestasi kembali adalah sebesar dan 

DIPA. Pengajuan besaran jumlah dana imbal hasil tergantung kepada kebijakan 

strategis KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Investasi Pemerintah. 

• Dana imbal hasil bukan untuk buffer.  

Untuk mempermudah perancangan system yang ideal, secara matematis dan sebagai 

bagian dari study cases yang dapat menjadi acuan terkait dalam membuat skema, akan 

dilakukan study case sebagai berikut. 

Asumsi:  

Pelimpahan Imbal Hasil hanya setiap akhir semester dan setiap akhir tahun anggaran. 

Contoh dan pengakuan Investasi dan Imbal Hasil: 

1. Sepanjang tahun 2022, pemerintah / BUN menempatkan dana APBN sebagai bagian 

Investasi dan dipindahkan dana investasi dimaksud dari RKUN (Io) sebesar Rp 

100.000.000 melalui RIBUN pada OIP-x. Dana IJP NP dimaksud merupakan dana 

APBN murni. 
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2. Io memberikan Ro (retur awal) sebesar Rp11 juta dan kemudian disetor oleh OIP dan 

selanjutnya disimpan di RIBUN. Sehingga s.d akhir tahun 2022, jumlah dana Io + Ro = 

Rp 111 juta. 

3. Ro diinvestasikan kembali (Ii) pada OIP-y, sehingga total Investasi pada berbagai OIP 

adalah sebesar Io + Ii = Rp111 juta. 

4. Pada tahun 2023, Io mengalami loss, sehingga Io hanya bernilai Rp97 Juta, sedangkan 

Ii memberi imbal hasil Ro sebesar Rp4 juta, sehingga total IJP NP akumulatif total Io 

+ Ii + Ro = Rp112 Juta. 

5. Pada awal tahun 2024, semua uang Negara dikembalikan ke RKUN dan seharusnya 

gain harus meng-offset/kompensasi loss yang telah ada dan terjadi secara kumulatif 

selama ini.  

Jawaban skenario kasus untuk penyamaan persepsi:  

 

Dengan demikian, total investasi akhir adalah sebesar total investasi adalah sebesar 
investasi awal ditambah semua keuntungan kumulatif dan dikurangi jumlah kerugian 
kumulatif. 

SKEMA DANA IMBAL HASIL 
 

Io    = Rp100 juta 

Ro--> Ii  = Rp  11 Juta 

   ____________ + 

Total (I
o
 +Ii) = Rp111 juta 

Loss Io   = Rp     3 juta (-) 

Gain Ii  = Rp     4 juta (+) 

  ______________ 

Total  = Rp 112 Juta 
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OPSI 1: SKEMA REINVESTASI IMBAL HASIL MELALUI RKUN  

Skema 

Skema reinvestasi imbal hasil yang dilakukan untuk mempersingkat proses bisnis 
dengan cara melakukan pelimpahan langsung dana imbal hasil dari RIBUN ke RKUN 
untuk diakui sebagai PNBP dan diukur sebagai kinerja investasi. 

Gambar III.1. : Skema Reinvestasi Imbal Hasil Melalui RKUN 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

Asumsi: Pelimpahan Imbal Hasil hanya setiap akhir tahun anggaran. Dengan Skema 
Reinvestasi Imbal Hasil Melalui RKUN, proses bisnis yang dilakukan sebagai berikut: 
1. (4A) OIP menyetorkan Ro ke RIBUN sesuai dengan PER-3/2022. 
2. (5B) atas perintah Menteri Keuangan, dana imbal hasil dilimpahkan ke RKUN 

sebagai PNBP, dan diakui serta diukur sebagai kinerja Investasi. 
3. (2F) Berdasarkan UU APBN-Off Budget, imbal hasil disalurkan kembali sebagai Ii 

ke RIBUN, dan diakui sebagai IJP NP. 
4. (3G) Penyaluran harus diakui sebagai Ii (bukan Io) dan penyaluran Ii kepada OIP 

dapat dilakukan sesuai PER-3/2022. 

Skema reinvestasi imbal hasil tersebut merupakan suatu perlakukan dengan 
mempersingkat proses bisnis, namun demikian, penggunaan RKUN langsung juga 
merupakan perlakuan yang kurang tepat, karena ada blended cash dengan dana lainnya. 
Sehingga kondisi ini kurang tepat, jika mengacu pada kondisi dari karakter RIBUN yang 
sifatnya akumulatif/gunggungan. 

OIP 

Rekening Investasi 

Operator di Bank 

Umum/Bank 

Kustodian 

OI
P

RIBUN 

RKUN 

4A 

5B

  
2F

  

3G 
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Perlakuan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi terkait RIBUN saat ini masih terbatas pada transaksi 
sampai dengan OIP menyetor imbal hasil ke RIBUN. Selanjutnya transaksi setelah itu, 
belum ada pengaturan khusus. Akuntansi yang  masih dibutuhkan untuk proses dengan 
skema ini adalah sebagai berikut: 
1. Akun imbal hasil sebagai pengakuan pendapatan PNBP belum ada, sehingga harus 

diajukan ND ke Direktorat APK untuk pembentukan akun dimaksud, mencakup: 
• Io (tidak perlu karena sudah ada) 
• Ii (00 dan 03) 
• Ro (00 dan 03) 
Akun PNBP dan aset kas & Investasi, serta Ekuitas harus muncul. 

2. Skema ini membutuhkan birokrasi yang sangat panjang, atau diberikan pelimpahan 
kewenangan. 

3. Penyaluran 2F dan 3G menggunakan Perdirjen 3/2022. 

Faktor Lain Yang Perlu Dipertimbangkan 

Dari skema usulan sebagaimana diuraikan di atas, penggunaan RKUN secara 
langsung dengan RIBUN juga menimbulkan berbagai advantages/pros dan 
disadvantages/cons. Kondisi Pros dan Cons ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Penjelasan lainnya (PROS): 
1. Imbal hasil yang disetorkan ke kas Negara akan memunculkan pengakuan 

(recognition) pendapatan sebagai PNBP, sehingga kinerja Investasi secara 
keseluruhan dapat dibandingkan (baik pengakuan accrual basis dan cash basis). 

2. Kinerja IJP NP langsung dapat dibandingkan dengan instrument keuangan 
pembiayaan lainnya seperti SUKUK (Debt Cost of Capital vs Return of investment). 

Penjelasan lainnya (CONS) 
1. Karena niat awalnya imbal hasil diharapkan Investasi yang semakin membesar 

(snowball), maka skema ini membutuhkan kewenangan dari Menteri, dan juga perlu 
ada persetujuan dari legislatif dikarenakan sifatnya yang ON BUDGET. 

2. Butuh prosedur baru/pelimpahan kewenangan apabila dengan pelimpahan 
kewenangan. 

3. Imbal hasil pada RIBUN dan RIBUN sebagai entitas rekening  yang berfungsi sebagai 
buffer. 
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OPSI 2: SKEMA REINVESTASI IMBAL HASIL MELALUI RIBUN (TANPA RKUN) 

Skema  

Skema reinvestasi dengan menggunakan RIBUN tanpa RKUN merupakan skema yang 

jauh lebih singkat. Fungsi RIBUN juga sebagai gunggungan/akumulasi dana investasi dan 

dana imbal hasil dapat terpenuhi, sehingga sebenarnya skema dengan penggunaan dana 

imbal hasil untuk reinvestasi jauh lebih cepat dan strategis. Mekanisme dan proses bisni 

dari skema ini menggunakan asumsi, yaitu: Pelimpahan Imbal Hasil bisa terjadi secara 

periodik atau hanya setiap akhir tahun anggaran. 

Gambar III.2. : Skema Reinvestasi Imbal Hasil Melalui RIBUN (Tanpa RKUN) 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

Proses bisnis skema ini sebagai berikut: 

a. Alur (4A): OIP menyetorkan Ro ke RIBUN sesuai dengan PER-3/2022. 
b. Alur (3G): KPA memerintahkan untuk penyaluran kembali Dana Imbal Hasil untuk di 

reinvestasi ke OIP yang sama atau OIP lainnya. 

Perlakuan Akuntansi 

1. Akun imbal hasil sebagai pengakuan pendapatan PNBP belum ada, sehingga harus 
diajukan ND ke Direktorat APK untuk pembentukan akun dimaksud, mencakup: 
• Io (tidak perlu karena sudah ada) 
• Ii (00 dan 03) 
• Ro (00 dan 03) 

2. Akun PNBP dan aset kas & Investasi, serta Ekuitas harus muncul, namun dalam 
konteks ini, tanpa ada transaksi melalui RKUN maka pengakuan PNBP tidak dapat 
dilakukan. 

3. Selain itu, skema ini sangat ringkas dan dengan birokrasi yang sangat sederhana, atau 
diberikan pelimpahan kewenangan. Dengan demikian, Pengakuan imbal hasil Io dan 
Ii tidak diakui oleh BA 999.00 dan hanya diakui oleh BA 999.03. 

4. Penyaluran 3G menggunakan Perdirjen 3/2022 dan mengikuti perlakukan.  
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Faktor Lain Yang Perlu Dipertimbangkan. 

Dari proses bisnis ini, terdapat beberapa pros dan cons yang menjadi pertimbangan 

untuk mengadopsi skema ini, yaitu: 

Penjelasan lainnya (PROS): 
a. Karena niat awalnya imbal hasil diharapkan Investasi yang semakin membesar 

(snowball), maka mekanisme ini sangat singkat dan kemungkinan Mekanisme sangat 
efektif dan sifatnya off Budget. 

b. Hanya membutuhkan prosedur baru/pelimpahan kewenangan dari KPA. 
c. Imbal hasil pada RIBUN dan RIBUN sebagai entitas rekening yang tetap dapat 

berfungsi sebagai buffer kas pemerintah. 

Penjelasan lainnya (CONS): 
a. Imbal hasil yang tidak disetorkan ke RKUN tidak akan memunculkan pengakuan 

(recognition) pendapatan sebagai PNBP pada BA 999.00, sehingga kinerja Investasi 
secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan (untuk pengakuan accrual basis) 
dengan instrument lainnya. 

b. Kinerja IJP NP langsung tidak dapat dibandingkan dengan instrument keuangan 
pembiayaan lainnya seperti SUKUK (Debt Cost of Capital vs Return of investment) 

c. RIBUN existing bisa membiaskan kinerja OIP atau instrument yang menjadi target 
IJP NP. 
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OPSI 3: SKEMA REINVESTASI IMBAL HASIL MELALUI RIBUN REINVESTASI (TANPA 

RKUN) 

Skema 

Skema menggunakan RIBUN Reinvestasi adalah menggunakan RIBUN Reinvestasi 
untuk menyalurkan dana imbal hasil yang selanjutnya dari konsep awal ditujukan untuk 
direinvestasikan kembali. Dana imbal hasil yang selanjutnya tidak direinvestasikan 
kembali tidak dipindahkan ke RIBUN Reinvestasi, tapi tetap dalam Rekening RIBUN 
sebagai gunggungan/akumulasi dana 

Mekanisme dengan RIBUN Reinvestasi menggunakan asumsi: Pelimpahan Imbal 
Hasil  bisa dilakukan secara periodik atau hanya setiap akhir tahun anggaran. 

Gambar III.3. : Skema Reinvestasi Imbal Hasil Melalui RIBUN Reinvestasi (Tanpa RKUN) 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

a. Alur (4A), OIP menyetorkan Ro ke RIBUN sesuai dengan PER-3/2022. 
b. Alur (5Y), RIBUN (existing) menampung dan mengkonsolidasi semua dana IJP NP 

sebagaimana amanat PMK 53 dan PER-3, namun imbal hasil yang diinvestasikan 
tidak secara langsung melalui RIBUN tapi melalui RIBUN Reinvestasi.  

c. Alur (3G), KPA memerintahkan untuk penyaluran kembali Dana Imbal Hasil untuk di 
reinvestasi ke OIP yang sama atau OIP lainnya. 

Perlakuan Akuntansi 

Dari perspektif akuntansi, penggunaan Ribun Reinvestasi tanpa melalui RKUN, maka 
pengakuan dana imbal hasil sebagai penerimaan negara PNBP tidak dapat dilakukan. 
Oleh karena itu, catatan penggunaan skema ini adalah sebagai berikut: 
a. Akun imbal hasil sebagai pengakuan pendapatan PNBP belum ada, sehingga KPA 

Investasi Pemerintah harus mengajukan nota dinas kepada Direktorat APK untuk 
pembentukan akun dimaksud, mencakup: 
• Io (tidak perlu karena sudah ada) 
• Ii (00 dan 03) 
• Ro (00 dan 03) 

b. Akun PNBP dan aset kas & Investasi, serta Ekuitas harus muncul, serta transaksi 
transito yang digunakan perlu menjembatani antar rekening. 

RIBUN 
Reinvestasi 

OIP 

Rekening Investasi  

Operator di Bank  

Umum/Bank Kustodian 
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c. Skema ini sangat ringkas dengan birokrasi yang sangat sederhana, serta proses bisnis 
yang singkat.  

d. Pengakuan imbal hasil Io dan Ii tidak diakui oleh BA 999.00 dan hanya diakui oleh 
BA 999.03. 

e. Dana imbal hasil pada RIBUN di NOL kan setiap ada dana pada masuk dan 
dipindahkan ke RIBUN Reinvestasi dan diakui hanya perpindahan transito. 
Pengakuan dan perpindahan imbal hasil sebagai pendapatan,  Aset dan Entitas diakui 
pada saat 4A dan 3G. 

f. Penyaluran 3G menggunakan Perdirjen 3/2022 (modifikasi melalui penambahan 
ayat tambahan). 

Faktor Lain Yang Perlu Dipertimbangkan 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan skema ini, selain masalah 

dan isu PNBP adalah bahwa skema ini akan menimbulkan ada rekening tambahan yang 

menjadi subsidiary dari rekening RIBUN dimaksud. Selain itu,  baik aturan maupun skema 

kemunculan entitas RIBUN Reinvestasi belum ada, sehingga perlu dipikirkan apabila 

alternatif ini yang menjadi pilihan dari berbagai alternatif yang ada. 

Penjelasan lainnya (PROS): 
a. Karena niat awalnya imbal hasil diharapkan Investasi yang semakin membesar 

(snowball), maka mekanisme ini cukup flexible namun sangat efektif serta sifatnya 
off budget. 

b. Hanya membutuhkan prosedur baru/pelimpahan kewenangan dari KPA. 
c. Imbal hasil pada RIBUN Reinvestasi sebagai entitas rekening yang tetap dapat 

berfungsi sebagai buffer kas pemerintah pada posisi ini kurang flexible. 
Penjelasan lainnya (CONS): 
a. Imbal hasil yang tidak disetorkan ke RKUN tidak akan memunculkan pengakuan 

(recognition) pendapatan sebagai PNBP pada BA 999.00, sehingga kinerja Investasi 
secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan (untuk pengakuan accrual basis) 
dengan instrumen lainnya. 

b. Kinerja IJP NP langsung tidak dapat dibandingkan dengan instrument keuangan 
pembiayaan lainnya seperti SUKUK (Debt Cost of Capital vs Return of investment) 

c. RIBUN existing bisa membiaskan kinerja OIP atau instrument yang menjadi target 
IJP NP. 
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OPSI 4: SKEMA REINVESTASI MELALUI RKUN KE RIBUN REINVESTASI 

Skema 

Skema penggunaan RKUN dan RIBUN Reinvestasi adalah merupakan salah satu 
skema untuk memastikan bahwa imbal hasil diakui sebagai PNBP, namun karakter 
gunggungan terjadi pada beberapa RIBUN itu sendiri. 

 
Gambar III.4. : Skema Reinvestasi Melalui RKUN Ke RIBUN Reinvestasi 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

Asumsi yang digunakan dalam skema ini adalah bahwa Pelimpahan Imbal Hasil 
hanya setiap akhir tahun anggaran ataupun secara periodik. Proses bisnis dengan 
skema ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
a. Alur (4A) OIP menyetorkan Ro ke RIBUN sesuai dengan PER-3/2022. 
b. Alur (5B) atas perintah Menteri Keuangan, dana imbal hasil IJP NP dilimpahkan ke 

RKUN sebagai PNBP, dan diakui serta diukur sebagai kinerja Investasi. 
c. Alur (2F) Berdasarkan UU APBN-Off Budget, imbal hasil disalurkan kembali sebagai 

Ii ke RIBUN Reinvestasi, dan diakui sebagai IJP NP. 
d. Alur (3G) Penyaluran harus diakui sebagai Ii (bukan Io) dan penyaluran Ii kepada 

OIP dapat dilakukan sesuai PER-3/2022. 

Perlakuan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi dan pengakuan akuntansi untuk skema untuk penggunaan 
RKUN, RIBUN, dan RIBUN Reinvestasi sekaligus merupakan skema yang sangat 
kompleks. Sehingga dalam setiap perpindahan dana dari setiap rekening membutuhkan 
transaksi jurnal yang lengkap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan 
jurnal accounting dan akun untuk posting rules menggunakan skema ini sebagai berikut:  
a. Akun imbal hasil sebagai pengakuan pendapatan PNBP belum ada, sehingga harus 

diajukan ND ke Direktorat APK untuk pembentukan akun dimaksud, mencakup: 
• Io (tidak perlu karena sudah ada) 
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• Ii (00 dan 03) 
• Ro (00 dan 03) 
Akun PNBP dan aset kas & Investasi, serta Ekuitas harus muncul, serta transito. 
Skema ini membutuhkan birokrasi yang sangat panjang, atau diberikan pelimpahan 
kewenangan. 

b. Penyaluran 2F menggunakan Perdirjen 3/2022 dengan melakukan revisi/ 
modifikasi pasal terkait untuk penampungan rekening RIBUN Reinvestasi. 

c. Penyaluran 3G menggunakan Perdirjen 3/2022 dengan melakukan revisi/ 
modifikasi pasal terkait untuk pengeluaran investasi Ii dari rekening RIBUN 
Reinvestasi. 

Faktor Lain Yang Perlu Dipertimbangkan 

Penggunaan skema ini perlu mempertimbangkan beberapa hal, baik terkait aturan 
maupun proses bisnis yang ada. Saat ini, baik aturan maupun proses bisnis dari skema 
atas kemunculan entitas RIBUN Reinvestasi belum ada, sehingga perlu dipikirkan 
apabila alternatif ini yang menjadi pilihan dari berbagai alternatif yang ada untuk dapat 
digunakan dalam tataran implementasi. 

Salah satu yang menjadi isu dalam penggunaan skema ini adalah birokrasi yang 
panjang dan tidak efisien. Namun demikian, skema ini sangat prudent dalam hal 
perencanaan dan pelaksanaan investasi pemerintah. 

Penjelasan lainnya (PROS): 
a. Imbal hasil yang disetorkan ke kas Negara akan memunculkan pengakuan 

(recognition) pendapatan sebagai PNBP, sehingga kinerja Investasi secara 
keseluruhan dapat dibandingkan (baik pengakuan accrual basis dan cash basis). 

b. Kinerja IJP NP langsung dapat dibandingkan dengan instrument keuangan 
pembiayaan lainnya seperti SUKUK (Debt Cost of Capital vs Return of Investment). 

Penjelasan lainnya (CONS): 
a. Karena niat awalnya imbal hasil diharapkan Investasi yang semakin membesar 

(snowball), maka skema ini membutuhkan kewenangan dari Menteri, dan juga perlu 
ada persetujuan dari legislatif dikarenakan sifatnya yang ON BUDGET. 

b. Butuh prosedur baru/pelimpahan kewenangan apabila dengan pelimpahan 
kewenangan. 

c. Imbal hasil pada RIBUN dan RIBUN sebagai entitas rekening yang berfungsi sebagai 
buffer dapat dipertahankan. 

d. Mekanisme cukup rigid. 
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OPSI 5: SKEMA REINVESTASI IMBAL HASIL MELALUI SUB RKUN 

Skema 

Pada skema ini, transaksi RIBUN dengan RKUN hanya untuk transaksi investasi dan 
pengembalian investasi (divestasi) dari investasi pemerintah, sedangkan gunggungan 
dana imbal hasil untuk direinvestasi menggunakan Sub RKUN. Namun demikian, 
karakteristik Sub RKUN tidak lah sama dengan RPL sebagai bagian dari RIBUN, namun 
Sub RKUN merupakan rekening dengan karakter RKUN dengan tujuan untuk 
penampungan dana likuiditas. 

 
Gambar III.5. : Skema Reinvestasi Imbal Hasil Melalui Sub RKUN 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

Dalam penggunaan skema ini, maka terdapat asumsi yang digunakan, yaitu: bahwa 
pelimpahan Imbal Hasil secara Periodik dan atau setiap akhir tahun anggaran. 
a. Alur (4A) OIP menyetorkan Ro ke RIBUN sesuai dengan PER-3/2022. 
b. Alur (5B) atas perintah Menteri Keuangan, dana imbal hasil maupun Io IJP NP 

dilimpahkan ke RKUN sebagai PNBP, dan fokusnya hanya untuk kondisi tertentu 
sebagai Buffer APBN. Skema ini juga untuk pengembalian Io ke RKUN dalam rangka 
Divestasi. 

c. Alur (5F) imbal hasil dilimpahkan ke Sub RKUN untuk diakui sebagai PNBP. 
d. Alur (2F) Berdasarkan UU APBN-Off Budget, imbal hasil disalurkan kembali sebagai 

Ii ke RIBUN, dan diakui sebagai IJP NP. 
e. Alur (3G) Penyaluran harus diakui sebagai Ii (bukan Io) dan penyaluran Ii kepada 

OIP dapat dilakukan sesuai PER-3/2022. 

Perlakuan Akuntansi 

Dari perspektif akuntansi, maka skema ini sama dengan opsi 4, dengan formulasi 
akuntansi yang sama juga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam posting rules 
akuntansi atas skema ini, antara lain:  
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a. Akun imbal hasil sebagai pengakuan pendapatan PNBP belum ada, sehingga harus 
diajukan ND ke Direktorat APK untuk pembentukan akun dimaksud, mencakup: 

• Io (tidak perlu karena sudah ada) 
• Ii (00 dan 03) 
• Ro (00 dan 03) 

b. Akun PNBP dan aset kas & Investasi, serta Ekuitas harus muncul, serta transito. 
Skema ini membutuhkan birokrasi yang sangat panjang, atau diberikan pelimpahan 
kewenangan. 

c. Potensi pengakuan Imbal hasil IJP NP dari sisi aset, ekuitas dapat diakui selama 
transaksi imbal hasil masuk dan keluar dari RKUN/Sub RKUN. 

d. Dalam investasi/reinvestasi atas imbal hasil dari dana imbal hasil (Ii), selanjutnya 
dana yang direinvestasi dapat dibentuk sebagai akun terpisan dari Io. 

e. Penyaluran (2F) menggunakan Perdirjen 3/2022 dengan melakukan revisi/ 
modifikasi pasal terkait untuk penampungan rekening Sub RKUN. Namun demikian, 
penggunaan Sub RKUN sebagai gunggungangan/akumulatif dana imbal hasil tidak 
searah dengan UU Cipta Kerja maupun PP 63/2019. 

f. Penyaluran dana imbal hasil (3G) menggunakan Perdirjen 3/2022 dan sesuai dengan 
prosedur normal dalam perdirjen dimaksud.  

Faktor Lain Yang Perlu Dipertimbangkan 

Perdirjen maupun petunjuk teknis terkait skema ini hanya mendukung alur siklus 
dana dan proses bisnis yang ada. Selanjutnya, keberadaan sub RKUN menjadi sentral 
gunggungan dana investasi. Secara keseluruhan, baik aturan maupun skema kemunculan 
entitas SUB RKUN sudah ada, sehingga alternative ini hanya membutuhkan pengaturan 
mekanisme dan probis reinvestasi itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat pros dan cons 
terkait skema ini, antara lain: 
Penjelasan lainnya (PROS): 
a. Imbal hasil hasil yang disetorkan ke kas Negara akan memunculkan pengakuan 

(recognition) pendapatan PNBP, sehingga kinerja Investasi secara keseluruhan dapat 
dibandingkan (baik pengakuan accrual basis dan cash basis) karena dapat disetor ke 
Sub RKUN sebagai semacam pengesahan dana imbal hasil atas investasi pemerintah. 

b. Kinerja IJP NP langsung dapat dibandingkan dengan instrument keuangan 
pembiayaan lainnya seperti SUKUK (Debt Cost of Capital vs Return of investment)  

c. Baik 999.00 dan 999.03 dapat mengendalikan dana imbal hasil masuk dan keluar atas 
penggunaan dana dimaksud. 

d. Sifat RIBUN sebagai rekening kumulatif tetap terkontrol, namun tidak seutuhnya 
berada dalam RIBUN. 

Penjelasan lainnya (CONS): 
a. Karena niat awalnya imbal hasil diharapkan Investasi yang semakin membesar 

(snowball), maka skema ini membutuhkan kewenangan dari Menteri (bias 
diberikan wewenang), dan juga dikemudian hari dapat digunakan namun perlu 
ada persetujuan dari legislatif dikarenakan sifatnya yang ON BUDGET on treasury. 

b. Skema ini membutuhkan prosedur baru/pelimpahan kewenangan apabila dengan 
pelimpahan kewenangan. 

c. Imbal hasil pada RIBUN dan RIBUN sebagai entitas rekening yang berfungsi 
sebagai buffer. 
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OPSI 6: SKEMA REINVESTASI IMBAL HASIL MELALUI RIBUN IMBAL HASIL 

Skema 

Skema ini menggunakan RIBUN Imbal Hasil yang diperlakukan seperti RPL untuk 
mendukung pengesahan dana imbal hasil agar dapat diakui sebagai PNBP, serta di sisi 
lain penggunaan dana imbal hasil tetap dilaksanakan secara prudent, dimana dana imbal 
hasil yang digunakan secara on budget on treasury. Selain itu, untuk implementasi skema 
ini perlu menggunakan beberapa asumsi:  
a. Pelimpahan Imbal Hasil  secara Periodik dan atau setiap akhir tahun anggaran. 
b. Rekening RIBUN didukung oleh RIBUN Imbal hasil untuk reinvestasi. 
c. Tidak ada transaksi langsung antara RIBUN dengan RIBUN Imbal Hasil. 

 
Gambar III.6. : Skema Reinvestasi Imbal Hasil Melalui RIBUN Imbal Hasil 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

Secara keseluruhan, skema ini diimplementasikan melaui prosedur dan sistem 
sebagai berikut: 
a. Alur (4A); OIP menyetorkan Ro ke RIBUN sesuai dengan PER-3/2022. Dalam alur ini, 

transaksi sudah dilaksanakan BP Tapera, dimana pembagian imbal hasil dilakukan 
oleh BP Tapera sendiri dan selanjutnya bagian imbal hasil investasi pemerintah 
untuk pemerintah disetor ke RIBUN. 

b. Alur (5B); atas perintah Menteri Keuangan (atau kewenangan yang dilimpahkan), 
dana imbal hasil maupun Io IJP NP dilimpahkan ke RKUN sebagai PNBP, dan 
selanjutnya dana imbal hasil dimaksud digabungkan dengan dana cadangan sebagai 
Buffer APBN. Skema ini juga untuk pengembalian Io ke RKUN dalam rangka Divestasi. 
Untuk dana imbal hasil yang merupakan Io atau Ri, maka selanjutnya dana 
dipindahkan ke Ribun Imbal hasil untuk diakumulasikan menjadi gunggungan dana 
imbal hasil investasi pemerintah.  
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c. Alur (5F): dana imbal hasil investasi yang sudah  dilimpahkan dari RKUN ke Ribun 
Imbal Hasil sebesar jumlah dana imbal hasil (Ro), selanjutnya pada RIBUN Imbal 
hasil disimpan dan ditampung sebagai gunggungan dana investasi pemerintah non 
permanen. Penggunaan selanjutnya akan dilakukan sesuai skema on budget on 
treasury. 

d. Alur (2F); Berdasarkan UU APBN, dimana perencanaan pengeluaran dan belanja 
melalui skema on budget, maka dana imbal hasil disalurkan kembali sebagai Ii ke 
RIBUN diakui sebagai IJP NP. Bisa saja dana dimaksud sebagai dana IJP NP atas imbal 
hasil untuk menghindari adanya penggabungan antara Io dan Ii. Namun demikian, 
mengingat skema ini tidak menghubungkan langsung antara RIBUN dengan Ribun 
imbal hasil, maka dana yang menjadi bagian dari dana imbal hasil untuk 
direinvestasikan (Ii) adalah dana RKUN, dan selanjutnya besaran yang dipindahkan 
sebagai Ii dimaksud direplenish dari dana RIBUN Imbal Hasil. 

e. Alur (3G): Penyaluran harus diakui sebagai Ii (bukan Io) dan penyaluran Ii kepada 
OIP dapat dilakukan sesuai PER-3/2022. 

Perlakuan Akuntansi 

Dari perspektif akuntansi, skema ini membutuhakn beberapa akun dan posting rules 
untuk dapat diimplementasikan, antara lain: 
a. Akun imbal hasil sebagai pengakuan pendapatan PNBP belum ada, sehingga harus 

diajukan ND ke Direktorat APK untuk pembentukan akun dimaksud, mencakup: 
• Io (tidak perlu karena sudah ada) 
• Ii (00 dan 03) 
• Ro (00 dan 03) 

b. Akun PNBP dan aset kas & Investasi, serta Ekuitas harus muncul, serta transito 
dimunculkan untuk transaksi 2F, 3G, serta 4A. 

c. Skema ini membutuhkan birokrasi yang sangat panjang, walaupun diberikan 
pelimpahan kewenangan pemindahan dana oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, 
skema ini disetiap tahapannya harus ada posting rules sehingga jelas bahwa ada 
proses pengakuan transaksi akuntansi yang diakui. 

d. Potensi pengakuan Imbal hasil IJP NP dari sisi aset, ekuitas dapat diakui selama 
melalui transaksi melalui RKUN. 

e. Dana imbal hasil yang direinvestasikan kembali (Ii) sebaiknya dibentuk sebagai akun 
terpisah dari Io, sehingga apabila kerugian salah satu instrumen investasi 
dikemudian hari, maka nilai investasi secara total selama ter-offset tidak dianggap 
under performance.  

f. Penyaluran 2F menggunakan Perdirjen 3/2022 dengan melakukan revisi dan 
tambahan pasal tambahan untuk penyaluran transito, dengan tujuan untuk 
repelenishment dana RKUN yang digunakan sebagai Ii.  

g. Penyaluran 3G menggunakan Perdirjen 3/2022 tanpa modifikasi proses bisnis 
maupun akun. 

Faktor Lain Yang Perlu Dipertimbangkan 

Penjelasan lainnya (PROS): 
a. Imbal hasil hasil yang disetorkan ke kas Negara akan memunculkan pengakuan 

(recognition) pendapatan sebagai PNBP karena ada pengakuan dan transaksi melalui 
RKUN, sehingga kinerja Investasi secara keseluruhan dapat dibandingkan (baik 
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pengakuan accrual basis dan cash basis), serta besaran dan imbal hasil dapat 
dimonitor. 

b. Kinerja IJP NP langsung dapat dibandingkan dengan instrument keuangan 
pembiayaan lainnya seperti SUKUK (Debt Cost of Capital vs Return of investment) 
dikarenakan akumulasi dan pengakuan atas jumlah Io maupun Ro dan Ii dapat 
dipisahkan serta dapat dikendalikan. 

c. Baik 999.00 dan 999.03 dapat dikendalikan. 
d. Sifat RIBUN sebagai rekening kumulatif tetap terkontrol. 
Penjelasan lainnya (CONS): 
a. Skema ini membutuhkan kewenangan dari Menkeu dan persetujuan dari legislatif 

karena bersifat on-budget.  
b. Butuh prosedur baru/pelimpahan kewenangan apabila dengan pelimpahan 

kewenangan, khususnya penggunaan sub RIBUN/Ribun Imbal Hasil. 
c. Imbal hasil pada RIBUN dan RIBUN sebagai entitas rekening  yang berfungsi sebagai 

buffer. 
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OPSI 7: SKEMA MENGGUNAKAN SPM PENGESAHAN 

Skema 

a. Skema ini menggunakan model SPM Pengesahan sebagaimana diterapkan dalam BLU 
sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum. 

b. Dalam pengajuan SPP dan SPM Pengesahan, PPSPM mengajukan SPM Pengesahan 
seperti SPB BLU untuk pengakuan PNBP serta sekaligus pengakuan jumlah besaran 
Dana Imbal hasil (Ro) menjadi Ii. 

 
Gambar III.7. : Skema Reinvestasi Imbal Hasil Melalui RIBUN Imbal Hasil 
Sumber : Berbagai sumber, diolah 

Perlakuan Akuntansi 

a. Perlakuan akuntansi dilakukan sama seperti pengakuan PNBP dengan pengakuan 
sebesar SPM yang diajukan dalam SPM PNBP dimaksud, serta besaran   investasi 
sebesar jumlah yang ada dalam SPM. 

b. Beberapa akun dan posting rules perlu ditambahkan, sehingga ada pemisahan dari 
imbal hasil yang direinvestasikan dengan investasi Io di awal, sehingga performance 
dari investasi dapat dihitung dan diakumulasi sepanjang masa. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan 

Penjelasan lainnya (PROS): 
a. Flexibilitas kebijakan KIP dalam menjalankan investasi, reinvestasi, ataupun 

divestasi didalam tahun anggaran yang bersangkutan, dimana proses penganggaran 
tetap dilakukan secara on budget. 

b. Posisi RIBUN sangat vital dan fungsinya sesuai UU Cipta Kerja menjadi rekening yang 
menerima, menampung, dan menyalurkan kembali dana investasi dan dana imbal 
hasil investasi. 

Penjelasan lainnya (CONS): 
a. Penggunaan entitas Direktorat SMI/KPA Investasi Pemerintah sebagai entitas yang 

mengajukan/mengadopsi SPM Pengesahan (seperti SP2B di BLU), belum memiliki 
landasan dasar, karena KIP ataupun Direktorat SMI menjadi entitas yang hybrid. 

b. Penggunaan skema ini akan meletakkan semua risiko investasi kepada KIP karena 
keputusan reinvestasi ada pada KIP dan Pokja KIP itu sendiri. Untuk tahapan ini, 
sebaiknya SDM yang menjadi bagian dalam tim POKJA dan KIP memiliki kemampuan 
untuk melakukan financial analysis terhadap kelayakan investasi dimaksud. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam membuat suatu keputusan investasi, investor harus meyakini tujuan 
melakukan investasi dimaksud, termasuk melakukan reinvestasi dari dividen dan 
imbal hasil yang diterima oleh investor. Selain itu, khusus untuk tujuan reinvestasi 
dana imbal hasil, manajemen harus dapat menjelaskan dengan baik, secara kualitatif 
maupun kuantitatif tujuan investasi kepada investor, sehingga investor memahami 
risiko investasinya. 

2. Dalam perspektif akuntansi, penggunaan suatu akun atau posting rules suatu 
transaksi, maka pendekatan akuntansi dengan penggunaan standar internasional 
akan lebih baik dilakukan sesuai aturan, dengan tujuan untuk memastikan 
reinvestasi imbal hasil sesuai dengan sumber dan risiko serta tujuan investasi yang 
dilakukan. 

3. Berdasarkan skema analisis yang dilakukan, maka terdapat beberapa opsi yang 
dapat diajukan untuk penggunaan dana imbal hasil sebagai skema reinvestasi dari 
RIBUN, sebagai berikut: 

a. Pada opsi 1: Skema reinvestasi imbal hasil melalui RKUN. Dalam skema ini, 
setoran imbal hasil ke RKUN diakui sebagai PNBP sehingga kinerja investasi dapat 
langsung dibandingkan (baik dari sisi accrual basis vs cash basis maupun IJP NP vs 
instrument pembiayaan lainnya). Namun demikian, skema ini perlu kewenangan 
Menkeu dan persetujuan dari legislatif karena sifatnya on-budget. Selain itu, 
skema ini dapat menimbulkan tercampurnya dana imbal hasil dengan dana 
lainnya (blended cash) yang kurang cocok dengan karakteristik RIBUN yang 
bersifat akumulatif. 

b. Pada opsi 2: Skema reinvestasi imbal hasil melalui RIBUN (tanpa RKUN). Dalam 
skema ini, mekanisme reinvestasi bersifat off-budget sehingga lebih singkat dan 
prosedur pelimpahan kewenangan hanya dari KPA (bila dibutuhkan). RIBUN juga 
masih dapat berfungsi sebagai buffer kas pemerintah karena imbal hasil berada di 
RIBUN. Namun demikian, skema ini tidak memunculkan pengakuan PNBP di 
RKUN sehingga kinerja investasi menjadi tidak dapat dibandingkan (baik dari sisi 
accrual basis vs cash basis maupun IJP NP vs instrument pembiayaan lainnya). 
Selain itu, RIBUN existing dapat membiaskan kinerja OIP atau instrument yang 
menjadi target IJP NP. 

c. Pada opsi 3: Skema reinvestasi imbal hasil melalui RIBUN Reinvestasi (tanpa 
RKUN). Dalam skema ini, mekanisme reinvestasi (transaksi transito dari RIBUN 
ke RIBUN investasi) juga bersifat off-budget sehingga lebih singkat dan prosedur 
pelimpahan kewenangan hanya dari KPA. Imbal hasil melalui RIBUN Reinvestasi 
sehingga rekening tetap berfungsi sebagai buffer kas pemerintah meskipun 
kurang fleksibel. Namun demikian, tidak muncul pengakuan PNBP di RKUN 
sehingga kinerja investasi menjadi tidak dapat dibandingkan. RIBUN existing juga 
dapat membiaskan kinerja OIP atau instrument yang menjadi target IJP NP. 

d. Pada opsi 4: Skema reinvestasi melalui RKUN ke RIBUN Reinvestasi. Dalam 
skema ini, setoran imbal hasil ke RKUN diakui sebagai PNBP sehingga kinerja 
investasi dapat langsung dibandingkan. Namun demikian, skema ini bersifat on-
budget sehingga membutuhkan kewenanga Menkeu dan persetujuan dari 
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legislatif. Proses birokrasi yang dibutuhkan juga lebih panjang atau untuk 
mempersingkatnya tetap membutuhkan pelimpahan kewenangan (mekanisme 
cukup rigid). 

e. Pada opsi 5: Skema investasi imbal hasil melalui Sub RKUN. Dalam skema ini, 
imbal hasil disetorkan ke Sub RKUN sebagai mekanisme pengesahan dana hasil 
investasi dan diakui sebagai PNBP, sehingga kinerja investasi dapat langsung 
dibandingkan. Pengendalian atas penggunaan dana imbal hasil dapat dilakukan 
oleh BA 999.00 dan 999.03. Adapun sifat RIBUN sebagai rekening kumulatif tetap 
terkontrol meskipun tidak seutuhnya di dalam RIBUN. Namun demikian, skema 
ini bersifat on-budget on treasury sehingga membutuhkan kewenangan Menkeu 
dan persetujuan dari legislatif. Skema ini juga perlu prosedur pelimpahan 
kewenangan oleh Menkeu. 

f. Pada opsi 6: Skema reinvestasi imbal hasil melalui RIBUN Imbal Hasil. Dalam 
skema ini, pengesahan/pengakuan dana imbal hasil sebagai PNBP dilakukan 
dengan proses transaksi melalui RKUN, serta memperlakukan RIBUN Imbal Hasil 
sebagai RPL. Akibatnya, kinerja investasi secara keseluruhan dapat dibandingkan, 
serta besaran dan imbal hasil dapat dimonitor. Kinerja IJP NP dapat langsung 
dibandingkan dengan instrumen pembiayaan lain karena akumulasi dan 
pengakuan atas jumlah Io maupun Ro dan Ii dapat dipisahkan dan dikendalikan. 
Penggunaan dana imbal hasil tetap dapat dilaksanakan secara pudent yaitu secara 
on budget on treasury. Di samping itu, BA 999.00 dan 999.03 dapat dikendalikan, 
serta sifat RIBUN sebagai rekening kumulatif tetap terkontrol. Namun demikian, 
skema ini membutuhkan kewenangan Menkeu dan persetujuan legislatif karena 
bersifat on-budget. 

g. Pada opsi 7: Skema mengunakan SPM Pengesahan. Dalam skema ini, pengakuan 
PNBP sekaligus pengakuan jumlah besaran dana imbal hasil (Ro) menjadi Ii 
dilakukan melalui pengajuan SPM Pengesahan (seperti SPB BLU). Skema ini 
memberikan fleksibilitas kebijakan bagi KIP dalam menjalankan investasi, 
reinvestasi, atau divestasi secara on-budget. RIBUN berperan sebagai rekening 
untuk menerima, menampung dan menyalurkan kembali dana investasi dan dana 
imbal hasil investasi. Namun demikian, penggunaan entitas Dit. SMI maupun KIP 
Investasi Pemerintah sebagai entitas pengadopsi skema SPM Pengesahan masih 
belum memiliki dasar hukum. Selain itu, semua risiko investasi berada di KIP, 
mengingat keputusan reinvestasi berada di KIP dan Pokja KIP. Untuk menerapkan 
skema ini diperlukan SDM yang kompeten dalam melakukan financial analysis 
terhadap kelayanan investasi. 

4. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, maka untuk tujuan jangka pendek 
implementasi PMK 53/2020, dimana RIBUN adalah rekening tempat penampungan 
dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah, dan RIBUN bersifat 
penampungan/akumulasi/gunggungan dana imbal hasil dan/atau sumber lainnya, 
maka fokus dan strategi investasi agar difokuskan pada: 
a. Memastikan gunggungan dan akumulasi sumber dana investasi pemerintah 

(APBN, dana imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah dan/atau sumber 
lain yang sah) dapat ditampung dan diakumulasi melewati periode dan tahun. 

b. Strateginya adalah memastikan adanya pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan akuntansi atas dana yang masuk atau keluar dari RIBUN, serta 
merupakan transaksi yang dapat ditelusuri akuntabilitas dan reliabilitasnya. 
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c. Skema atas uang yang keluar dan masuk melalui RIBUN maupun RIBUN Imbal 
Hasil itu memiliki governance dan mematuhi peraturan yang ada. 

5. Untuk tujuan dalam jangka panjang, implementasi PP 63 tahun 2019 terkait imbal 
hasil dan RIBUN, maka perlu ditentukan sebagai berikut: 
a. Tujuan investasi jangka panjang sesuai PP 63 tahun 2019 pasal 1 ayat (1) 

disebutkan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana 
dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk 
saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat 
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Oleh karena itu, skema sumber 
pendanaan dan penentuan manfaat (perhitungan kuantitatif maupun kualitatif) 
harus memiliki pedoman yang sesuai dengan best practice yang berlaku. 

b. Strategi investasi jangka panjang harus dapat memastikan bahwa investasi 
pemerintah dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya dapat 
dicapai secara berkesinambungan dan komprehensif. Strategi itu dapat 
ditetapkan oleh pemerintah (KIP) dengan melihat tren perkembangan ekonomi 
dan tren perubahan industri serta arah dan prioritas pembangunan berkelanjutan 
yang dicanangkan oleh pemerintah. 

c. Skema reinvestasi dana imbal hasil sebaiknya menggunakan skema yang di 
dalamnya dapat dilaksanakan secara on-budget on-treasury. Tujuannya adalah 
agar pengakuan dana imbal hasil sebagai pendapatan dapat diakui, mengganti 
kerugian investasi pemerintah secara kumulatif, serta dana reinvestasi 
pemerintah mendapat persetujuan legislatif. Namun demikian, skema wajib 
memperhatikan risiko yang perlu dimitigasi sebagai akibat adanya fleksibilitas 
kebijakan reinvestasi. 

d. Skema dengan menggunakan SPM Pengesahan (SP2B) yang selama ini 
diimplementasikan oleh BLU dapat menjamin pelaksanaan reinvestasi dana imbal 
hasil dilakukan secara on-budget on-treasury. Masalahnya, risiko reinvestasi 
menjadi risiko yang ditanggung secara utuh oleh KIP dan KPA Investasi 
Pemerintah. Selain itu, dari sisi entitas/kelembagaan penggunaan SPM 
Pengesahan/SP2B untuk investasi pemerintah pada suatu lembaga yang sama 
atau dipersamakan dengan BLU. 

e. KIP dan Pojka KIP sebaiknya adalah SDM yang memahami risiko investasi da 
bagaimana manajemen portofolio dikelola dengan baik. Pemahaman SDM ini 
dapat ditandai dengan pengalaman SDM dalam bekerja pada lingkungan keuangan 
(capital and money market) dan memiliki sertifikat (Certified Securities 
Analyst/CSA, Chartered Financial Analyst/CFA, Wakil Manajer Investasi/WMI) 
yang menunjukkan kompetensi dalam menilai/mengukur risiko investasi. 

B. SARAN 

1. Beberapa saran fundamental yang dapat diperbaharui mencakup: 

a. Pengembangan. Kajian ini perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya kajian-
kajian pelaksanaan investasi pemerintah terkait sektor-sektor yang menjadi 
target dari hasil reinvestasi pemerintah itu ditempatkan. 

b. Kebijakan. KPA investasi harus bisa memastikan bahwa strategic investment 
memiliki tujuan yang diinginkan pada saat penentuan penggunaan imbal hasil 
investasi, apakah: 
i. Imbal hasil digunakan untuk memperkuat kas pemerintah/buffer; dan 
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ii. Imbal hasil direinvestasi kembali oleh OIP atau antar OIP. 

c. Strategi. Saldo kas pada RIBUN harus menghasilkan uang jika tidak dikelola lebih 
lanjut, atau direinvestasi ke dalam instrument kelolaan OIP dengan treatment 
pengakuan dan pengukuran secara kumulatif atas dana investasi awal. Aturan 
dan/atau sistem harus dapat mengakomodir treatment dimaksud. 

d. Perlu diperhatikan penggunaan imbal hasil untuk direinvestasi dengan melihat 
bisa tidaknya imbal hasil investasi dipisahkan dari sumber dana lainnya, untuk 
selanjutnya direinvestasi dan hanya berfokus pada tujuan investor prosperity 
(ekonomi) seperti Temasek atau CGI Singapura. 

e. Regulasi dan hub. Perlu dibuat aturan dan sistem untuk mengatur suatu skema 
besar, dalam hal terdapat jumlah yang semakin banyak BLU menjadi OIP, atau 
berbagai BLU maupun entitas lainnya menginvestasikan dananya melalui OIP. 

2. Saran pengembangan investasi pemerintah untuk jangka pendek: 
a. Perlu dibuatkan (revisi) atas pengaturan RIBUN saat ini untuk menampung 

gunggungan/akumulasi dana investasi dalam RIBUN. Aturan atau Juknis 
dimaksud harus dapat menampung akumulasi dan gunggungan dana investasi dan 
dana imbal hasil pada tingkat Perdirjen Perbendaharaan, peraturan KIP, maupun 
naskah dinas setara atau di bawah Perdijen dan peraturan KIP dimaksud. 

b. Dibuatkan aturan atau tata cara teknis terkait akuntansi transaksi pada RIBUN. 
3. Saran pengembangan investasi pemerintah untuk jangka panjang: 

a. Perlu dibuatkan aturan/pedoman skema komprehensif terkait pendanaan dan 
penentuan manfaat investasi yang sesuai dengan best practice yang berlaku, yaitu 
dalam bentuk PMK (revisi atau baru) dengan memperhatikan governance atas 
aturan di atasnya (UU dan PP). 

b. Alternatif pelaksanaan dan teknis serta strategi investasi harus dibuatkan suatu 
pedoman umum untuk memastikan tujuan, manfaat, dan strategi investasi tetap 
sejalan dengan tujuan nasional. 

c. Skema penggunaan dana imbal hasil untuk tujuan reinvestasi dengan mengadopsi 
SPM Pengesahan (SP2B) perlu direviu lebih lanjut, sehingga dapat digunakan 
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan risiko yang ada. 
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Lampiran 1 - Matrix Aturan RIBUN dan Imbal Hasil Investasi Pemerintah 

No/ 
Regu- 
lation 

KEYWORD PERIHAL (CONCERN) KETERANGAN/ PENJELASAN REF 

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 

 
Imbal hasil    

 
RIBUN    

 
Investasi    

UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 

 
Imbal hasil    

 
RIBUN    

 
Investasi    
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PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah 

 
Imbal hasil    

 
RIBUN    

 
Investasi    

PMK 53 Tahun 2020 tentang Investasi Pemerintah 

 Imbal hasil Pasal 35 ayat 1:  
Ribun merupakan rekening penampungan 
investasi bersifat kumulatif dan berfungsi 
untuk menerima dana IJP NP beserta imbal 
hasilnya dari OIP 

  

 RIBUN Pasal 35 ayat 1:  
Ribun merupakan rekening penampungan 
investasi bersifat kumulatif dan berfungsi 
untuk menerima dana IJP NP beserta imbal 
hasilnya dari OIP 

  

 Investasi    

PSAP 6 tentang Akuntansi Investasi 
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 Imbal hasil Hasil investasi yang diperoleh dari investasi 
jangka pendek, antara lain berupa bunga 
deposito, bunga obligasi dan deviden tunai 
(cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.  
Hasil investasi berupa dividen tunai yang 
diperoleh dari penyertaan modal pemerintah 
yang pencatatannya menggunakan metode 
biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil 
investasi. Sedangkan apabila menggunakan 
metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh 
oleh pemerintah akan dicatat mengurangi 
nilai investasi pemerintah dan tidak dicacat 
sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali 
untuk dividen dalam bentuk saham yang 
diterima akan menambah nilai investasi 
pemerintah dan ekuitas dana yang 
diinvestasikan dengan jumlah yang sama. 

 Paragragf 
36 

 
 

Paragraf 
37 

 RIBUN -   

 Investasi    

Perdirjen RIBUN 

 Imbal hasil    

 RIBUN Rekening Investasi BUN yang selanjutnya 
disebut RIBUN adalah rekening tempat 

 Pasal 1 
ayat 9 
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periampungan dana dan/atau imbal hasil 
Investasi Pemerintah.  

 Investasi Investasi Pemerintah adalah penempatan 
sejumlah dana dan/atau aset keuangan 
dalam jangka panjang untuk investasi 
dalam bentuk saham, surat utang, dan/ 
atau investasi langsung guna memperoleh 
manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau 
manfaat lainnya  

 Pasal 1 
Ayat 4 

 


