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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Habibillah (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis Obligasi 

Daerah (Municipal Bond) Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Strategi 

Dalam Menerbitkannya (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur) 

menghasilkan kesimpulan bahwa, obligasi daerah dapat menjadi alternatif 

pembiayaan dan layak untuk diterbitkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. 

Terbukti dengan adanya perhitungan DSCR melebihi 2,5 dan didukung dengan 

kesiapan pihak-pihak yang terkait sebagai stakeholder dari obligasi daerah serta 

sumber daya alam Jawa Timur yang cukup besar. Untuk menerbitkan obligasi 

daerah ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa strategi, diantaranya: 

melakukan penetrasi dan pengembangan pasar (melalui image marketing, 

atraction marketing, infrastruktur marketing, dan people marketing), 

menerapkan strategi new wave marketing (terdiri atas: new wave strategi, new 

wave tactics, dan new wave value), menarik minat investor, memanfaatkan 

ekspansi kredit perbankan, meningkatkan kinerja dan kualitas SDM serta 

memanfaatkan peluang yang tercipta, seperti: kondisi perekonomian yang 

sedang membaik dan PDB Indonesia yang terus meningkat kebijakan/strategi 

tersebut seharusnya dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan 

penerbitan obligasi daerah, antara lain: kemampuan keuangan darah untuk 

membayar pokok dan kupon obligasi yang ditunjukan dengan dengan rasio 

DSCR diatas 2,5. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien serta 
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penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Selain itu, diperlukan juga 

sebah lembaga pengelola pinjaman yang bertugas untuk mengelola obligasi 

daerah. 

Cahyadin & Indrayana (2005) melakukan penelitian dengan judul 

Kemungkinan Penerapan Obligasi Daerah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Di 

Propinsi Jawa Timur, Dalam kesimpulannya berisi, pemenuhan akan 

ketersediaan dana untuk pembiayaan pembangunan dan sumber-sumbernya 

menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan dan dikaji secara seksama oleh 

pemerintah daerah di era otonomi saat ini terutama Pemerintah Daerah di 

Provinsi Jawa Timur. Salah satu sumber pembiayaan daerah adalah dengan 

menerbitkan obligasi daerah. Berdasarkan perhitungan obligasi dengan 

menggunakan formula yang terdapat pada PP No. 107/2000 terdapat lima belas 

Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Jawa Timur yang tidak layak 

untuk menerbitkan obligasi daerah. Karena nilai DSCR yang disyaratkan oleh 

PP No. 107/2000 minimal 2,5 tidak dapat terpenuhi. Dalam upaya penerapan 

obligasi daerah di Indonesia masih memerlukan peraturan pendukung seperti 

pengembangan pasar obligasi daerah di masa depan, jaminan pada saat default, 

dan lembaga pengawas pasar obligasi daerah. Penerapan obligasi daerah di 

Indonesia mungkin saja mengambil keberhasilan atas penerapan obligasi daerah 

di negara lain, misal di Argentina. 

Selanjutnya Okta & kaluge (2011) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan 

Daerah. Disimpulkan bahwa, obligasi daerah merupakan alternatif yang layak 
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dipertimbangkan sebagai sumber pembiayaan daerah dibandingkan pendanaan 

yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan 

antara lain mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi, mampu 

menyediakan dana dalam jumlah besar, memiliki risiko yang rendah atas 

perubahan kurs, memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan 

pemerintah. 

Beberapa strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penerbitan obligasi daerah antara lain memanfaatkan semangat membangun 

yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk 

pembangunan daerah melalui penerbitan obligasi daerah, mengikutsertakan 

masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek dalam rangka meminimize 

kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah, perlu segera dibuat 

aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah, perlu disiapkan infrastruktur 

dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah, penerbitan 

obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/ nilai nominal kecil agar dapat 

dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah oleh Badan 

Otorita Daerah atau BUMD dan pembayaran kupon dan pelunasan obligasi 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak 

membebani APBD. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dibanding dengan penelitian 

terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian  dan alat analisis yang digunakan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Habibillah pada tahun 2011, menggunakan 

analisis SWOT dan Rasio DSCR berdasar PP 54/2005 sebagai teknik analisis 
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data. Kemudian penelitian oleh Cahyadin & Indrayana pada tahun 2005, obyek 

teknik analisis datanya yaitu jumlah kumulatif pinjaman yang berdasar pada PP 

No.1007/2000 dan PP No.23/2003, kemudian dengan Rasio DSCR. Dan 

penelitian oleh Okta & Kaluge pada tahun 2011, dengan alat analisis statistik 

deskriptif dan analisis SWOT. 

Pada penelitian saat ini objek penelitian yaitu seluruh pemerintah provinsi 

di Indonesia, dengan jumlah objek 34 provinsi, teknik analisis data yang 

digunakan adalah, opini BPK atas LKPD, jumlah defisit APBD, jumlah 

kumulatif pinjaman, dan rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan 

pinjaman (DSCR) yang seluruhnya berdasar Peraturan Menteri Keuangan 

tentang tata cara penerbitan dan pertanggung jawaban obligasi daerah. 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBD merupakan suatu rencana kegiatan pemerintah daerah yang 

disampaikan kedalam bentuk angka dan menunjukan adanya suatu sumber 

dalam penerimaan yang merupakan target terendah dan biaya yang 

merupakan sebagai batas tertinggi sebagai suatu periode anggaran (Halim, 

2007). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD adalah rencana 

keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah 

dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam 
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tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan 

untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua 

pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang 

ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan 

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. 

Menurut Widjaja (2007) APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 

tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan 

semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, 

pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam 

APBD. 

2. Pinjaman Daerah 

Dalam UU No. 33/2004  pinjaman daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban 

untuk membayar kembali. Menurut Mahmudi (2010), Pinjaman daerah 

bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah. Pinjaman daerah dapat berupa pinjaman kepada 
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pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada 

bank maupun bukan bank, dan penerbitan obligasi pemerintah daerah.  

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan 

daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah 

atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat 

meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan 

pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu 

daerahdimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti 

mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah 

(Yani, 2002). 

a. Landasan Hukum Pinjaman Daerah 

Di Indonesia, berbagai hal yang berhubungan dengan pinjaman 

daerah telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, antara 

lain (Yani, 2002) : 

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 49 sampai dengan 65 

tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara 

pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta perusahaan 

pinjaman dan/atau hibah luar negeri 
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4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK/010/2006 tentang tata 

cara pemberian pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya 

bersumber dari pinjaman luar negeri 

5) Peraturan Menteri Keuangn Nomor 147/PMK.07/2006 tentang tata cara 

penerbitan, pertanggung jawaban, dan publikasi informasi obligasi 

daerah. 

b. Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah 

Darise (2009), menjelaskan pemerintah daerah dapat melakukan 

pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang berumber dari: 

1) Pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi 

pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan 

pinjaman luar negeri. 

2) Pemerintah Daerah lain. 

3) Lembaga keuangan bank, yang berbadan hukum Indonesia dan 

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

4) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang 

berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5) Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui 

penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. 

Dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, 

dijelaskan beberapa jenis pinjaman daerah yaitu: 
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1) Pinjaman Jangka Pendek 

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali yang meliputi 

pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus 

dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

2) Pinjaman Jangka Menengah 

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 

(satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman 

jangka menengah meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau lainnya 

seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa 

masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan 

3) Pinjaman Jangka Panjang 

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 

(satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman 

jangka panjang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban 

lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai 

dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. 

3. Obligasi Daerah  

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

daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui 

penawaran umum di pasar modal. Selanjutnya dalam jurnalnya, Okta & 

Kaluge (2011) Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum 
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dipasar modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh pemerintah pusat (Pemerintah) 

sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan obligasi 

daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penerbitan surat utang 

merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang 

kepada pemegang surat utang tersebut. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai 

dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Pemerintah daerah 

yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara 

berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh 

tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman.  

Tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu 

kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa 

penerbitan obligasi tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah 

(DJPK, 2007). Untuk itu perlu diperhatikan, bahwasannya dalam penerbitan 

obligasi daerah tidak ditujukan untuk menutup kas dari daerah terkhusus 

untuk menutupi belanja dari aparatur daerah. 

a. Landasan Hukum dan Kerangka Regulasi 

Peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan 

penerbitan obligasi daerah (Bappenas, 2014): 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

Dalam UU No.8/1995 keberadaan obligasi daerah tidak 

disebutkan secara implisit dan spesifik. Obligasi daerah dikaitkan 

dengan Undang-Undang ini melalui Peraturan Pemerintah No.30/2011 

http://www.bappenas.go.id/
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yang menyebutkan penerbitan obligasi daerah wajib dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 30/2011 dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

Penerbitan obligasi daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit 

anggaran dalam APBD. UU No. 17/2003 Pasal 17 ayat (3) 

mengamanatkan bahwa “Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, 

ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut 

dalam Peraturan Daerah tentang APBD”. Untuk membatasi anggaran 

dalam APBD, dalam penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU No. 17/2003 

menyebutkan bahwa defisit anggaran daerah dibatasi maksimal 3% dari 

Produk Regional Bruto Daerah yang bersangkutan dan jumlah 

pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah 

yang bersangkutan.  

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang No. 32/2004 memperbolehkan Pemerintah 

Daerah untuk melakukan pinjaman daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Hal ini tercantum pada Pasal 169 ayat (1) yang 

berbunyiUntukmembiayai “penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari 

Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga 

keuangan bukan bank, dan masyarakat”. 
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4) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah 

Gambaran umum terkait pinjaman daerah dan obligasi daerah 

dalam UU No. 33/2004 antara lain terdapat dalam Pasal 1 ayat (25) 

“Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada 

publik melalui penawaran umum di pasar modal”, dan Pasal 51 ayat (1) 

“Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, 

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan 

masyarakat”. Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, definisi obligasi 

daerah adalah pinjaman daerah yang berasal dari masyarakat dan 

ditawarkan melalui penawaran umum di pasar modal. 

Obligasi Daerah secara khusus dijelaskan pada Bab VIII bagian 

ketujuh diantaranya terkait: persyaratan pinjaman, pengaturan 

Penerbitan Obligasi Daerah, persetujuan DPRD, dan penerbitan 

Obligasi Daerah tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat. 

5) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemeriantahan  

Dalam PP No. 38/2007 diatur mengenai pembagian urusan 

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian ini terkait 

dengan kewenangan masing-masing institusi delam menjalankan 

pemerintahannya, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan 

pembangunan di bidang infrastruktur. Pembagian kewenangan dalam 

PP ini ditunjukkan dalam tabel yang memperlihatkan bidang-bidang 
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yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintrah Provinsi dan 

Pemerintah Kota/Kabupaten. Tabel pembagian kewenangan tersebut 

dapat menjadi rujukan dalam pemanfaatan Obligasi Daerah baik oleh 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. 

6) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 

PP No. 30/2011 merupakan ketentuan lebih lanjut dari UU No. 

34/2004 yang mengatur lebih rinci dalam pelaksanaan Pinjaman 

Daerah, termasuk di dalamnya adalah penerbitan Obligasi Daerah. 

Obligasi Daerah merupakan salah satu jenis Pinjaman Daerah jangka 

panjang dan bersumber dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, 

terdapat dua hal penting yang melandasi penerbitan Obligasi Daerah, 

yaitu Obligasi Daerah ditawarkan kepada publik melalaui pasar modal 

dan aset yang melekat pada kegiatan yang dibiayai Obligasi Daerah 

dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. 

Pengaturan Obligasi Daerah dalam ketentuan tersebut mencakup 

antara lain: persyaratan penerbitan Obligasi Daerah, pengaturan 

penerbitan Obligasi Daerah, dan pemanfaatan penerbitan Obligasi 

Daerah 

7) Peraturan Menteri Kuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata 

cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah  

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 ini 

merupakan aturan teknis terkait tata cara penerbitan dan 

pertanggungjawaban obligasi daerah sebagai amanat dari Peraturan 
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Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Berikut 

beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

ini, yaitu: pengaturan dalam tahap perencanaan, pengaturan dalam 

tahap pengajuan usulan, pengaturan terkait pertanggungjawaban, dan 

pengaturan terkait sanksi. 

b. Karakteristik Obligasi Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya 

jenis obligasi pendapatan (revenue bonds).Kegiatan yang didanai melalui 

penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak 

harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery) (Okta & 

Kaluge, 2011) . Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila 

kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, 

bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD. Obligasi 

daerah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar 

modal dalam negeri 

2) Dikeluarkan dalam mata uang rupiah 

3) Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik 

yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat 

4) Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal 

obligasi daerah pada saat diterbitkan 
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5) Penerimaan dari investasi sektor publik digunakan untuk membiayai 

kewajiban bunga dan pokok obligasi daerah terkait dan sisanya 

disetorkan ke kas daerah. 

c. Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Oleh Obligasi Daerah 

Dalam hal penerbitan obligasi daerah, pemerintah daerah tidak dapat 

menerbitkan obligasi daerah guna untuk pembiayaan berbagai kegiatan. 

Pemerintah daerah mampu menerbitkan obligasi daerah hanya untuk 

membiayai kegiatan dalam hal investasi sector public, sehingga mampu 

untuk menghasilkan penerimaan serta manfaat bagi masyarakat. Kegiatan 

pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah di 

antaranya (DJPK, 2007): 

1) Pelayanan air minum 

2) Penanganan limbah dan persampahan 

3) Transportasi 

4) Rumah sakit 

5) Pasar tradisional 

6) Tempat perbelanjaan 

7) Pusat hiburan 

8) Wilayah wisata dan pelestarian alam 

9) Terminal dan sub terminal 

10) Perumahan dan rumah susun 

11) Pelabuhan local dan regional 
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d. Pihak yang terkait Dalam Obligasi Daerah 

1) Regulator, adalah lembaga/instansi pemerintah yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan penawaran 

umum obligasi daerah di pasar modal. Pengawasan tersebut merupakan 

tanggung jawab Departemen Keuangan dimana secara prakteknya 

dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, dan 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 

a) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), merupakan 

unsur di dalam departemen keuangan, yang bertindak atas nama 

menteri keuangan untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan 

atas rencana penerbitan obligasi daerah yang diajukan oleh 

pemerintah daerah serta mengawasi pengelolaan obligasi daerah, 

sesuai dengan kerangka kerja pinjaman daerah seperti diatur dalam 

PP 54/2005. 

b) Bapepam Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), adalah badan 

pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang bertugas untuk 

melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal 

dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang 

teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan 

masyarakat. 

2) Self Regulatory Organizations (SRO), merupakan lembaga/organisasi 

yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan bagi kegiatan 
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usahanya. Di pasar modal, SRO terdiri dari bursa efek, lembaga kliring 

dan pinjaman, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 

a) Bursa Efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan 

beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan emperdagangkan efek 

diantara mereka. 

b) Lembaga Kliring dan Penjaminan, adalah pihak yang 

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian 

transaksi bursa.  Di Indonesia lembaga kliring dan penjaminan yang 

telah mendapat izin dari Bapepam LK adalh PT. Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia (PT.KPEI). 

c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang 

menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi bank custodian, 

perusahaan efek, dan pihak lain. Di Indonesia, lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian yang telah mendapat izin dari 

Bapepam LK adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. 

KSEI). 

3) Emiten, merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam 

kaitannya dengan obligasi daerah, pihak yang menjadi emiten adalah 

pemerintah daerah 

4) Pemegang Efek, adalah investor atau pihak yang menanamkan 

modalnya dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pemerintah 

daerah dalam bentuk obligasi daerah. 
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5) Perusahaan Efek, adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai 

penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau 

gabungan dari ketiga kegiatan  tersebut. 

a) Penjamin Emisi Efek, adalah pihak yang membuat kontrak dengan 

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten 

dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak 

terjual. 

b) Perantara Pedagang Efek, adalah pihak yang melakukan kegiatan 

usaha jual beli efek untuk kepentingn sendiri atau pihak lain. 

c) Manajer Investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

portofolioo efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio 

investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan 

asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan 

usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6) Lembaga Penunjang, merupakan pihak-pihak penunjang terlaksananya 

pelaksanaan penawaran umum, yang terdiri dari biro administrasi efek, 

custodian dan wali amanat. 

a) Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan  kontrak 

dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan 

pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 

b) Kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan 

harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima 
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deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan 

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya 

c) Wali Amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang 

efek bersifat utang (termasuk obligasi daerah). Penunjukan wali 

amanat dilakukan melalui perjanjian bersama seluruh pihak pada 

penerbitan obligasi daerah. Wali amanat bertugas untuk 

mengendalikan seluruh aspek-aspek administrative penerbitan 

obligasi daerah, termasuk memastikan bahwa penerbitan obligasi 

daerah telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada 

perjanjian obligasi daerah. 

7) Proses Penunjang, merupakan pihak-pihak yang karena profesinya, 

turut menunjang terlaksananya penawaran umum di pasar modal. 

Untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi penunjang 

pasar modalwajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK. Profesi 

penunjang terdiri dari akuntan public, notaris, konsultan hokum dan 

perusahaan penilai. 

8) Pihak Lain Yang Terlibat, merupakan pihak-pihak lain yang juga 

terlibat dalam pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di pasar 

modal, namun tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi 

perdagangan efek, yang terdiri dari penyedia penguatan kredit lembaga 

pemeringkat efek serta penasihat investasi 

a) Lembaga Pemeringkat Efek, merupakan lembaga yang memberikan 

peringkat kredit bagi penerbit obligasi daerah. Lembaga 
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pemeringkat mengukur kelayakan kredit, kemampuan membayar 

pinjaman yang akan mempengaruhi tingkat bunga pinjaman. 

b) Penyedia Penguatan Kredit, adalah pihak yang memberikan 

penguatan kredit melalui pernyataan kesediaan menjamin obligasi 

daerah, dimana penguatan kredit ini akan memberikan kenyaman 

bagi investor dapat mempengaruhi tingkat bunga. 

c) Penasihat Investasi, merupakan pihak yang memberikan nasihat 

kepada pihak lain berkaitan dengan penjualan atau pembelian efek 

dengan memperoleh imbalan jasa. 

 


