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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era desentralisasi fiskal saat ini, daerah dituntut agar mampu untuk 

mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah diberi wewenang oleh 

pemerintah pusat guna untuk mengatur khususnya dalam hal keuangan (fiskal). 

Menurut Kusaini (2006), bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan 

wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya 

tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau 

dilakukan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era 

reformasi secara resmi dimulai pada 1 januari 2001 dengan diawali pengesahan 

UU Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hingga saat 

ini, keluar regulasi terbaru yaitu UU Nomor 32 tentang pemerintah daerah dan 

UU Nomor 33 pada tahun 2004 guna mengganti UU Nomor 22 dan UU Nomor 

25 tentang hal yang sama. 

 Desentralisasi fiskal ini, memberikan kewenangan pada pemerintah daerah 

untuk menggali sumber-sumber keuangan guna untuk pelayanan dan 

pembangunan daerah. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan 

menyerahkan sumber-sumber peneerimaan daerah berupa dana perimbangan. 

Namun pada intinya pemerintah daerah sendiri, harus mampu untuk menggali 

sumber-sumber penerimaannya melalui pendapatan asli daerahnya. 

Ketergantungan kepada bantuan pusat  harus seminimal mungkin, sehingga 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang 

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 

2007). Semakin besar PAD maka meunjukkan bahwa daerah mampu 

melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik, dan ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat menjadi berkurang sehingga terciptanya kemandirian dalam 

pembangunan daerah. 

Dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan seminimal mungkin 

tergantung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah saat ini memiliki 

permasalahan dalam sumber penerimaan dan pembiayaan daerah. Permasalahan 

yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-

sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari 

PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan 

daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan 

yang lemah mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi 

daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan 

pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 

10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan 

pengeluaran kurang dari 10% (Halim, 2007). Saat ini, ketergantungan 

pemerintah daerah atas Dana Perimbangan sangat tinggi, di mana lebih dari 90 

persen pemerintah daerah menggantungkan 50 persen lebih pembiayaannya dari 

Dana Perimbangan yang diterima (Rahman, 2014).     
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Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah, diupayakan bersumber dari 

kemampuan keuangan daerah itu sendiri guna untuk memacu kemandirian 

daerah dalam menciptikan pembangunan. Caranya yaitu dengan menggali 

seoptimal mungkin dalam hal pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan 

serta pelayanan publik dengan menggali segala sumber dana yang potensial. 

Dirasa perlu untuk pemerintah daerah agar mampu untuk menggali dana dari 

pihak lain, agar pembangunan daerah masih dapat terwujud. Adanya Undang-

Undang No.33 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No.25 Tahun 

1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah memberikan sebuah peluang kepada pemerintah daerah untuk menggali 

dana (Fund Raising) dalam rangka pembangunan dan pengembangan daerah 

melalui penerbitan obligasi daerah seperti yang dituangkan dalam pasal 57 

Undang-Undang tersebut yang lebih rinci mengatur obligasi daerah sebagai 

salah satu sumber pembiayaan daerah (Okta & Kaluge, 2011). 

Dalam PMK Nomor 111/PMK.07/2012 menjelaskan bahwa obligasi 

daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui 

penawaran umum di pasar modal. Obligasi daerah ini sendiri memiliki kelebihan 

yaitu dapat menghimpun dana dalam jumlah besar, namun tidak dijamin oleh 

pemerintah pusat, sehingga perlunya untuk perencanaan dan perhitungan yang 

matang dalam menerbitkan obligasi daerah. Dalam menerbitkan obligasi daerah, 

pemerintah daerah mengajukan permohonan penerbitan obligasi daerah 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Persetujuan dan penolakan 
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didasarkan dari dua aspek penilaian, yaitu penilaian administratif dan penilaian 

keuangan terhadap dokumen yang diajukanoleh pemerintah daerah. 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dirasa perlu untuk meneliti 

perihal kelayakan penerbitan obligasi daerah, guna untuk menilai layak atau 

tidak layak pemerintah provinsi di Indonesia dalam menerbitkan obligasi daerah. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumusankan permasalahan, 

yaitu “Apakah Pemerintah Provinsi di Indonesia Layak Untuk Menerbitkan 

Obligasi Daerah Pada Tahun 2016?”. 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian, bahwasannya pemerintah provinsi di 

Indonesia akan layak atau tidaknya untuk menerbitkan obligasi daerah pada 

tahun 2016 berdasar pada PMK Nomor 111/PMK.07/2012 Pasal 2 (10), serta  

penilaian keuangan yang tertuang dalam Pasal 10 (2) PMK Nomor 

180/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggung Jawaban 

Obligasi Daerah. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dengan 

melakukan perhitungan layak atau tidaknya pemerintah provinsi di Indonesia 

untuk menerbitkan obligasi daerah pada tahun 2016. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademisi 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

ekonomi, yaitu mengenai obligasi daerah yang selama ini menjadi wacana 

dan belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah 

Menjadi informasi dan masukan dalam pengambilan 

keputusan/kebijakan untuk menerbitkan obligasi daerah. 

c. Bagi Peneliti Lanjutan 

Dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi peneliti lain tentang 

sumber pinjaman daerah yaitu obligasi daerah. 


