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ABSTRAKSI 

Habibilah, Muhammad. 2011. Analisis Obligasi Daerah (Municipal Bond) 

sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Strategi dalam 

Menerbitkannya (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur). 

Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Brawijaya. Dr. H. Moh. Khusaini. SE., M.Si. MA. 

 Jawa timur merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak proyek 
pembangunan, namun, dana yang dimiliki terbatas. Maka, salah satu hal yang 
perlu dilakukan adalah mencari alternatif pembiayaan daerah, salah satunya 
adalah menerbitkan obligasi daerah. Memang, Obligasi daerah tidak dijamin 
oleh pemerintah pusat melainkan oleh pemerintah daerah dan segala risiko 
yang ditimbulkan setelah penerbitan obligasi daerah ini menjadi tanggung 
jawab daerah. Di Jawa Timur, obligasi belum terealisasi, namun pemerintah 
sudah banyak mewacanakannnya kepada masing-masing kota/ kabupaten. 
Karena itu, perlu dimulai dari Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur. 
Selanjutnya, untuk memulai menerbitkan obligasi daerah diperlukan stratei 
yang tepat. 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan 
fenomenologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan 
(bagian pembiayaan dan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui media cetak dan media 
elektronik. Kemudian, dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab 
pertanyaan tentang kelayakan Jawa Timur dalam menerbitkan obligasi 
daearah dan strategi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah untuk menerbitkan 
obligasi daerah. 

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa obligasi daerah 
dapat menjadi alternatif pembiayaan dan layak untuk diterbitkan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kelayakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
untuk menerbitkan obligasi daerah terbukti dengan adanya perhitungan DSCR 
yang melebihi 2,5 dan didukung dengan kesiapan pihak-pihak yang terkait 
sebagai stake hoder dari obligasi daerah serta sumber daya alam Jawa Timur 
yang cukup besar. Selanjutnya, untuk menerbitkan obligasi daerah ini dapat 
dilakukan denga 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 derah untuk 
membayar pokok dan kupon obligasi yang ditunjukkan dengan rasio DSCR 
diatas 2,5. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien, serta 
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Selain itu, diperlukan juga 
sebuah lembaga pengelola pinjaman yang bertugas untuk mengelola obligasi 
derah. 

 

Kata Kunci: Obligasi Daerah, Alternatif Pembiayaan Daerah,Strategi, Provinsi 
Jawa Timur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi merupakan hal yang sangat crusial dalam pembangunan, 

terutama dalam pengembangan daerah, apalagi bagi Indonesia. Sebagai 

negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit 

untuk melakukan pembangunan demi mewujudkan daerah yang lebih maju.  

Pasalnya, banyak daerah di Indonesia yang masih belum tersentuh oleh 

pembangunan atau belum terkelola secara maksimal dalam program 

pembangunan daerah. Selain itu, saat ini pemerintah pusat sedang 

menggalakkan otonomi daerah yang berarti bahwa pemerintah pusat 

menghendaki adanya kemandirian dari masing-masing daerah untuk 

mengelola daerahnya. 

Salah satu daerah yang sedang dalam proses pembangunan adalah 

provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah yang memiliki potensi keuangan yang 

cukup tingg, provinsi Jawa Timur memerlukan dana yang besar untuk 

membangun dan mengembangkan kawasannya menuju daerah yang 

mandiri. Apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 

105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 

22/1999 yang menegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk 

menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan 

menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. 

Sedangkan Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu 

menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai 



2 
 

guidance dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. Maka, 

pemerintah Jawa Timur memanfaatkan momentum ini secara mandiri untuk 

membangun daerahnya agar lebih berkembang, termasuk juga dalam hal 

mendapatkan tambahan pendapatan daerah dan investasi dengan tujuan 

untuk mengurangi beban APBN. 

Jawa timur merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak proyek 

pembangunan, namun, dana yang dimiliki terbatas. Pos-pos pendanaan 

yang dimilki telah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Apalagi 

pembiayaan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007-21010 ini mengalami 

ketidakstabilan. Seperti telihat dalam gambar berikut. 

Gambar 1.1 Penerimaan Daerah Jawa Timur 

 

 

     Sumber : APBD Jawa Timur 
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Gambar 1.2 Pengeluaran Daerah Jawa Timur 

 
      Sumber : APBD Jawa Timur 

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2007, penerimaan 

pembiayaan di Jawa Timur sebesar Rp.915.169.863.401. Jumlah ini 

berasal dari SiLPA sebelumya, yaitu sebesar Rp.847.306.591.208, 

pencairan dana cadangan sebesar Rp. 67.713,88 dan penerimaan kembali 

pemberian pinjaman Rp.14.990.000.000. Setahun kemudian, yaitu pada 

pada tahun 2008, penerimaan pembiayaan daerah sebesar 

Rp.1.723.922.045.045, jumlah ini lebih besar daripada tahun sebelumnya, 

SiLPA TA sebelumnya sebesar Rp.1.277.566.811.356 dan pencairan dana 

cadangan Rp.446.355.233.689,61. Pada tahun 2008 tidak ada pemasukan 

dari penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

Selanjutnya, pada tahun 2009, penerimaan pembiayaan daerah 

mencapai Rp.467.076.000. Jumlah ini lebih kecil daripada tahun 

sebelumnya. Hal ini menandakan adanya penurunan dalam segi 

penerimaan pembiayaan daerah. Dan pada tahun 2010, penerimaan 

pendapatan Daerah Jawa Timur mengalami peningkatan, yang mencapai 
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angka Rp.528.250.000. Sedangakan pencairan dana cadangan dan 

penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak memberikan pemasukan 

bagi penerimaan pembiayaan daerah baik tahun 2009 maupun 2010. 

Selanjutnya, gambar 1.2 menjelaskan bahwa pengeluaran 

pembiayaan daerah tahun 2007 sebesar Rp.308.412.395.217 yang terbagi 

atas pembentukan dana cadangan Rp.190.000.000.000. penyertaan modal 

(investasi) daerah Rp.118.263.000.000 dan pembayaran pokok utang 

Rp.149.395.217. dan tidak ada pemasukan dari pemberian pinjaman 

daerah. Sedangkan pada tahun 2008, pengeluaran pembiayaan daerah 

sebesar Rp.98.000.000.000, nilai ini hanya berasal dari penyertaan modal. 

Setahun kemudian, tahun 2009 pengeluran pembiayaan daerah hanya 

dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah, sebesar 

Rp.103.592.000, angka yang juga lebih kecil dari tahun sebelumnya. Baik 

tahun 2008 maupun 2009, tidak ada dana yang dipergunakan untuk 

pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok utang seperti yang 

dilakukan pada tahun 2007. Dan tahun 2010, pembiayan daerah mencapai 

angka Rp.98.954.000 yang dipergunakan untuk penyertaan modal 

(investasi) daerah sebesar Rp.88.213.000 dan pembayaran pokok utang 

sebesar Rp.10.741.000, tidak ada yang pemerintah gunakan untuk 

pembentukan dana cadangan. 

 Dari data tersebut diketahui bahwa provinsi Jawa Timur 

membutuhkan dana yang besar untuk membiyai program-programnya. 

Maka, salah satu hal yang perlu dilakukan dan merupakan solusi atas 

permasalahan yang ada adalah dengan menerbitkan obligasi daerah. 

Dalam penelitian yang dilakukan Elmi (2005), obligasi daerah didefinisikan 

sebagai surat berharga yang merupakan pinjaman jangka panjang, 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) dan atau badan usaha milik 
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daerah, dimana pemegang surat berharga tersebut berhak atas 

pembayaran kembali utang pokok dan bunganya sesuai dengan jangka 

waktu dan persyaratan yang telah disepakati. Obligasi daerah memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu : mampu menyediakan dana dalam jumlah 

besar, memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs, dan memiliki risiko 

yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah. (Purwoko, 2005). 

 Obligasi daerah tidak dijamin oleh pemerintah pusat melainkan oleh 

pemerintah daerah. Dan segala risiko yang ditimbulkan setelah penerbitan 

obligasi daerah ini akan menjadi tanggung jawab daerah. (Warta Ekonomi, 

No.10/XXII/17- 30 Mei 2010). Karena itu, peran aktif dari pemerintah 

daerah sangat diharapkan. Hal ini sebagai upaya untuk memaksimalkan  

peran obligasi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hadirnya obligasi daerah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi daerah 

dalam menjalankan program-programnya. Apalagi saat ini pemerintah 

pusat telah menggalakkan program  desentalisasi fiskal dimana masing-

masing daerah dituntut untuk dapat mandiri dalam mengelola 

keuangannya. Begitu pula dengan Jawa Timur. 

Sebetulnya pemerintah Jawa Timur suduh memiliki inisiatif untuk 

menerbitkan obligasi daerah. Namun, ketika tahun 2008 pemerintah daerah 

dinilai belum siap dalam menerbitkan daerah. Hal ini dikarenakan beberapa 

kendala yang belum dapat diatasi, diantaranya : 

1. Belum adanya peraturan daerah (Perda) yang menyetujui penerbitan 

daerah,  

2. Belum memiliki unit atau badan pengelola obligasi daerah 

3. Belum dikeluarkannya hibah ataupun penertiban obligasi daerah terkait 

pendanaan dan pembangunan pengembangan daerah. 

(http://bappeda.jatimprov.go.id) 
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Terlepas dari kendala yang dihadapi, pada tahun 2009 Gubernur 

Jawa Timur Soekarwo berpandangan bahwa seharusnya pemerintah 

daerah di Jawa Timur memiliki inisiatif untuk menerbitkan surat utang 

daerah (obligasi daerah/municipal bond) dengan tujuan untuk mengatasi 

kendala keterbatasan dana pembangunan yang selama ini bersumber dari 

Pendapatn Asli Aderah (PAD), Dana Perimbangan (Revenue sharing, DAU, 

DAK), dan pendapatan lain-lain yang belum banyak berkontribusi bagi 

pemerintah Daerah. Karena sumber penerimaan terbesar yang beasal dari 

Dana Perimbangan, yakni sebesar 86%, hanya 7% dari PAD. (Yustika, 

2008). Dan sampai saat ini belum ada satupun Pemda Kota/Kabupaten di 

Jatim yang melaksanakan emisi obligasi daerah. Termasuk Pemprov Jatim. 

Padahal , potensi ekonomi di Jatim sangat besar tinggal bagaimana 

pembagian peran antara pemerintah dan swasta agar dapat berjalan 

beriringan. Hal ini bisa juga menjadi pemenuhan persyaratan untuk 

menerbitkan obligasi daerah (municipal bond). (www.kabarbisnis.com) 

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa konsep tentang obligasi 

daerah (municipal bond) telah diterapkan di negara-negara lain, seperti di 

Amerika yang berkembang sejak perang dunia II, di Korea Selatan yang 

bisa memberikan kontribusi diatas 10% dari semua jenis obligasi (Yustika, 

2008). Di Indonesia saja yang baru terwacanakan, maka, hadirnya obligasi 

daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan baru bagi daerah 

khususnys dalam melakukan pembangunan. Karena dengan obligasi, 

pemerintah daerah bisa leluasa untuk menjalankan pembangunannya 

secara maksimal. Apalagi, pemerintah pusat telah menunjukkan 

dukungannya dengan membuat peraturan perudang-undangan yang 

berlaku, seperti pada pasal 57 Amendemen UU no.25 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah 
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disahkan dalam rapat paripurna DPR. Undang-undang no. 3 tahun 2004, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/Pmk.07/2006 tentang tatacara 

penerbitan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi obligasi daerah  

(http://www.sinarharapan.co.id) 

Meskipun obligasi belum terealisasi di Jawa Timur, namun 

pemerintah sudah banyak mewacanakan obligasi daerah kepada masing-

masing kota/ kabupaten dengan harapan dari masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur dapat meluncurkan obligasi daerah. 

Hal ini perlu dimulai dari Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur. Karena 

itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu menerapkan strategi 

yang tepat dalam menerbitkannya dengan harapan dapat menarik publik 

untuk berinvestasi pada obligasi daerah. Hal ini lah yang menjadi daya tarik 

bagi penulis untuk menganalisisnya. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirasa perlu untuk 

meneliti lebih jauh tentang obligasi daerah apabila diterapkan di Jawa 

Timur.  Secara lengakap, penelitian ini berjudul,”Analisis Obligasi Daerah 

(Municipal Bond) Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Strategi 

dalam Menerbitkannya (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur)”. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan 

fenomenologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak yang 

berkepentingan (bagian pembiayaan dan keuangan di Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur). Kemudian, dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan tentang kelayakan Jawa Timur dalam menerbitkan 

obligasi daearah dan strategi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah. 

 
 
 

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/1011/keu1.html
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terbentuk 

yaitu: 

1. Bagaimana obligasi daerah (municipal bond) dapat menjadi 

alternatif pembiayaan daerah di Jawa Timur? 

2. Bagaimana strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah 

provinsi Jawa Timur dalam menerbitkan obligasi daerah? 

 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Menganalisis kelayakan penerbitan obligasi daerah (municipal 

bond) sebagai alternatif pembiayaan daerah di Jawa Timur. 

2. Menganalisis strategi-strategi yang perlu ditempuh pemerintah 

daerah provinsi Jawa Timur dalam rangka penerbitan obligasi 

daerah. 

 
 
 
1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun secara praktis. 

a. Manfaat Akademis 

1. Dapat memperdalam pemahaman tentang teori investasi, 

khususnya tentang obligasi daerah dan hubungannya dengan 

pembiayaan daerah di Jawa Timur. 

2. Dapat lebih mengetahui tentang peranan dari obligasi darerah 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.  

3. Mengetahui komponen dari APBD dan pos yang berupa 
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alternatif pendapatan untuk membiayai keuangan Jawa Timur. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

a. Sebagai bahan pertimbangan  untuk mencari alternatif 

pendapatan dalam pembiayaan daerah. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan 

obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan. 

c. Memberikan input kepada pemerintah daerah provinsi Jawa 

Timur untuk mulai mandiri sehingga pada waktu yang akan 

datang pemda tidak hanya menggantungkan sumber dana 

dari pemerintah pusat (APBN). 

2. Bagi peneliti 

a. Memperdalam teori tentang investasi, khususnya tentang 

obligasi daerah sehingga dapat lebih bijak dalam mengatasi 

permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut. 

b. Mengasah kemapuan menganalisis suatu permasalahan 

dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi tentang investasi yang berupa 

obligasi daerah serta arti pentingnya obligasi tersebut bagi 

Jawa Timur. 

b. Memberikan wacana tentang kondisi perekonomian Jawa 

Timur terutama yang berhubungan dengan pendapatan 

Jawa Timur, penggunaan pendapatannya, dan alternatif 

pendapatan. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

Jawa Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Investasi dan Lingkungannya 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga 

produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh : 

pembangunan jalan, pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang yang menuntut 

ilmu di universitas. Investasi merupakan  komponen dari PDB dengan rumus 

PDB = C+I+G+(X-M). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat 

bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan 

akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih 

tinggi akan menurunkan minat untuk berinvestasi sebagaimana hal tersebut akan 

lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu 

perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, 

tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut 

daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Dalam arti luas, investasi 

berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan. 

Pengorbanan dilakukan pada saat sekarang dan memiliki kepastian. Hasilnya 

akan diperoleh dikemudian hari dengan jumlah yang tidak pasti. (Sharape, 1999) 

Selanjutnya, Sharpe menjelaskan bahwa “lingkungan investasi meliputi 

berbagai jenis sekuritas atau efek yang ada, tempat dan cara berbagai jenis 

sekuritas diperjualbelikan”. Hal yang termasuk dalam lingkungan investasi yaitu : 

sekuritas (surat hutang departemen keuangan, obligasi jangka panjang dan 

saham biasa), pasar sekuritas, dan perantara keuangan. 
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2.2 Pinjaman Daerah di Indonesia 

Keterbatasan kapasitas keuangan daerah menyebabkan kebutuhan dana 

untuk pembangunan infrastruktur tidak tercukupi. Hal ini mendorong daerah 

untuk mencari pinjaman. Di Indonesia, berbagai hal yang berhubungan dengan 

pinjaman daearh telah ditaur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, 

antara lain (Yani, 2002) : 

1. Undang-undangn 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 tahun 2006 tentang Tata Cara 

pengadaan pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta 

Penerusahaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. 

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 Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata 

cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi 

Obligasi Daerah. 

Selain itu, dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU no 33 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi peluang untuk memperoleh 

sumber pembiayaan melalui pinjaman daerah (Muluk, 2005). Pinjaman yang 

dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari: 

1. Pemerintah Pusat, yang berasal dari APBN maupun penerusan 

pinjaman dari luar negeri. 

2. Pemerintah Daerah Lain. 
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3. Lembaga Keuangan bank/bukan bank 

4. Masyarakat, yang berupa obligasi daerah. 

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 diatur 

jangkan waktu peminjaman bagi pemerintah daerah. Jangka waktu peminjaman 

tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu : 

1. Pinjaman jangka pendek, merupakan pinjaman dalam jangka waktu 

kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Pinjaman jangka 

pendek ini digunakan untuk menutup kekurang kas pada tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

2. Pinjaman jangka menengah, merupakan pinjaman dalam jangka 

waktu waktu lebih dari satu tahun namun tidak melebihi masa jabatan 

Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman ini digunakan untuk 

membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan 

penerimaan. 

3. Pinjaman jangka panjang, merupakan pinjaman dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun dan pelunasannya dapat melebihi masa jabatan 

Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman ini digunakan untuk 

membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. 

Dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah harus memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah tahun Nomor 54 tahun 2005, sebagai berikut : 

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan 

ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum daerah dalam 

APBD tahun sebelumnya. 

2. Rasio proyeksi keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman 

(DSCR) paling sedikit 2,5. 
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3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang 

berasal dari Pemerintah Pusat. 

4. Mendapat persetujuan DPRD. 

Perhitungan DSCR dilakukan dengan rumus :  

DSCR = 
(PAD + DAU + (DBH – DBHDR)) – Belanja wajib 

Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain 

Keterangan : 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio (ratio kemampuan 

membayar kembali pinjaman) 

PAD : Pendapatn Asli Daerah 

DAU : Dana Alokasi Umum 

DBH : Dana Bagi Hasil 

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi 

 
 
 

2.3 Obligasi dan Pembiayaan Daerah 

Obligasi adalah suatu instrument utang tertulis yang dikeluarkan oleh 

emiten, dimana eminten berjanji untuk melaksanakan pembayaran kupon/ bunga 

ataupun menjanjikan hal-hal lain kepada investor, sesuai dengan perjanjian 

obligasi tersebut. (Yustika; dalam Ramelan; dalam Makmun, 2000). Obligasi 

merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau suatu badan 

hukum sebagai bukti bahwa pemerintah atau badan hukum tersebut telah 

melakukan pinjaman/utang kepada pemegang sertifikat yang telah 

diterbitkannya, dimana pinjaman tersebut akan dibayar kembali sesuai dengan 

jangka waktu dan persyaratan yang telah sama-sama disetujui. Secara umum 

obligasi yang diterbitkan  oleh lembaga pemerintah atau badan hukum, baik oleh 

badan hukum pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah memiliki ciri-ciri dan 
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karakteristik yang sama, namun terdiri dari berbagai jenis antara lain obligasi 

umum (General Obligation), obligasi pendapatan (Revenue Bond), double barrel 

bond (Hybrid Obligation). 

       Selanjutnya, Yani (2002) dalam bukunya mendefinisikan bahwa obligasi 

daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak 

dijamin oleh pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang 

ditimbulkan sebagai akibat dari penerbitan obligasi daerah tidak dijamin dan/atau 

ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam kebijakan Peraturan Menkeu 

Nomor 147/PMK.07/2006 bahwa yang dimaksud dengan obliogasi daerah adalah 

pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di 

pasar modal. Obligasi daerah hanya dapat diterbitkan di pasar modal domestik 

dan dalam mata uang rupiah. Pengelolaan obligasi daerah diselenggarakan oleh 

Kepala Daerah yang meliputi penetapan strategi dan kebijakan termasuk 

pengendalian resiko, perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman 

daerah, penerbitan, penjualan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, dan 

pertanggungjawabannya. Peraturan Menkeu tersebut diambil dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah. 

        Istilah lain dari obligasi daerah adalah Obligasi Munisipal (OM), yaitu surat 

utang yang diterbitkan oleh pemerintah Negara bagian, pemerintah local 

(kotamadya atau municipality), dan badan pemerintah Negara bagian lain guna 

menghimpun dana yang akan digunakan untuk membangun fasilitas sosial 

seperti sekolahan, jalan, rumah sakit, dan sistem pengarian serta proyek social 

lain. (Cahyana, 2004). 

        Adapun definisi lain, dikemukaan oleh Mishkin (2001), yaitu : 

Municipal bonds are long-term debt instrument issued by stste and local 
governments to finance expenditures on school, roads, and other large 
program. And important feature of these bonds is that their interest 
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payment are extempt from federal income tax and generally from state 
taxes in the issueing state. 
 
 
 

2.3.1 Jenis Obligasi 

Sharpe (2002) dalam bukunya menyebutkan berbagai jenis obligasi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Obligasi Hipotek 

Jenis obligasi yang menunjukkan hutang yang dijamin oleh properti 

khusus. Untuk default, pemegang obligasi berhak memperoleh 

peroperti yang dijamin dan menjualnya untuk memperoleh kalim 

mereka atas perusahaan. 

b. Collateral Trust Bond 

Jenis obligasi yang didukung oleh sekuritas lain yang biasanya dimiliki 

oleh wali (trustee). 

c. Equipment Obligation 

Jenis obligasi yang didukung oleh asset khusus (contoh : mobil dan 

pesawat terbang). Jika diperlukan, asset tersebut bisa dijual kepada 

pemilik baru. 

d. Debenture 

Jenis obligasi biasa dari perusahaan penerbit dan merepresentasikan 

kredit yang tidak dijamin. 

e. Subordinate Debenture 

Jenis obligasi yang merupakan “junior” disbanding denenture, artinya 

jika terjadi kebangkrutan, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim 

senior terpenuhi. 
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f. Jenis Obligasi Lain 

Terdiri atas : Guaranteed bond yang diterbitkan oleh satu perusahaan 

tetapi didukung oleh perusahaan lainnya. Voting Bond, jenis obligasi 

yang member suara kepada pemegang obligasi pada manajemen 

perusahaan. Serta Covertible bond yaitu jenis obligasi yang 

merupakan permintaan pemiliknya dan ditukarkan dengan sekuritas. 

 Pendapat lain, dikemukakan oleh Elmi (2005) bahwa jenis obligasi terbagi 

atas : 

a. Obligasi Umum (General Obligation atau GO Bond)   

Surat utang jangka panjang yang pembayarannya kembali dijamin 

oleh pemerintah melalui pajak yang dikumpulkannya. Biasanya 

obligasi umum digunakan untuk investasi dibidang prasarana 

pelayanan masyarakat seperti prasarana kesehatan, sanitasi, dan 

sarana pendidikan. Untuk penerbitannya memerlukan persetujuan 

dari para pembayar pajak daerah melalui Dewan Perwakilan rakyat 

(DPR). 

b. Obligasi Pendapatan (Revenue Bond)  

Obligasi jenis ini dikeluarkan dalam rangka membiayai proyek-proyek 

yang menghasilkan pendapatan. Pembayaran kembali obligasi ini 

dijamin dari hasil proyek yang dibiayai dengan dana obligasi tersebut 

atau dijamin dengan pendapatan tertentu dari suatu proyek, dan bukan 

oleh kemampuan mengumpulkan pajak si penerbit obligasi. Umumnya 

dana dari hasil obligasi ini digunakan untuk investasi jalan tol, 

pengelolaan limbah dan sampah, dan investasi untuk air bersih. 

Obligasi ini dapat diterbitkan tanpa persetujuan dari pembayar pajak 

(DPR). 
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c. Obligasi Double-Barrel (Hybrid Obligation) atau Double Barreled Bond   

Jenis obligasi ini merupakan kombinasi antara obligasi umum (GO 

Bond) dengan Revenue Bond. Pada dasarnya obligasi ini didukung 

atau dijamin oleh pendapatan dari proyek yang dibiayai dengan dana 

hasil penerbitan obligasi tersebut. Namun bila proyek tersebut gagal, 

maka pembayaran obligasi tersebut dibayar dari hasil pajak yang 

dikumpulkan oleh pemerintah. Jenis obligasi ini dianggap sebagai 

obligasi  dengan resiko yang relatif rendah dibanding dengan jenis 

obligasi yang lainnya. Oleh karena itu, tingkat bunganya juga lebih 

rendah sesuai dengan tingkat resikonya. 

    Selanjutnya, menurut Yustika (2008), obligasi daerah dibagi atas 

beberapa hal, yaitu :  

1. Menurut Sistem Pembayaran Kupon 

a. Tingkat Bunga Tetap (fixed rate bond) 

Obligasi jenis ini menjanjikan bahwa investor akan mendapatkan 

keuntungan atas investasi obligasinya dlamm jumlah yang pasti 

(fixed). Besarnya kupon (suku bunga0 telah ditetapkan lebih awal. 

b. Tingkat Bunga Mengambang (floating rate bond) 

Obligasi berdasarkan tingkat suku bunga variable yang tingkat 

penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala. Bunga tersebut 

diperhitungkan atas dasar rata-rata bunga deposito dari bank 

ditambah nilai premi tertentu (average deposito ditambambah 

premi). 

c. Tanpa Bunga (zero coupon bond) 

Dengan obligasi tanpa bunga ini investor mendapatkan 

keuntungan dari selisih potongan nilai prinsipil dan nilai investasi. 
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2. Menurut jenis jaminan (Makmun, 2000) 

a. General Obligation Bond 

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai 

investasi dengan jaminan atas pembayaran kembali pokok utang 

dan bunganya adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah 

tanpa transfer (full faith and credit local government), baik yang 

bersumber dari pajak maupun bukan pajak. 

b. Revenue Bond 

Obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau Badan 

Usaha Milik Daerah untuk membiayai suatu proyek tertentu. 

Adapun jaminan pzembayaran utang poko dan buganya berasal 

dari penerimaan proyek tersebut, 

c. Double Barreled atau Hybrid Obligation 

Obligasi yang diterbitkan baik oleh Pemeritah daerah maupun 

Badan Usaha Milik Daerah yang jaminan atas utang pokok dan 

buganya berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan proyek. 

 
 
 
2.4 Persyaratan Penerbitan Obligasi Daerah dan Pengelolaannya 

Pada dasarnya, syarat untuk menerbitkan obligasi daerah sama dengan 

penawaran umum yang lazim dilakukan pemerintah pusat atau perusahaan 

ketika akan menerbitkan obligasi. Menurut Yustika, 2008 persyaratan penerbitan 

obligasi daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah menyusun prospektus penerbitan yang didalamnya 

mencantumkan laporan keuangan yang telah diteliti. 
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2. Pemerintah daerah menyampaikan pernyataan dan menyerahkan daftar 

dokumen penerbitan obligasi kepada Bapepam. 

3. Pemerintah daerah membuat pengumunan kepada masyarakat yang 

isisnya prospektus. 

4. Pemerintah daerah menunjukkan pihak yang nantinya bertanggungjawab 

atas laporan keuagan yang dibuatnya, pemerintah daerah juga harus 

menunjukkan siapa chief financial officer-nya. 

Melalui Bapepam, rencana penerbitan obligasi daerah harus diimbangi 

dengan pengembangan pemeringkatan atas efek (obligsi daerah) yang 

diterbitkan tersebut. Pengelolaan obligasi daerah telah tercantum pada pasal 62 

UU No. 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pengelollan obligasi daerah 

diselenggarakan oleh kepala daerah dan sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Penetapan strategi dan kebijakan pengeloaan obligasi daerah termasuk 

kebijakan pengendalian risiko. 

2. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah. 

3. Penerbitan obligasi daerah. 

4. Penjualan obligasi daerah memalui lelang. 

5. Pembelian kembali oblgas daerah sebelum jatuh tempo. 

6. Pelunasan pada saat jatuh tempo. 

7. Pertanggungjawaban. 

Secara lengkap, tahapan dalam proses penerbitan obligasi daerah adalah 

sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah 

padatahap ini, diantaranya : pembahasan dengan DPRD tentang tujuan 

penerbitan obligas, jenis obligasi ayang akan diterbitkan, proyek ( 

kegiatan yang akan dibiayai dari hasil obligasi daerah tersebut), jumlah 
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(nilai) obligasi, kewajiban–kewajiban daerah kepada investor, sumber 

dana untuk memenuhi kehajiban bunga dan pokok pinjamannya, jangka 

waktu pinjaman, dan lain-lain. Setelah dilakukan pembahasan, 

selanjutnya ditunagkan dalam peraturan daerah (perda) tentang 

penerbitan obligasi. 

2. Penyampaian Letter Of Intent (Lol) 

Lol disampaikan kepada Bapepam dan berfingsi sebagai pernyataan 

kehendak pemerintah daerah menerbitkan efek melalui pasar modal. 

Tanggapan dari Bapepam atas Lol akan memuat saran-saran, tindakan-

tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (emiten), seprti 

penunjukan lembaga penunjang antara lain penjamin emisi (underwriren), 

akuntan publik, konsultan hokum, lembaga pemeringkat (written agency), 

notaries, wali amanat (trustee) dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan 

tanggapan dari Bapepam tersebut, pemerintah daerah harus melakukan 

tindakan-tindakan yang sesuai dengan tanggapan tersebut dan 

mempersiapakn Surat Pernyataan Pendaftaran Efek Emisi. 

3. Penyampaian surat pernyataan pendaftaran 

Surat pernyataan pendaftaran ini dutujukan kepada Menteri Keuangan 

cq. Ketua Bapepam. Dalam surat tersebut berisi data emiten, data 

tentang menejemen (penanggung jawab), data tentang kekayaan dan 

utang daerah, jumlah nominal obligasi, tingkat bunga, tanggal penerbitan, 

jangka waktu peredaran, cara pelunasan, jaminan dan keterangan 

lainnya yang diperlukan. 

4. Evaluasi Bapepam 

Secara garis besar, evaluasi yang dilakukan menyangkut kelengkapan 

dokumen emisi, kesesuian materi dokumen yang disampaikan emiten 

dengan berbsagai ketentuanyang berlaku, kemampuan emiten untuk 



21 

 

memenuhi persyaratan utama emisi, dan aspek lainnya untuk melindungi 

kepentingan pemodal. Selanjutnya perjanjian antara pemodal dengan 

penjamin emisis, dan antara penjamin dibuat untuk memetapkan 

penjamin pelaksana (managing underwriter), penjamin utama (lead 

underwriter) dan penjamin peserta (co-underwriter). 

5. Dengar Pendapat Terbatas 

Tahap ini dilakukan antara emiten, lembaga-lembaga penunjang, dan 

Bapepam yang membahas tentang kelengkapan dokumen, proyeksi dan 

operasi usaha emmiten. Apabila dalam dengar pendapat ini tidak 

ditemukan masalah, maka Bapepam akan menyerahkan izin penerbitan 

kepada emiten. 

6. Pasar Perdana 

Penawaran efek kepada masyarakat setelah ada izin dari Bapepam 

sampai dengan saat pencataan di bursa melalui beberapa tahapan, 

antara lain : 

a. Pengumuman dan pendistribusian prospektus 

b. Masa penawaran 

c. Masa penjantahan 

d. Masa pengambilan dana 

e. Penyerahan efek 

f. Pencatatan efek di bursa. 

Adapun proyek-proyek infrastruktur yang dapat dibiayai dengan obligasi derah, 

diantaranya : 

1. Pelayanan air minum 

2. Penanganan limbah dan persampahan 

3. Transportasi 

4. Rumah sakit 
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5. Pasar tradisional 

6. Tempat perbelanjaan 

7. Pusat hiburan 

8. Wilayah wisata dan pelestarian alam 

9. Terminal dan subterminal 

10. Perumahan dan rumah susun 

11. Pelabuhan lokal dan regional. 

Selain itu, penerbitan obligasi daerah juga harus mengikuti peraturan yang 

berlaku di pasar modal, hal ini dikarenakan obligasi daerah tersebut akan 

diperdagangkan di bursa bursa efek. Oleh karena itu, dalam panduan penerbitan 

obligasi daerah tahun 2007 telah dijelaskan bahwa perlu adanya transparansi 

dari pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi-informasi yang 

berkaitan dengan kondisi keuangan daerah, meliputi: 

1. Kebijakan pengelolaan pinjaman daerah dan rencana penerbitan 

obligasi daerah yang meliputi nominal dan jadwal penerbitan; 

2. Jumlah obligasi daerah yang beredar beserta posisinya, struktur jatuh 

tempo, dan tingkat bunga; 

3. Laporan keuangan pemerintah daerah 

4. Laporan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi 

daerah, alokasi dana cadangan, dan laporan lainnya yang bersifat 

material. 

Keseluruhan informasi tersebut haru dipublikasikan secara berkala, setiap 

tahun, ditambah dengan kewajiban publikasi lainnya yang diwajibkan 

dalam pasar modal. 
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2.4.1 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penerbitan Obligasi Daerah  

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi adalah 

sebagai berikut (Elmi, 2005) :  

1.  Penanam Modal (Investor)  

Di negara maju, penanam modal atau pembeli obligasi umumnya 

adalah masyarakat atauperseorangan. Di Indonesia kondisi ini belum 

mengarah ke sana. Saat ini masih relatif sulit untuk mengharapkan 

perseorangan secara langsung membeli obligasi. Di Indonesia 

umumnya obligasi dibeli oleh lembaga-lembaga semacam dana 

pensiun atau perusahaan asuransi yang memiliki supply of fund yang 

sangat besar.  

2.  Penjamin Pelaksana Emisi (Underwriter)  

Perusahaan penjamin pelaksanaan emisi obligai berfungsi selain 

sebagai pelaksana penjualan obligasi, bila perlu membeli seluruh atau 

sebagian obligasi yang diterbitkan apabila penjaminan pelaksanaan 

emisi mempeunyai persyaratan full commitment. Dewasa ini sudah 

terdapat sejumlah besar perusahaan penjamin pelaksana emisi 

khususnya di DKI Jakarta yang telah melakukan sejumlah transaksi 

penjaminan penerbitan obligasi dan saham.  

3.  Lembaga Penilai (Rating Agency)  

Lembaga ini berfungsi sebagai penilai kemampuan membayar 

kembali baik calon penerbit obligasi, maupun lembaga yang terlibat 

dalam pelaksanaan penerbitan obligasi tersebut. Pada saat ini di 

Indonesia terdapat satu-satunya lembaga penilai yaitu PT. Pefindo 

(PT. Pemeringkat Efek Indonesia). Bila diperlukan, lembaga penilai 

dari luar  negeri juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu 

penilian. pembayaran. Biasanya yang bertindak sebagai wali amanat 
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dalam penerbitan obligasi adalah bank, dalam hal ini beberapa bank 

sudah melakukannya, sebagai contoh dapat disebutkan BDN, BTN 

dan beberapa bank swasta.   

 4.  Wali Amanat (Trustee) atau Paying Agent  

Wali amanat adalah badan/lembaga yang diberi kepercayaan untuk 

mewakili kepentingan para pemegang obligasi yang juga sering 

berfungsi sebagai agen. 

5.  Penasehat Hukum Obligasi (Bond Counsel)  

Dalam pelaksanaan penerbitan obligasi, penasehat hukum obligasi 

diperlukan baik untuk kepentingan penerbit atau emiten dalam 

hubungannya dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan penjamin 

pelaksana emisi, maupun pihak penanam modal. Penasehat hukum 

obligasi berfungsi sebagai penasehat hukum, pelindung hukum, dan 

penengah jika kemudian timbul permasalahan hukum. Seperti halnya 

perusahaan penjamin pelaksana emisi, di Indonesia dewasa ini sudah 

banyak berdiri perusahaan penasehat hukum obligasi yang 

beroperasi. Khususnya untuk di Jakarta, beberpa diantaranya 

menggunakan tenaga profesional dari luar negeri.  

6.  Penjamin Obligasi (Guarantor)  

Adalah pihak yang bersedia membayarkan kewajiban penerbit 

obligasi jika penerbit obligasi lalai atau tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya. Penjamin emisi juga  berfungsi sebagai credit 

enhancer, yaitu untuk menurunkan biaya bunga obligasi. Dalam 

penerbitan obligasi, terutama apabila hasil rating (pemeringkatan) dari 

Rating Agency kurang menguntungkan yang disebabkan performance 

keuangan si calon emiten kurang baik, maka jaminan suatu bank 

yang mempunyai rating bagus sangat diperlukan.  
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7.  Penasehat Keuangan (Financial Consultant)  

Jika diperlukan, BUMD atau Pemda  yang akan menerbitkan obligasi 

atau saham dapat meminta nasehat keuangan kepada lembaga yang 

khusus bekerja untuk itu. Lembaga ini sudah cukup banyak berdiri di 

DKI Jakarta. 

8.  Pembina (Supervisor/overseas)  

Pembina dan pengawas pasar modal adalah Bapepam (Badan 

Pembina dan Pengawas Pasar Modal). Sesuai fungsinya sebagai 

pembina dan pengawas pasar modal. Bapepam telah semakin maju 

dalam upaya melindungi penanam modal dan menjaga ketertiban 

pihak-pihak yang menjadi pemain di pasar modal.  

9.  Bursa   

Di Indonesia, bursa atau pasar modal baru terdapat di Jakarta (Bursa 

Efek Jakarta-BEJ) dan Surabaya (Bursa Efek Surabaya-BES). 

Penjualan obligasi melalui bursa dikenal dengan istilah public offering 

atau penawaran secara terbuka kepada umum. Namun, penjualan 

saham/obligasi dapat juga dilakukan di luar bursa, dikenal dengan 

istilah private placement. 

Setelah mengetahui tentang obligasi daerah, maka perlu juga mengetahui 

tentang pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dilakukan untuk menutupi 

defisit yang terjadi atau juga untuk memanfaatkan surplus selama kegiatan 

pemerintahan berlangsung. Kemampuan daerah untuk melakukan suatu 

pembiayaan, baik  menerima maupun mengelolanya merupakan salah satu 

indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah, terutama dibidang keuangan.  

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembiayaan 

daerah merupakan penerimaan yang perlu untuk dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik waktu tahun anggaran yang 



26 

 

bersangkutan ataupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pendapatan 

Asli Daerah (PAD), pos pembiayaan daerah terdiri atas dua komponen, yaitu : 

Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.  

Penerimaan pembiayaan menunjukkan seluruh penerimaan yang perlu 

dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupu pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara dirinci, Penerimaan Pembiayaan 

Daerah terdiri dari : 

1. SiLPA TA sebelumnya 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4. Penerimaan Pinjaman Daerah 

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran yang akan 

diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengerluaran pembiayaan daerah terdiri atas : 

1. Pembentukan Dana Cadangan 

2. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

3. Pembayaran Pokok Utang 

4. Pemberian Pinjaman Daerah. (Halim, 2002). 

 
 
 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

2.5.1 Analisa Obligasi untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal 

Bond) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat. (Elmi, 2005) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan input kepada pemda Jawa 

Barat bahwa sumber pendanaan dari penerbitan obligasi layak untuk 
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dipertimbangkan atau dimanfaatkan. Uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini 

bertujuan memberikan motivasi dan masukan kepada Pemda bahwa peluang 

mencari dan mendapatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan di 

daerah, masih cukup tersedia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

memberikan peluang kepada pemda untuk mulai mandiri sehingga pada waktu 

yang akan datang pemda tidak hanya menggantungkan sumber dana dari 

pemerintah pusat (APBN). 

Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu 

suatu teknik penentuan sample dengan cara memilih secara langsung suatu 

daerah atau wilayah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mengetahui atau 

mempelajari karakteristik tertentu, yaitu tentang keuangan daerah Propinsi Jawa 

Barat. Sementara itu data keuangan daerah Propinsi Jawa Barat diperoleh 

melalui wawancara dengan pejabat daerah yang terkait yaitu BPKD, BAPEDA 

dan dinas-dinas serta pihak BUMD. 

Hasil dari penelitian ini yaitu: pelaksanaan otonomi daerah 2001-2004 

memberikan indikasi bagi berbagai pihak baik pemda maupun masyarakat 

daerah bahwa mengurus dan membangun daerah secara mandiri memerlukan 

kesamaan persepsi agar apa yang menjadi visi masyarakat dan pemda dapat 

mencapai sasaran, tepat waktu dan biaya yang cukup. Mengenai sumber dana 

pembangunan daerah terdapat beberapa alternatif selain dari pemerintah pusat 

juga dari masyarakat daerah itu sendiri. Mereka itu perlu dimotivasi supaya turut 

serta dalam proses pembangunan daerahnya. 

Beberapa isu kebijakan dalam pengembangan obligasi daerah, yaitu :  

a. Risiko obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki resiko yang lebih 

rendah dibandingkan dengan obligasi yang diterbitkan oleh corporate.  

b. Moral hazard bisa saja terjadi apabila pejabat birokrasi dearah tidak 

melakukan perubahan behaviour. 
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2.5.2 Peluang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan 

Infrastruktur Daerah. ( Purwoko, 2005 ) 

  Penelitian yang dilakukan oleh Purwoko ini bertujuan untuk menganalisis 

kelayakan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur 

daerah serta untuk menganalisis strategi-strategi yang perlu ditempuh 

pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Penelitian ini tergolong 

jenis penelitian statistik deskriptif dan menggunakan analisis SWOT. Statistik 

deskriptif digunakan untuk analisis komparasi dari berbagai alternatif 

pembiayaan infrastruktur daerah, untuk melihat sejauhmana kelayakan obligasi 

daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, dibandingkan 

dengan alternatif pembiayaan lainnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengkaji 

peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan penerbitan obligasi daerah 

sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah, serta menentukan 

strategi-strategi yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka penerbitan 

obligasi daerah. 

Hasil dari penelitian ini yaitu :  

1.  Obligasi daerah merupakan alternatif sumber dana yang baik bagi 

pembangunan infrastruktur, dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan 

obligasi daerah sebagai alternatf pendanaan infrastruktur, antara lain :  

a. Mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi. 

b. Mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. 

c. Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs. 

d. Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.  

2.  Beberapa strategi dapat ditempuh  oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penerbitan obligasi daerah: 
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a. Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah 

serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah 

melalui penerbitan obligasi daerah. 

b. Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek 

dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh 

pejabat daerah. 

c. Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah. 

d. Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan 

pembelian obligasi daerah. 

e. Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi 

daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil. 

f. Obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, 

tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD. 

g. Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD. 

 
 
 

2.5.3 Obligasi daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan 

daerah di Indonesia. (Purnomo, 2006) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada daerah 

yang akan menerbitkan obligasi agar memahami dan/atau merumuskan bentuk 

obligasi yang akan diterbitkan daerah, syarat atau ketentuan apa saja yang harus 

dipenuhi daerah dalam menerbitkan obligasi, bagaimana mekanisme dan 

tahapan yang harus dilalui, serta lembaga teknis penjamina mana yanga tepat 

untuk menangani penerbitan dan pengelolaan obligasi daerah. Salah satu 

persyaratan untuk menerbitkan obligasi daerah adalah dengan memenuhi rasio 
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kemampuan keuangan daerah untuk mengemblikan pinjaman yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Hal ini dihitung dengan rumus : DSCR. 

Dari penelitian disimpulkan bahwa obligasi daerah yang akan diterbitkan 

di Indonesia harus diterbitkan dalam mata uang Rupiaah dan tunduk kepada 

perturan perundang-undangan pasar modal, serta dana masyarakat yang 

dihimpun dari hasil penjualan obligasi harus digunakan untuk membiayai 

investasi sector public yang selain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

juga harus menghasuilakan penerimaan guna membiayai kewajiban bunga dan 

pokok obligasi daerah yang membiayai proyek tersebut. 

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi oleh daerah untuk 

menerbitkan obligasi, yaitu : 

1. Mendapat persetujuan dari pihak DPRD dan Pemerintah Pusat. 

2. Jumlah sisi pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik 

tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 

3. Memenuhi rasio kemampua keuangan Daerah untuk mengembalikan 

pinjaman (Debt Services Coverage Ratio) yang ditetapkan dalam peraturan 

Pemerintah. 

4. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari 

Pemerintah. 

Untuk kepentingan penerbitan dan pengelolaan obligasi daerah, ada dua 

bentuk BUMD yang dapat dipilih untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah, 

yaitu : Perusahaan investasi dan Perusahaan Efek yang bertindak sebagai 

Manajer Investasi. 
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2.5.4 Analisis perencanaan penerbiitan obligasi daerah sebagai sumber 

pembiayaan investasi daerah (Budi, 2009) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah 

dalam menerbitkan obligasi daerah, serta mengetahui strategi-strategi yang 

dapat diambil oleh daerah untuk memenuhi persyaratan dalam menerbitakan 

obligasi daerah. Dalam penelitian menggunakan rumus DSCR sebagai salah 

satu penentuan bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Sedangkan untuk 

menentukan strategi yang dapat ditempuh agar Kota malang layak/dapat 

menerbitkan obligasi daerah digunakan dua analisis yaitu analisis internal 

eksternal dan analisis SWOT. 

Penerbitan obligasi daerah, bagi Kota Malang sangat memungkinkan. Hal 

ini terlihat dari perhitungan kemampuan keuangan derah, dengan elaborasi 

rumus DSCR, selama sepuluh tahun (2010-2019) diperoleh angka di atas 

Rp.507,018 miliar yang merupakan batasan maksimum meminjam bagi Kota 

Malang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan yang dimiliki oleh Kota 

Malang memenuhi syarat untuk mengambil pinjaman, dalam hal ini menerbitkan 

obligasi daerah. 

Namun ada beberapa kebijakan/strategi yang harus ditempuh untuk 

mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan 

kelemahan dan ancaman. Kebijakan/strategi tersebut, yaitu :  

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi kebijakan 

maupun administrasinya. 

2.  Meningkatkan kemampuan pegawai di bidang perencanaan, keuangan, dan 

pasar modal. 

3.  Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 
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4.  Menarik minat dan kepercayaan investor dengan melakukan promosi 

ataupun pencitraan melalui strategi image marketing, atraction marketing, 

infrastruktur marketing, dan people marketing. 

5.  Meningkatkan pengelolaan aset yang telah ada, serta mekanisme 

pembangunan infrastruktur. 

6. Membuat kesepakatan politik, antara eksekutif dan legislatif derah, dalam 

rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan obligasi daerah. 

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien, serta penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan. Selain itu juga diperlukan pembentukan 

sebuah lembaga pengelola pinjaman untuk merencanakan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan obligasi 

derah. 

Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

diatas yaitu : dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian IFE dan EFE 

serta analisis SWOT yang lebih kompleks, selain itu obyek yang diteliti juga 

berbeda. Penelitian ini meneliti wilayah provinsi Jawa Timur dengan 

menganalisis potensi SDA dan SDM secara menyeluruh. 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

Keterangan : 

  : garis penghubung 

  : garis yang menunjukkan bagian dari 

Berawal dari adanya kebutuhan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk 

melakukan pembiayaan, maka pemerintah provinsi Jawa Timur menganalisis 

dari faktor internal dan faktor ekstrernal. Untuk menentukan faktor internal 

diakukan dengan menggunakan IFE (Internal Factors Evaluation) dengan tujuan 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

sedangkan untuk menentukan faktor eksternal dilakukan dengan menggunakan 

Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur 

Faktor Eksternal 

SWOT 

 

Internal Eksternal Matriks 

IFE 

 

EFE 

Strategi/Kebijakan 

Pembiayaan 

 

Faktor Internal 

Obligasi 

Daerah 

Pembiayaan 

DSCR 
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EFE (Eksternal Factors Evaluation) dengan tujuan untuk mengetahui 

kesempatan dan ancaman yang mungkin akan terjadi. 

Disisi lain, sebelum melakukan pinjaman, pemerintah daerah harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya yaitu rasio proyeksi 

keungan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau yang biasa disebut 

dengan DSCR (dalam IFE juga terdapat DSCR, karena merupakan faktor 

internal yang menjadi penentu sebelum menentukan strategi kebijakan). 

Kemudian, apabila pemerintah daerah telah memenuhi DSCR yang telah 

disyaratkan, maka dapat diterbitkanlah obligasi daerah. Setelah diketahui faktor 

internal dan faktor eksternal serta wacana penerbitan obligasi daerah, maka 

melalui internal eksternal matriks dapat dilakukan SWOT (strength, weaknesses, 

opportunities, dan threats). Dari SWOT ini dapat ditentukan strategi/kebijakan 

pembiayaan yang mungkin dapat dilakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu prosedur 

penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu 

peristiwa/masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan 

berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga 

realitas dapat dipahami dengan baik (Prasetyo, 2008). Menurut Furchan 

(2004) dalam penelitian deskriptif menggambarkan fenomena-fenomena 

yang terjadi secara apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-

ketat, mengutamakan obyektifitas, dan dilakukan secara cermat. Selain itu, 

penelitian deskriptif juga dilakukan tanpa adanya perlakuan yang diberikan 

atau dikendalikan serta tanpa uji hipotesis. 

 Dalam penelitian ini akan mencoba menemukan fenomena-

fenomena yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan 

dengan dengan upaya penerbitan obligasi daerah. Peneliti akan mencoba 

untuk mendeskripsikan kondisi yang ada/terjadi saat ini di Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan kondisi yang seharusnya/normatif agar 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur layak menerbitkan obligasi daerah. 

Deskripsi tersebut dilakukan untuk menemukan kebijakan dalam mencapai 

kondisi seharusnya/normatif, memenuhi persyaratan menerbitkan obligasi 

daerah. 
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3.2 Jenis  Data 

 Data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder. Data 

primer didapat dari wawancara secara langsung dengan pihak Bappeda 

Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data sekunder, menurut Sugito (2009), 

data sekunder merupakan data yang berasal dari selain obyek yang ditulis. 

Data sekunder ini didapatkan dari artikel, literatur kepustakaan, media 

massa, arsip-arsip tentang obligasi daerah di Indonesia, internet dan data-

data lain yang mendukung. (Hasan, 2002). 

 
 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan 

metode wawancara dan studi pustaka. Wawancara ini dilakukan dengan 

tatap langsung kepada pihak yang terkait sesuai dengan prosedur. 

(Subiyanto, 2008). Dalam hal ini, pihak yang diwawancarai yaitu: Badan 

Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur dan Badan Penanaman Modal 

Provinsi Jawa Timur. Sedangkan studi pustaka, metode ini dilakukan 

dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang dikaji. Beberapa literatur ini dapat berupa buku, koran, 

majalah maupun dari media elektronik. Sedangkan data-data yang penulis 

butuhkan diperoleh dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman 

Modal Provinsi Jawa Timur, PPKE (Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi) 

dan melalui media lain yang memungkinkan. 

 
 
 
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran 

 Analisis dalam penelitian ini akan mengemukakan tentang obligasi 

daerah dalam kaitannya dengan pembiayaan daerah. Selain itu juga 
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mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan daerah dalam 

menerbitan obligasi daerah. Faktor-faktor ini terdiri atas dua bagian, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

ada dalam lingkup kebijakan daerah. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang ada di luar lingkup kebijakan daerah. 

 Faktor internal merupakan faktor-faktor normatif yang 

dipersyaratkan bagi daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dapat 

menerbitkan obligasi daerah. Dalam analisis SWOT, komponen yang 

termasuk dalam faktor internal yaitu strenght (kekuatan) dan weaknesses 

(kelemahan). Sedangkan dalam Internal Factors Evaluation (IFE), faktor 

internal ini meliputi rasio keuangan daerah (DSCR) yaitu kemampuan 

daerah dalam melakukan pinjaman yang dihitung dengan menggunakan 

Debt Service Coverage Ratio (ratio kemampuan membayar kembali 

pinjaman), minimal 2,5. Adapun komponen dari DSCR itu antara lain : 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasn Umum (DAU), Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), belanja wajib 

dalam hal ini adalah belanja pegawai, pokok pinjaman yang dilakukan 

pemerintah beserta bunganya dan biaya lain yang dilakukan oleh 

pemerintah. Selain itu, faktor internal lainnya yaitu : batasan pinjaman 

daerah, sumber daya manusia (kesiapan dan pengetahuan tentang obligasi 

dan pasar modal, Kelembagaan (kesiapan lembaga pengelola investasi, 

RPJP, RPJMD, dan masa kerja pejabat daerah), akuntabilitas laporan 

keuangan daerah (hasil audit BPK), transparansi kinerja pemerintahan 

daerah (sistem informasi dan reformasi birokrasi).  

  Sedangkan faktor eksternal merupakan kondisi makro 

perekonomian yang akan mempengaruhi keputusan daerah untuk 

menerbitkan obligasi dan minat masyarakat untuk melakukan investasi 
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dalam bentuk obligasi. Dalam analsis SWOT, komponen yang termasuk 

dalam faktor eksternal yaitu opportunities (kesempatan) dan threats 

(ancaman). Sedangkan dalam Eksternal Factors Evalauation (EFE), faktor 

eksternal ini meliputi: dasar hukum penerbitan obligasi daerah, surat 

utang/obligasi negara, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan, 

jumlah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan, suku bunga tabungan, 

pendapatan perkapita masyarakat, dan inflasi. 

 
 
 
3.5 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun, sehingga 

mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. (Narbuko, 2008). 

Penelitian ini berbasis literatur dan data yang digunakan berasal dari 

instansi atau dinas yang terkait. Dan untuk proses analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa tahap, diantaranya: pengumpulan 

data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

output), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 
 
 
3.6 Metode Analisis 

 Dalam penelitian ini,  pengukuran kemampuan daerah untuk 

melakukan pinjaman dihitung dengan menggunakan rumus DSCR, yaitu : 

DSCR = 
(PAD + DAU + (DBH – DBHDR)) – Belanja wajib 

Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain 

Keterangan : 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio (ratio kemampuan 

membayar kembali pinjaman) 
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PAD : Pendapatan Asli Daerah 

DAU : Dana Alokasi Umum 

DBH : Dana Bagi Hasil 

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi 

Rasio proyeksi keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau 

DSCR telah ditentukan dalam PP54/2005, yaitu: minimal 2,5 sehingga 

kemampuan daerah untuk melakukan pinjaman yang teridentifikasi dalam 

pokok pinjaman dan biaya lain akan tergantung dari pengelolaan keuangan 

daerah yang diidentifikasi dalam PAD, DAU, DBH, dan Belanja Wajib. 

Sedangkan untuk menentukan strategi yang dapat ditempuh agar 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur layak/dapat menerbitkan obligasi daerah 

sebagai alternatif pembiayaan menggunakan dua analisis, yaitu analisis 

internal eksternal dan analisis SWOT. 

1) Internal Factors Evaluation (IFE) 

Dalam matrik IFE, terdiri atas lima tahap kerja, yaitu: 

1. Daftar critical succes factors untuk aspek internal kekuatan 

(streghts) dan kelemahan (weaknesses). 

2. Penentuan bobot dari critical success factor ini dilakukan 

dengan member skala pada masing-masing faktor. Untuk faktor 

yang memberikan pengaruh yang lebih tinggi, diberikan skala 

yang tinggi pula, begitu pula pada faktor dengan pengaruh yang 

lebih rendah. Dalam metode penentuan bobot faktor internal 

menggunakan metode paired comparison. Total bobot faktor 

strategi internal harus sama dengan 1. Sedangkan skala yang 

digunakan untuk menentukan bobot setiap faktor sebagai 

berikut: 

1 : jika fakor vertical kurang penting dari pada faktor horisontal. 
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2 : jika faktor vertical sama penting dengan faktor horisontal. 

3 : jika faktor vertikal lebih peting dari pada faktor horisontal. 

Rumus penentuan bobot setiap faktor : 

 
Ai =  

Xi 

N 
∑ Xi 
I = 1 

Dimana : 

Ai : Bobot faktor ke i 

Xi : Nilai faktor ke i 

i   : faktor ke 1,2,3,....n 

n : jumlah faktor  

3. Pemberian rating antara 1 sampai 4 dengan masing-masing 

faktor memiliki nilai: 

 1 = di bawah rata-rata 

 2  = rata-rata 

 3 = di atas rata-rata 

 4 = sangat bagus 

4. Pengalian nilai bobot dengan nilai rating untuk masing-masing 

faktor untuk menentukan nilai skor 

5. Penjumlahan semua faktor untuk mendapatkan skor total, 

apablia di bawah 2,5 mengindikasikan secara internal terdapat 

kelemahan, sedangkan nilai yang berada di atas 2,5 

mengindikasikan secara internal memiliki posisi yang kuat. 

Tabel 3.1Matrik IFE 

Faktor strategi internal S/W Bobot 
(A) 

Rating 
(B) 

Skor 
(AxB) 

1.     

2.     

Dst.     

Total  1,0   
Sumber : David, 2009 
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2) Eksternal Factors Evaluation (EFE) 

Ada lima tahap kerja matrik EFE, yaitu: 

1. Daftar critical succes factors untuk aspek internal kekuatan 

(streghts) dan kelemahan (weaknesses). 

2. Penentuan bobot dari critical   success factor ini dilakukan 

dengan memberikan sklala yang lebih tinggi bagi yang 

memberikan pengaruh yang lebih tinggi. Dalam metode 

penentuan bobot faktor internal menggunakan metode paired 

comparison  (Kinnear danTaylor, 1988). Total bobot faktor 

strategi internal harus sama dengan 1. Skala yang digunakan 

untuk menentukan bobot setiap faktor sebagai berikut : 

1 : jika fakor vertical kurang penting daripada faktor horisontal. 

2 : jika faktor verikal sama penting dengan faktor horisontal. 

3 : jika faktor vertical lebih peting daripada faktor horisontal. 

Rumus penentuan bobot setiap faktor : 

 
Ai =  

Xi 

N 
∑ Xi 
I = 1 

Dimana : 

Ai : Bobot faktor ke i 

Xi : Nilai faktor ke i 

i   : faktor ke 1,2,3,....n 

3. n : jumlah faktor 

4. Pemberian rating antara 1 sampai 4 dengan masing-masing 

faktor memiliki nilai: 

 1 = di bawah rata-rata 

2 = rata-rata 

2 = di atas rata-rata 
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4 = sangat bagus 

5. Pengalian nilai bobot dengan nilai rating untuk masing-maisng 

faktor untuk menentukan nilai skor 

6. Penjumlahan semua faktor untuk mendapatkan skor total, 

apablia mendekati 4 mengindikasikan respon yang sangat baik 

terhadap peluang yang ada dan mampu menghindari ancaman, 

sedangkan mendekati 1 mengindikasikan peluang yang ada 

tidak mampu dimanfaatkan dan tidak mampu menghindari 

ancaman. 

Tabel 3.2 Matrik EFE 

Faktor strategi eksternal O/T Bobot 
(A) 

Rating 
(B) 

Skor 
(AxB) 

1     

2     

dst.     

Total  1,0   
Sumber : David, 2009 

 Selanjutnya, untuk pembobotan dari masing-masing faktor baik 

pada IFE maupun EFE didasarkan pada point yang disampaikan oleh 

interviewer ketika diwawancara. Besar kecilnya pembobotan dilihat dari 

penekanan dari interviewer. Dan untuk menentukan nilai pada masing-

masing faktor didasarkan pada faktor mana yang lebih penting dan sangat 

mempengaruhi bagi pemerintah. 

3) Matrik Internal Eksternal 

Matrik IE bermanfaat untuk memosisikan daerah dalam sebuah 

matrik yang terdiri dari 9 sel. Matirk IE terdapat dua sumbu, yaitu: sumbu x, 

yang dipakai adalah matrik IFE dan sumbu Y menggunakan matrik EFE 

,memiliki tiga skor: 1,0 – 1,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah 

lemah, skor 2,00 - 2,99 menyatakan posisi internal adalah rata-rata, dan 

3,0 - 4,0 menyatakan posisi internal adalah kuat. 
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Gambar 3.1 Matrik IE 

Skor total ifas 

S
k
o

r 
to

ta
 e

fa
s
 

4 3 2 1 

3 

I 
Grow and build 

II 
Grow and build 

III 
Hold and 
maintain 

2 

IV 
Grow and build 

V 
Hold and 
maintain 

VI 
Harvest ang 
divestiture 

1 

VII 
Hold and 
maintain 

VIII 
Harvest and 
divestiture 

IX 
Harvest and 
divestiture 

Sumber : Fatchi, 2007 

Matrik IE memiliki tiga dimensi implikasi strategi, yaitu: 

1. Sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai growth and build. 

Strategi yang cocok adalah startegi intensif (market penetration, 

market development, dan product development) 

2. Sel III, V, dan VII digambarkan sebagai hold and maintain. 

Strategi yang dapat dipakai yaitu market penetration dan 

product development. 

3. Sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan strategi harvest atau 

divestiture. 

4) Matrik SWOT 

Analisis SWOT digunakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan 

atau strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur 

yang berkaitan dengan persiapan perencanaan penerbitan obligasi. Analisi 

SWOT meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan matrik IFE dan EFE telah diperoleh faktor-faktor 

yang menjadi kekuatan (streght),  kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats). 

2. Cocokan kekuatan internal dan peluang eksternal dan catat 

hasilnya di sel strategi SO. 
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3. Cocokan kelemahan internal dan peluang eksternal dan catat 

hasilnya di sel strategi WO. 

4. Cocokan kekuatan internal dan ancaman eksternal dan catat 

hasilnya di sel strategi ST. 

5. Cocokan kelemahan internal dan ancaman eksternal dan catat 

hasilnya di sel strategi WT. 

Gambar 3.2 Matrik SWOT 

 S 
Kekuatan (streght) 

W 
Kelemahan 

(weaknesses) 

O 
Peluang (opportunities) 

 
SO 

 
WO 

T 
Ancaman (threats) 

 
ST 

 
WT 

  Sumber : David, 2009 

Tipe strategi yang dihasilkan adalah: 

1. Strategi SO. Dalam strategi ini menggunakan kekuatan internal 

daerah untuk meraih peluang yang ada di luar. 

2. Strategi WO. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkecil 

kelemahan internal daerah dengan memanfaatkan peluang 

eksternal yang ada. 

3. Strategi ST. Bentuk strategi yang digunakan untuk 

menghindari/mengurangi dampak dari ancaman eksternal 

denagn kekuatan internal yang dimiliki. 

4. Strategi WT. Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan 

dengan cara mengurangi kelemahan internal dan menghindari 

ancaman. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 

Dalam penelitian ini, Provinsi Jawa Timur diibaratkan sebagai sebuah 

perusahaan yang akan go public dengan menerbitkan obligasi daerah. Karena 

itu, perlu diuraikan tentang kondisi perekonomian dan potensi investasi di 

Provinsi Jawa Timur. 

 
 
 

4.1.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Timur 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. 

Secara administrasi, Jawa Timur terletak pada 111,0’-114,4’ Bujur Timur dan 

7,12’-8,48’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas Provinsu Jawa Timur meliputi : 

 Sebelah utara: Pulau Kalimantan 

 Sebelah selatan: Samudra Indonesia 

 Sebelah barat: Provinsi Jawa Tengah. 

 Sebelah timur: Pulau Bali 

Dengan letaknya yang berbatasan dengan Pulau Bali, Jawa Timur 

mempunyai posisi yang strategis dan memberikan dampak positif yang cukup 

besar terhadap kondisi dan perkembangan Jawa Timur dari aspek ekonomi, 

sumber daya manusia maupun kelestarian lingkungan hidup. Peran strategis 

Jawa Timur antara lain : 

1. Sebagai pintu gerbang pergerakan barang/ jasa dari dan menuju 

Kawasan Timur Indonesia. 
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2. Sebagai pelabuhan Utama kegiatan Export-Import, tepatnya di Tanjung 

Perak. 

 Secara umum, wilayah Jawa Timur dapat dibagi 2 bagian besar, yaitu 

Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur  

daratan hampir  mencakup  90 persen dari seluruh luas wilayah provinsi Jawa 

Timur, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10 persen. Luas 

keseluruhan wilayah provinsi Jawa Timur mencapai 46.428,57 Km2 dan terbagi 

atas empat badan koordinasi (Bakorwil), 29 kabupaten, Sembilan kota, dan 658 

kecamatan dengan 8.457 desa/ kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa).  

 Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di 

bagian timur Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI 

Jakarta), Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi 

Banten. Secara geografis Provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi tiga dataran : 

tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian 

rata-rata 100 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten 

Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Bondowoso, dan 

Kabupaten Magetan. Dataran sedang memiliki ketinggian 45–100 meter diatas 

permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, 

Lumajang, Jember, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri, dan Kabupaten Bangkalan. 

Sedangkan kabupaten dan kota lainnya merupakan dataran rendah, dengan 

ketinggian dibawah 45 meter diatas permukaan laut. 

 Secara fisiografis, Jawa Timur memiliki kondisi tanah yang subur dan 

keindahan alam yang sangat menarik. Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang 

masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai 

yang lebar berfungsi sebagai sarana peyebaran zat–zat hara yang terkandung 

dalam material hasil letusan gunung berapi. Provinsi Jawa Timur mempunyai 
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beberapa buah gunung berapi yang masih aktif antara lain: Gunung Kelud, 

Gunung Semeru, Gunung Raung, dan  sebagainya. Sementara beberapa sungai 

besar yang ikut aktif mentransfer tanah yang subur diantaranya adalah Sungai 

Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Solo, Sungai Madiun, Sungai Konto, 

dan lainnya. 

 Perekonomian Provinsi Jawa Timur menitikberatkan pada pemanfaatan 

potensi tanah sebagai media dalam membangun dan mengembangkan sektor-

sektor ekonomi yang ada dengan proporsi penggunaan tanah yang berbeda-

beda untuk setiap sektornya. Secara umum, prosentase tanah yang telah 

dimanfaatkan untuk sektor-sektor tersebut yaitu ladang, kebun sebesar 35%, 

18% untuk pekarangan, dan 34% untuk hutan. Sisanya sebesar 13% 

dimanfaatkan untuk sektor perkebunan dan lainnya masing-masing sebesar 5% 

dan 8%. 

 Salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perekonomian 

adalah dengan PDRB. Table berikut menyajikan pertumbuhan PDRB sektor atas 

dasar harga konstan 2000. 

Tabel 4.1 Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Tahun 2005-2009 (persen) 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Pertanian 3,16 3,99 3,13 3,12 4,01 

2 Pertambangan & Penggalian 9,32 8,58 10,44 9,39 7,06 

3 Industri Pengolahan 4,61 3,05 4,64 4,36 2,62 

4 Listrik,Gas & Air bersih 6,18 4,07 11,81 3,11 2,58 

5 Konstruksi 3,48 1,42 1,21 2,71 4,25 

6 Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

9,15 9,62 8,39 8,19 5,70 

7 Pengangkutan & Komunikasi 5,00 6,77 7,77 8,38 12,14 

8 Keuangan, sewa, & Jasa 
Perusahaan 

7,49 7,46 8,47 8,05 5,68 

9 Jasa-jasa 4,23 5,27 5,88 6,32 6,65 

PDRB 5,48 5,80 6,11 5,94 5,01 
      Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2005 didukung oleh 

beberapa sektor, yaitu : listrik, gas dan air bersih (6,18%), sektor perdagangan, 

hotel dan restoran (9,15%), penambangan dan penggalian (9,32%) yang 

merupakan sektor penyumbang terbesar diantara sektor yang lain, sektor 

pengangkutan dan komunikasi (5,00%), sektor industri (4,61%), sektor 

keuangan, sewa dan jasa perusahaan (7,49%), sektor konstruksi (3,48%), jasa-

jasa (4,23%), dan sektor pertanian (3,16%) yang merupakan sektor penyumbang 

terkecil PDRB Jawa Timur pada tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2005 relatif stagnan karena pada tahun 2005 terjadi kenaikan harga BBM dan 

cukai rokok serta munculnya dampak semburan lumpur lapindo. 

Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat menjadi 

5,80%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga BBM yang berpengaruh pada 

sektor industri dan sektor konstruksi yang juga melambat (3,05% dan 1,42%), 

selain itu juga munculnya dampak dari semburan lumpur panas Lapindo. 

Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada hampir semua sektor, kecuali sektor 

perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh menjadi 9,62% dari tahun 

sebelumnya (9,15%). 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2007 naik menjadi 6,11% 

atau naik sebesar 0,31%. Pertumbuhan ini lebih banyak ditopang oleh sektor 

listrik, gas dan air bersih (11,81%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(8,39%), sektor pertambangan dan penggalian (10,44%), dan sektor-sektor yang 

kurang dari 10% dari Total PDRB. Selanjutnya, pada tahun 2008, pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur kembali melambat menjadi 5,90% atau melemah sebesar 

0,21%. Hampir seluruh sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali 

sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh menjadi 9,26%. Dan 

petumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran melemah menjadi 8,27%. 

Sektor listrik, gas dan air bersih turun menjadi 3,11%. Dan pada tahun 2009, 
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pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor Pengangkutan & 

Komunikasi (12,14), pertambangan dan penggalian (7,06%) dan jasa (6,65%). 

Secara umum dapat diketahui bahwa PDRB Jawa Timur pada tahun 

2005 mencapai 5,84%, tahun 2006 turun sebesar 0,04 persen menjadi  5,80%. 

Pada tahun 2007 PDRB Jawa Timur meningkat menjadi 6,11%, kemudian tahun 

2008 turun menjadi 5,94% ,  tahun 2009 turun lagi menjadi 5,01%. Apabila dilihat 

dari sektor yang menunjang PDRB, dapat diketahui bahwa sektor pertambangan 

dan penggalian; perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, sewa, 

dan jasa perusahaan merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang lebih 

bagi PDRB Jawa Timur. Sedangkan sektor pertanian;  konstruksi; indutri 

pengolahan; listrik, gas dan air bersih merupakan sektor dengan sumbangan 

yang kecil terhadap PDRB Jawa. Dalam kurun waktu 2005-2009, PDRB tertinggi 

terjad pada tahun 2006 sebesar 6,11%. 

Meskipun demikian, secara makro PDRB Jawa Timur terhadap PDB 

Kumulatif pada triwulan I-III sebesar 15,14%, PDRB Jawa Timur ini merupakan 

terbesar kedua setelah DKI Jakarta dan lebih tinggi daripada Jabar yang hanya 

sebesar 13,67%. 

Produk Domestik Bruto (PDRB) Jawa Timur sebagai salah satu indikator 

pengukuran ekonomi juga bisa dilihat dari segi pendistribusiannya, baik Atas 

Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga konstan (ADHK). Tabel 

berikut menyajikan Distribusi PDRB Jawa Timur menurut penggunaan ADHB dan 

ADHK 2000 sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 
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Table 4.2 Distribusi PDRB Jawa Timur Menurut Penggunaan ADHB dan ADHK 
2000 

Tahun 2005 - 2009 (Persen) 
 

No. Uraian Tahun 

  2005 2006  2007  2008  2009  

(1)  (2)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  

I. Atas Dasar Harga Berlaku   

1.0  Konsumsi Rumah tangga  66.02  66.89  67.64  66.05  67.75  

 - Makanan  38.05  39.85  40.09  39.16  39.49  

 - Non Makanan  27.97  27.03  27.54  26.89  28.26  

2.0  Konsumsi Lembaga Swasta 
Tidak Mencari Untung  

0.74  0.72  0.69  0.64  0.63  

3.0  Konsumsi Pemerintah  6.69  7.21  7.32  7.47  7.88  

4.0  Pembentukan Modal Tetap Bruto  17.66  18.22  17.68  17.85  17.92  

5.0  Perubahan Stok  9.19  4.54  2.71  3.09  1.25  

6.0  Ekspor  45.60  44.89  44.81  44.42  46.41  

 a. Antar Negara/Luar Negeri  19.70  19.96  19.68  19.93  21.12  

 b. Antar Provinsi  25.89  24.94  25.13  24.49  25.28  

7.0  Impor  45.91  42.47  40.84  39.53  41.85  

 a. Antar Negara/Luar Negeri  21.15  19.06  17.76  17.39  17.84  

 b. Antar Provinsi  24.76  23.40  23.08  22.13  24.01  

8.0  Produk Domestik Regional 
Bruto  

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

II. Atas Dasar Harga Konstan 2000  

1.0  Konsumsi Rumahtangga  69.61  70.49  70.62  69.74  71.62  

 - Makanan  39.62  40.75  40.03  39.35  39.80  

 - Non Makanan  29.99  29.73  30.59  30.40  31.82  

2.0  Konsumsi Lembaga Swasta 
Tidak Mencari Untung  

0.67  0.67  0.67  0.64  0.64  

3.0  Konsumsi Pemerintah  6.19  6.35  6.48  6.83  7.31  

4.0  Pembentukan Modal Tetap Bruto  18.30  18.55  17.95  17.94  17.98  

5.0  Perubahan Stok  4.90  2.40  2.61  2.10  - 0.41  

6.0  Ekspor  49.06  50.46  50.24  50.20  52.22  

 a. Antar Negara/Luar Negeri  20.42  21.68  21.79  22.44  23.14  

 b. Antar Provinsi  28.64  28.78  28.45  27.75  29.07  

7.0  Impor  48.72  48.92  48.56  47.45  49.35  

 a. Antar Negara/Luar Negeri  22.33  21.60  20.85  20.59  20.93  

 b. Antar Provinsi  26.39  27.32  27.71  26.86  28.42  

8.0  Produk Domestik Regional 
Bruto  

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

      Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan atas dasar harga berlaku diketahui bahwa sektor Konsumsi 

Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pada PDRB Jawa Timur. Sejak 

tahun 2005, sektor ini menyumbang diatas 50 %. Pada tahun 2005 konsumsi 

rumah tangga mencapai 66,02% dan lebih banyak didukung oleh sektor 
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makanan sebesar 38,05%, dan 29,97%  merupakan sektor non makanan. Dan 

yang paling kecil berasal dari konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari 

untung (0,74%). Pada tahun berikutnya (2006), sumbangan terbesar masih tetap 

berasal dari konsumsi rumah tangga (66,89%), sektor makanan yang merupakan 

bagian dari konsumsi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 39,85% 

sedangkan sektor non makanan turun menjadi 27,03%. Seperti tahun 

sebelumnya, sektor konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung hanya 

menyumbang 0,72%. 

Pada tahun 2007 konsumsi rumah tangga meningkat menjadi 67,64% 

atau naik sebesar 0,75%.  Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan dari 

sektor makanan menjadi 40,09% dan sektor non makanan (27,54%). Namun, 

peningkatan ini tidak diikuti sektor lembaga swasta yang tidak mencari 

keuntungan (0,69%) dan masih merupakan sektor terkecil peyumbang PDRB. 

Selanjutnya, tahun 2008 konsumsi rumah tangga turun dari tahun sebelumnya 

menjadi 66,05%, sektor makanan juga tururn menjadi 39,16% dan sektor non 

makanan menjadi 26,89%. Sektor yang  merupakan penyumbang terkecil pada 

PDRB tetap seperti tahun sebelumnya yaitu konsumsi lembaga swasta yang 

tidak mencari untung (0,64%). 

Berbeda dengan rahun 2008, pada tahun 2009 konsumsi rumah tangga 

kembali menggeliat naik menjadi 67,75%. Sektor makanan juga mengalami 

peningkatan menjadi 39,49%, sedangkan non makanan menjadi 28,26%. 

Namun, sektor konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung hanya 

mencapai 0,63% atau turun sebesae 0,01% dari tahun sebelumnya. Dan secara 

keseluruhan, sektor-sektor yang menyumbang dalam PDRB sejak tahun 2005 

hingga tahun 2009 tidah mengalami kenaikan atau penurunan yang cukup tajam. 

Hanya sektor perubahan stok saja yang perubahannya cukup signifikan (tahun 

2009 dibahwah 0%). 
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Selain atas dasar harga berlaku, table 4.2 juga menyajikan data tentang 

perkembangan atas dasar harga konstan 2000. Dan tidak berbeda dengan 

distribusi atas dasar harga berlaku, pada distribusi atas dasar harga konstan juga 

menunjukkan bahwa sektor konsumsi rumah tangga merupakan sektor terbesar 

penyumbangan PDRB, sedangkan konsumsi lembaga swasta tidak mencari 

untung merupakan sektor penyumbang terkecil. Adapun sektor-sektor yang lain 

seperti konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor 

menyumbang tidak melebihi sektor konsumsi rumah tangga dan tidak kurang dari 

sektor konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung. 

Perekonomian  Jawa Timur juga dilihat dari PDRB per kapita. Dari tabel 

4.2 dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 

berturut-turut menunjukkan peningkatan. Terjadinya peningkatan PDRB per 

kapita ini disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2005 PDRB per 

kapita Jawa Timur sebesar Rp. 11,06 juta, selanjutnya pada tahun 2006 

meningkat menjadi sebesar Rp. 12,83 juta. Meskipun tahun 2006 masih diwarnai 

oleh kenaikan harga BBM yang terjadi 2 kali selama tahun 2005, nampaknya 

PDRB perkapita masih meningkat tinggi.  

Di tahun berikutnya, kedinamisan ekonomi Jawa Timur mulai kembali 

menciptakan PDRB perkapita yang lebih baik dari pada tahun-tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 14,50 juta (2007). Selanjutnya meskipun pada 

tahun 2008 gaung Krisis Keuangan Global sudah mulai mendunia, PDRB 

perkapita Jawa Timur masih terus meningkat  yaitu menjadi sebesar Rp. 16,69 

juta (2008)dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 18,35 juta. 
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Tabel 4.3 PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2005 – 2009 

NO URAIAN 2005 2006 2007 2008* 2009** 

1. PDRB Atas Dasar 
Harga Berlaku (Miliar 
Rupiah) 

1.403.392   
470.627 

  534.919 619.004 684.231 

2. Jumlah Penduduk 
Pertengahan Tahun 
(Ribu jiwa) 

2. 36.482 36.691 36.896 37.095 37.286 

3. PDRB Per Kapita (Ribu 
Rupiah) 

3.11.057 12.827 14.498 16.687 18.351 

                Sumber  : BPS Provinsi Jawa Timur  

Keterangan  :  
* )  Angka Diperbaiki 
**) Angka Sementara 

 
4.1.2 Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi Jawa Timur 

 Berdasarkan data dari Badan Penanaman Moda Provinsi Jawa Timur 

diketahui bahwa pada tahun 2010 investasi di Jawa Timur menempati peringkat 

ke tiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan merupakan prestasi 

penyelenggara terbaik pertama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang 

penanaman modal. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah barometer 

perekonomian. Sedangkan dalam perkembangannya, investasi dan investor di 

Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan. Tabel berikut menyajikan 

perkembangan jumlah investor dalam dan luar negeri sejak tahun 2004 hingga 

2009. 

Table 4.4 Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 
Tahun 2004 – 2009 Tahun 

 

Sumber Modal 

Tahun PMDN PMA TOTAL 

 Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2005 22 37.50 78 20.00 100 23.46 

2006 32 45.45 83 6.41 115 15.00 

2007 22 (31.25) 85 2.41 107 (6.96) 

2008 35 59.09 93 9.41 128 19.63 

2009 31 (11.43) 88 (5.38) 119 (7.03) 
      Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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Dari tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah investor bersakala nasional 

(PMDN/PMA) sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 relatif naik. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor baik dari dalam maupun luar negeri masih berminat 

menginvestasikan dananya di Indonesia.  Secara rinci, Badan Penanaman Modal 

Provinsi Jawa Timur mencatat perkembangan proyek PMDN dan PMA dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.5 Perkembangan Proyek PMDN di Jawa Timur Tahun 1968 s/d 

September 2010 Berdasarkna Surat Persetujuan 

Tahun Proyek Investasi 
(Rp. Juta) 

Tenaga Kerja 

Ind. (orang) Asing (orang) 

1968 - 2005 1,400 79,669,591 864,465 5360 

2006 31 1,67,441,529 12,654 - 

2007 22 16,705,091 35,237 - 

2008 34 19,912,810 25,358 - 

2009 36 25,405,226 19,473 - 

Sept. 2010 15 32,527,652 28,241 - 

Jumlah 1,538 341,661,899 985,428 5,360 
      Sumber : Badan Penanaman Modal 

Tabel 4.6 Perkembangan Proyek PMA di Jawa Timur Tahun 1967 s/d 

September 2010 Berdasarkna Surat Persetujuan 

Tahun Proyek Investasi 
(Rp. Juta) 

Tenaga Kerja 

Ind. (orang) Asing (orang) 

1967 - 2005 1,001 34,095,691 344,753 8,659 

2006 81 1,447,088 18,789 157 

2007 84 851,292 18,038 9 

2008 93 2,585,906 40,293 5 

2009 96 1,561,787 21,528 - 

Sept. 2010 14 1,411,595 10,522 6 

Jumlah 1,369 41,953,359 453,923 8,836 
      Sumber : Badan Penanaman Modal 

Berdasarkan surat persetujuan PMDN diketahui bahwa sejak tahun 2005 

jumlah investasi di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan. Dan nilai 

investasi terbesar terjadi pada tahun 2006. Sedangkan nilai investasi terendah 

terjadi pada tahun 2007. Selanjutnya diketahui pula bahwa nilai investasi proyek 

PMA di Jawa Timur mengalami pasang surut. Dalam table 4.6 terlihat bahwa nilai 
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investasi PMA lebih kecil daripada nilai investasi PMDN. 

Adapun realisasi ijin usaha tetap PMDN terlihat dalam tabel berikut : 

Table 4.7 Realisasi ijin usaha tetap PMDN 

No Tahun Jumlah 
IUT 

Tenaga Kerja (orang) Nilai Investasi 
(Rp. Miliar) 

1 2000 79 35.570 36.601 

2 2001 38 8.463 1.231 

3 2002 5 421 1.116 

4 2003 13 7.372 5.098 

5 2004 9 3.888 4.269 

6 2005 25 10.854 40.569 

7 2006 17 2.702 5.174 

8 2007 17 7.481 17.243 

9 2008 40 9.074 27.783 

10 2009 48 22.459 42.907 

11 Juni 2010 8 1.373 4.651 

 Total 722 258.708 326.068 
      Sumber : Badan Penanaman Modal 

 Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah ijin usaha tetap pada tahun 2009 

cukup besar karena bisa mencapai angka 48. Selain itu, jumlah tenaga kerja 

pada usaha tetap di Jawa Timur dan  nilai investasi pada tahun 2009 paling 

banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 

22.459 orang dan Rp. 42.907 miliar.  

Sedangkan untuk Bidang usaha yang banyak diminati PMDN, yaitu : 

1. Industri makanan 

2. Industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik 

3. Industri textile 

4. Industri kertas, barang dari kertas dan percetakan 

5. Industri kimia, dasar, barang kimia dan farmasi. 

Dan lokasi kabupaten atau kota yang diminati PMDN, antara lain : Surabaya, 

Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Mojokerto. 

 Selain berdasarkan ijin usaha dan realisasinya, potensi dan peluang 

investasi di Jawa Timur juga bisa dilihat dari Sumber Daya Alam yang dimiliki 
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Jawa Timur. Beberapa potensi yang ada di provinsi Jawa Timur dan merupakan 

peluang berinvestasi antara lain : 

1. Pertanian 

Tanaman yang memiliki potensi dan sangat prospek untuk di 

kembangkaan antara lain : 

a. Padi 

Produksi yang dihasilkan sebesar 10.511.903,53 ton/tahun dengan 

lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Peluang yang 

memungkinkan untuk berinvestasi yaitu pada industri pengolahan 

tepung beras terpadu bermitra dengan rakyat dan pemanfaatan lahan 

pertanian dengan pola modern (full) teknologi. 

b. Jagung 

Produksi yang dihasilkan sebesar 57.322.095,5 ton/tahun dengan 

lokasi yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur. Peluang yang 

memungkinkan untuk berinvestasi yaitu pada pengolahan jagung 

dalam berbagai bentuk, seperti : pupuk organik, pakan ternak, tepung 

jagung, minyak dekstrin, maltosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, dan 

macam-macam enzim minyak goreng dengan biodesel.  

c. Ubi kayu 

Produksi yang dihasilkan sebesar 2.706.870,75 ton/tahun dengan 

lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Peluang yang 

memungkinkan untuk berinvestasi yaitu pada pengolahan ubi kayu 

menjadi tepung ubi kayu yang bermitra dengan masyarakat serta 

pemanfaatan lahan pertanian dengan pola modern (full) teknologi. 
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2. Perkebunan  

Beberapa tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan, antara lain : 

a. Kopi 

Produksi yang dihasilkan sebesar 97.940,42 ton/tahun dengan lokasi 

yang terdapat di beberapa daerah di Jawa Timur, yaitu : Banyuwangi, 

Bondowoso, Probolinggo, Jember, Lumajang, Tulungagung, Blitar, 

Ponorogo, Malang, Pasuruan, Jombang, Magetan dan Gresik. 

Sedangkan peluang yang memungkinkan untuk berinvestasi yaitu 

pada pengembangan perkebunan dengan sisitem kemitraan dan 

investasi pengolahan kopi menjadi berbagai produk kopi dan 

derivative lainnya. 

b. Kakao 

Produksi yang dihasilkan sebesar 1.210,78 ton/tahun dengan lokasi 

yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur, yaitu : Banyuwangi, 

Bondowoso, Tulungagung, Lumajang, Probolinggo, Malang, Blitar, 

Gresik, Pasuruan, Ponorogo, Jombang, Magetan dan Jember. 

Sedangkan peluang yang memungkinkan untuk berinvestasi yaitu 

pada pengembangan perkebunan coklat yang bermitra dengan 

masyarakat, pembangunan industri pengolahan coklat di daerah 

sentra produksi serta pengembangan industri hilir biji coklat. 

c. Kelapa 

Produksi yang dihasilkan sebesar 12.574.779,87 ton/tahun dengan 

lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur, antara 

lain : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Blitar, Tulungagung, 

Ponorogo dan Pacitan. Sedangkan peluang yang memungkinkan 

untuk berinvestasi yaitu pada pengolahan buah kelapa menjadi 



 

 

58 

tepung kelapa, minyak kelapa, santan kelapa, arang briket, serat 

kelapa (coco fiber) dan Nata de Coco. 

d. Tebu 

Produksi yang dihasilkan sebesar 384.917.585,20 ton/tahun dengan 

lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur, antara 

lain : Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Blitar, Tulungagung, 

Mojokerto, Jombang, Ponorogo, Ngawi dan Malang. Sedangkan 

peluang yang memungkinkan untuk berinvestasi yaitu pada 

pengembangan industri pengolahan tebu terpadu yang bermitra 

dengan rakyat. 

e. Tembakau 

Produksi yang dihasilkan sebesar 1.874.143,40 ton/tahun dengan 

lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur, antara 

lain : Bondowoso, Lumajag, Jember, Bojonegoro, Tulungagung, 

Mojokerto, Pamekasan, Jombang, Ngawi, Sampang, Sumenep dan 

Tuban. Sedangkan peluang yang memungkinkan untuk berinvestai 

yaitu pada pengembangan industri pengolahan tembakau terpadu 

yang bermitra dengan rakyat. 

3. Peternakan 

a. Sapi Potong 

Terdapat 7.772.163 ekor sapi potong yang tersebar di beberapa 

kabupaten di Jawa Timur, antara lain : Bondowoso, Tulungagung, 

Jember, Mojokerto, Jombang, Tuban, Lumajang, Ngawi, Sampang, 

Sumenep. Bojonegoro dan Pamekasan. 
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b. Sapi Kereman 

Berjumlah 32.326 ekor sapi kreman yang tersebar di beberapa 

kabutapen di Jawa Timur, antar lain : Sidoarjo, Jombang, Madiun, 

Magetan dan Pacitan. 

c. Sapi Perah 

Produksi yang dihasilkan dari sapi perah yang ada di Jawa Timur 

sekitar 241.002.084,01 liter/tahun dan terdapat di beberapa 

kabupaten, diantaranya : Lumajang, Malang, Blitar, Tuban, Kediri, 

Trenggalek, Tulungagung, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, 

Madiun, Ponorogo, Probolinggo dan satu kota yaitu di kota Batu. 

d. Kambing 

Dengan jumlah mencapai 695.381 ekor yang tersebar di beberapa 

kabupaten di Jawa Timur, yaitu : Bondowoso, Probolinggo, Lumajang, 

Malang, Gresik, Lamongan, Tuban, Trenggalek, Ngawi. Ponorogo, 

Pacitan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan dan Kediri. 

e. Domba 

Ada sekitar 773.388 ekor domba di beberapa kabupaten di Jawa 

Timur, yaitu  di Bondowoso, Probolinggo, Malang, Gresik, Lamongan, 

Trenggalek, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan, Tuban, Kediri, Sumenep dan Lumajang. 

f. Itik 

Jumlah itik yang ada di Jawa Timur yaitu sebesar 327.525 ekor dan 

tersebar di beberapa wilayah, dinataranya : Malang, Trenggalek, 

Sumenep, Probolinggo, Ngawi, Ponorogo, Bangkalan, Sampang, 

Kediri, Tuban, dan Kota Mojokerto. 
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g. Ayam Buras 

Terdapat sekitar 9.925.903 ekor ayam  buras yang tersebar di 

beberapa kabupaten di Jawa Timur, yaitu : Banyuwangi, Kediri, 

Bondowoso, Lumajang, Tuban, Malang, Lamongan, Ponorogo, 

Tulungagung, Jombang, Ngawi, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, 

Trenggalek, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, dan di 

Kota Probolinggo. 

h. Ayam Potong 

Ada sekitar 11.681.386 ekor ayam potong yang tersebar di beberapa 

kabupaten di Jawa Timur, yaitu : Banyuwangi, Tuban, Malang, 

Lumajang, Gresik, Lamongan, Bondowoso, Kediri, Trenggalek, 

Ngawi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Ponorogo, Bangkalan, 

Tulungagung dan Sampang. 

i. Ayam Pedaging 

Dengan jumlah 8.574.521 ekor dan tersebar di beberapa kabupaten di 

Jawa Timur, yaitu : Malang, Gresik, Lamongan, Tuban, Tulungagung, 

Pasuruan, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sampang, Pamekasan, 

Sumenep, dan di Kota Probolinggo serta Malang. 

j. Ayam Petelor 

Berjumlah 28.149.337 ekor dan tersebar di beberapa kabupaten, yitu : 

Banyuwangi, Bondowoso, Malang, Blitar, Gresik, Tuban Kediri, 

Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Ponorogo, 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan di Kota Probolinggo. 

4. Perikanan 

 Dalam bidang perikanan, Jawa Timur berpotensi pada perikanan 

tangkap dan budidaya. Selama ini, perikanan tangkap yang telah 

dilakukan bisa menghasilkan produksi laut sekitar 369.915,30 ton/tahun 
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dan produksi pada perairan umum menghasilkan sekitar 11.847,60 

ton/tahun. Sedangkan untuk perikanan budidaya bisa menghasilkan 

produksi laut sebesat 10.348,00 ton/tahun, produksi tambak sebesar 

76.147,40 ton/tahun serta produksi kolam sebesar 33.385,10 ton/tahun. 

Dari produksi yang dihasilkan dalam setiap tahunnya, maka 

peluang investai yang memungkinkan yaitu pengalengan ikan di Madura, 

dimana potensi hasil tangkapan nelayan sebesar 5.000 ton dengan jenis 

ikan layang (sardine) dan ikan lemuru (mackerel). Selain itu juga peluang 

investai pada industri tepung ikan, yaitu jenis bahan baku ikan lemuru 

yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi dan Pacitan. 

 Adapun jenis potensi lain yang dimiliki Jawa Timur dalam bidang 

perikanan yaitu : 

a. Rumput laut yang menghasilkan 218.704 ton, berlokasi di Sumenep. 

Peluang investasi dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran 

produk. 

b. Ikan Tuna yang menghasilkan 3337 ton, berlokasi di Banyuwangi, 

Trenggalek, dan Malang. Ikan Teri yang menghasilkan 2341 ton, 

berlokasi di Gresik, Sumenep, Sampang, Probolinggo, dan 

Lamongan. Ikan Cakalang yang menghasilkan 5157,60 ton, berlokasi 

di Malang, Trenggalek, Jember, dan Blitar. Ikan Kakap yang 

menghasilkan 1498,40 ton, berlokasi di Gresik, Sumenep dan 

Probolinggo. Serta Ikan Layur yang menghasilkan 3959 ton, berlokasi 

di Gresik, Sumenep, dan Probolinggo. 

c. Kepiting yang bisa mencapai 1862,10 ton, berlokasi di Sumenep, 

Pasuruan dan Surabaya. 

d. Udang Windu yang menghasilkan produksi sebessar 1305,90 ton dan 

berlokasi di Sampang. 
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5. Kehutanan 

Hasil hutan yang merupakan potensi untuk berinvestai, antara lain : 

a. Getah Pinus 

Produksi yang dihasilkan sebesat 218.704 ton dan berlokasi di 

Kabupaten Banyuwangi, Jember, Malang, Tulungaung, Trenggalek 

dan Pacitan. Sedangakan peluang yang memungkinkan untuk 

investasi yaitu dalam industri obat-obatan dan industri kimia dasar. 

b. Sutra Alam 

Dengan luas lahan sekitar 5.497,94 Ha dapat menghasilkan produksi 

sebesar 12.786 ton/tahun dan tersebar di wilayah selatan Jawa Timur. 

Sedangkan peluang yang memungkinkan untuk investai yaitu pada : 

industri tekstil, garmen dan kerajinan. 

c. Madu Lebah 

Lahan seluas 3.000 Ha dapat menghasilkan produksi sebesar 140 

ton/tahun dengan lokasi yang tersebar di wilayah selatan Jawa Timur. 

Sedangkan peluang untuk berinvestasi adalah dalam bidang industri 

minuman, makanan dan suplemen. 

d. Furniture 

Di Jawa Timur telah berdiri 25 perusahaan yang bergerak dalam 

bidang furniture dan tersebar di beberapa daerah, yaitu : Surabaya, 

Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, Malang dan Trenggalek. 

e. Kapal Layar dan Kapal Dok 

Jawa Timur memiliki 16 perusahaan pembuat perahu penangkap ikan 

dan Kapal Fiber yang terdapat di Lamongan, Pasuruan, Banyuwangi 

dan Tulungagung. 
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6. Pertambangan dan Energi 

Lahan seluas 10.992,86 Ha memiliki potensi bahan galian mineral 

golongan A,B dan C. Produksi yang dihasilkan sebesar 29.458.718 ton 

dengan lokasi yang tersebar di wilayah selatan Jawa Timur. Berikut 

perincinnya. 

Table 4.8 Persebaran Pertambangan dan Energi 

Bahan Galian Cadangan (ton) Lokasi 

Batu kapur 6.017.362.535 Pacitan, Ponorogo, 
Bojonegoro, Tuban, 
Lamongan, Trenggalek, 
Tulungagung, Blitar, Malang, 
Gresik, Jember, Situbondo, 
Bondowoso, Banyuwangi, 
Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan, Sumenep 

Phospat 54.289.437 Pacitan, Trenggalek, 
Bojonegoro, Tuban, Lamonga, 
Gresik. Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan, Sumenep 

Batu Bintang/Kalsit 2.110.258 Pacitan, Tuban, Gresik (P. 
Bawean), Blitar, Bondowoso, 
P. Madura  

Feldspar 147.990.000 Pacitan, Trenggalek, 
Tulungagung, Blitar, Malang 

Ball Clay/Tanah Liat 348.911.126 Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, 
Mojokerto, Jombang, Malang, 
Tuban, Lamonga, Gresik, 
Jember, Bondowoso, 
Banyuwangi, Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, 
Sumenep 

Dolomit 1.673.437.648 Pamekasan, Pacitan, Gresik, 
Lamongan, Tuban, 
Bojonegoro, Bondowoso, 
Banyuwangi, Bangkalan, 
Sampang, Sumenep 

Marmer 531.155.000 Pacitan, Trenggalek, 
Tulungaging, Malang, Blitar, 
Gresik (P. Bawean) 

Pasir Kwarsa 435.117.329 Tuban, Sumenep 

Bentonit 65.294.000 Ngawi, Ponorogo, Pacitan, 
Blitar, Malang, Bojonegoro 

Emas Perak Baru pada tahap 
eksplorasi 

Pacitan, Malang, Lumajang 
dan Banyuwangi 
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Lanjutan Table 4.8 Persebaran Pertambangan dan Energi  

Bahan Galian Cadangan (ton) Lokasi 

Mangan Ekspoitasi masih 
dilakukan secara 
tradisional 

Trenggalek dan Tulungagung 

Pasir Besi Ketersediaan 
sangat terbatas 

Blitar, Lumajang dan Jember 

Oniks 33.750.000 M3 Bojonegoro, Gresik (P. 
Bawean) 

Andesit 99.265.267 M3 Magetan, Ngawi, Madiun, 
Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, 
Tulungagung, Mojokerto, 
Pasuruan, Probolinggo, 
Lumajang, Situbondo, 
Banyuwangi 

Basalit 74.500.000 M3 Madiun, Mojokerto, Pasuruan, 
Malang, Probolinggo 

      Sumber : Badan Penanaman Modal 

7. Panas Bumi 

Jawa Timur juga memiliki potensi investasi dalam bidang panas bumi. 

Table 4.9 persebaran Panas Bumi 

No Panas Bumi Lokasi / Kabupaten Potensi 
(MW) 

Investasi US $ 
Juta 

1 Ngebel Ponorogo, Madiun 120 360 

2 Blawan, Ijen Banyuwangi, Situbondo, 
Bondowoso 

270 945 

3 Arjuno. 
Welirang 

Mojokerto 230 690 

4 Argopuro, 
Iyang 

Probolinggo 185 592 

5 Tiris Probolinggo 140 448 

6 Rejosari Pacitan 25 87,5 

7 Melati Pacitan  87,5 

8 Tirtosari Sumenep 10 35 

9 Cangar Malang 100 300 

10 Songgoriti Malang 25 87,5 

11 G. Pandaan Madiun 50 175 
Catatan : 1 Mega Watt (MW) = 1.000.000 Watt 

    Sumber : Badan Penanaman Modal 

 
8. Air Tanah 

Potensi air tanah yang ada di jawa Timur dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

a. Air tanah bebas sebesar 15.377 juta m3/tahun 

b. Air tanah tertekan sebesar 985 juta m3/tahun.  
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Terdapat 5 Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada dalam satu wilayah 

Kabupaten/Kota, yaitu berada di Sumber Bening, Banyuwangi. 

Blambangan, Bangkalan, dan Toranggo. Sedangkan Cekungan Air Tanah 

(CAT) yang berada di lintas Kabupaten/Kota ada senayak 15 CAT, yaitu : 

1. CAT Surabaya-Lamongan 

2. CAT Tuban 

3. CAT Panceng 

4. CAT Brantas 

5. CAT Bulukawang 

6. CAT Pasuruan 

7. CAT Probolinggo 

8. CAT Jember-Lumajang 

9. CAT Besuki 

10. CAT Bondowoso 

11. CAT Situbondo 

12. CAT Wonorejo 

13. CAT Ketapang 

14. CAT Sampang-Pamekasan 

15. CAT Sumenep 

Dan Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di lintas provinsi ada 4, 

yaitu : CAT Wonosari, CAT Lasem, CAT Randublatung dan CAT Ngawi 

Ponorogo. 

9. Pengembangan Obyek Wisata 

Secara umum, obyek Wisata di Jawa Timur terbagi menjadi 9, yaitu : 

1. Air Terjun 

Air terjun yang potensial untuk dikembangkan di Jawa Timur yaitu : 

Coban Rondo, Coban Dudo, dan air terjun Sedudo. 
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2. Gunung 

Beberapa gunung yang potensial sebatgai kawasan wisata di wilayah 

Selatan Jawa Timur yaitu Gunung Ijen di Banyuwangi dan Gunung 

Bromo di Probolinggo. 

3. Kawah 

Kawah yang potensial untuk dikembangkan dalam lingkup nasional 

dan internasional yaitu Kawah Ijen. 

4. Goa 

Goa yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan yaitu Goa Tabuhan 

(Pacitan), Goa Lowo (Tulungagung), Goa Umbul (Blitar) dan Goa 

Tetes (Lumajang). 

5. Flora 

Flora yang merupakan bagian dari wisata alam dan memiliki potensi 

untuk dikembangkan seperti di Taman Nasional Baluran-Banyuwangi, 

dan Kebon Raya Purwodadi-Pasuruan. 

6. Fauna 

Aneka satwa di Baluran, Penyu di Sukamade, Kali Klatak dan Taman 

Safari merupakan atraksi alam yang tetap banyak penggemarnya. 

7. Pantai Laut / Ombak 

Potensi wisata pantai yang menonjol antara lain : Pantai Plekung 

(Banyuwangi), Watu Ulo dan Papuma (Jember), Pantai Balekambang 

dan Sendang Biru (Malang), Pantai Slopeng dan Pantai Lombeng 

(Madura). 

8. Objek Peninggalan Sejarah 

Candi/Pura Mandara Giri Semeru Agung yang merupakan tempat 

ibadat agama Hindu merupakan objek wisata dengan daya tarik dari 

segi budaya/sejarah. 



 

 

67 

9. Wisata Minat Khusus 

Terdapat di Kota Batu yang sampai saat ini memiliki wahana wisata 

yang semakin lengkap, diantaranya : Jatim Park, Batu Night 

Spektakuler, Museum Satwa, dan lain-lain. 

 

4.2 Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

       Sebelum melakukan analisis terhadap kemampuan Provinsi Jawa Timur 

dalam menerbitkan obligasi derah, diperlukan pengidentifikasian terhadap faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor intenal merupakan komponen-komponen 

atau variabel yang berasal atau berada di dalam organisasi, dalam hal ini 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Komponen-komponen dari lingkungan ini 

cenderung lebih mudah dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

karena berada didalam jangkauan intervensi mereka. Sedangkan lingkungan 

eksternal terdiri dari komponen-komponen yang pada umumnya memiliki 

cakupan yang luas dan tidak bisa segera diaplikasikan untuk mengelola 

organisasi. Secara umum, lingkungan eksternal terdiri dari : komponen sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara dan 

pencarian data atau informasi melalui sumber-sumber yang terkait, maka didapat 

faktor internal dan eksternal. 

4.2.1  Kondisi Internal Provinsi Jawa Timur 

       Berdasarkan sumber data  yang diperoleh selama penelitian, baik primer 

maupun sekunder, dapat diidentifikasikan kondis faktor internal, sebagai berikut: 

1. Pinjaman Provinsi Jawa Timur 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki pinjaman pada tahun 2007 

Rp.114.501.000.000. dan 2008 Rp.112.406.000.00. Sedangkan berdasarkan 

APBD-P 2009 dan 2010, disebutkan bahwa pada tahun 2009 tidak ada 

penerimaan pinjaman daerah dan tahun 2010, penerimaan pinjaman daerah 
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sebesar Rp. 30.000.000.000,00. 

2.   Batasan Maksimal Pinjaman 

      Penentuan batasan pinjaman daerah telah diatur dalam peraturan 

pemerintah no.54 tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah  tersebut 

dikatakan bahwa penerimaan umun daerah terdiri atas : Pendapatan Asli 

daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Bagi Hasil (DBH). 

Selain itu, masih terdapat batasan kumulatif dari pinjaman pusat dan daerah 

serta defisit anggaran yang dihitung berdasarkan PDB. 

Tabel 4.10 : Penerimaan umum APBD Provinsi Jawa Timur ( juta rupiah) 

Tahun PAD DAU DBH Pusat DBH Propinsi Penerimaan 
Umum 

2008 5.212.319 1.022.861 - - 7.075.105 

2009 4.629.195 1.118.478 - - 6.691.922 

2010 5.143.999 1.212.934 - - 7.397.413 
      Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Berdasarkan PP No 54/2005, maka jumlah maksimal pinjaman Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2010 adalah :  

(75% x Rp.7.397.413.565.397,00) = Rp.5.548.050.174.047,75 

3.  Rasio DSCR 

DSCR merupakan rasio kemampuan daerah untuk membayar pokok hutang 

dan bunganya. Rasio DSCR Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2007 dan 2008 

dapat dilihat pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 : Rasio Keuangan (DSCR) Provinsi Jawa Timur (juta rupiah) 

Tahun 
Penerimaan  

Umum 
Belanja 
Wajib 

Pokok 
Pinjaman Bunga 

Biaya 
Lain Dscr 

2008 7.075.105 1.443.479 14.939 0 0 372,63 

2009 6.691.922 1.825.485 5.311 296 0 862,23 

2010 7.397.413 2.029.303 10.740 256 0 458,02 

      Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Dari tabel 4.4 tersebut diketahui bahwa rasio DSCR sebesar pada tahun 

2008 sebesar 372,63. Sedangkan untuk DSCR pada tahun 2009 dan 2010 
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sebesar 862,23 dan 458,02, hasil ini jauh dari yang diyaratkan dalam PP 54 

tahun 2005 yaitu sebesar 2,5. 

4.  Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hail audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPK RI pada bulan 

Maret 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2009 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tahun 

sebelumnya, yaitu tahun 2008, Pemerintah Provinsi jawa Timur juga 

memperoleh predikat yang sama. 

5.  Transparansi Pelaksanaan Pemerintahan 

Dalam menjalankan fungsi pemerinahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dapat dikatakan sudah tarnsparan. Hal in dapat dilihat dari adanya website 

yang dimiliki (http://www.jatimprov.go.id/) juga adanya dari link yang terkait 

(http://jatim.bps.go.id dan http://www.beritajatim.com) yang menyajikan 

informasi kekinian tentang Jawa Timur.  Informasi yang dapat diperoleh dari 

website tersebut adalah lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur, 

Pelayanan Publik, Hasil Pembangaunan, Fasilitas Daerah, dan Basis Data. 

Selain itu juga ada informasi harga, pengaduan masyarakata, dan berita 

yang terupdate secara rutin. 

Namun, masih ada kekurangannya, yaitu : tidak semua data yang 

dibutuhkan tersedia secara lengkap, hanya dalam kurun waktu tertentu saja. 

seperti ketika peneliti mencari data APBD 2008, dan ketika 2010 ini, data 

yang tersedia masih berupa angka sementara. 

6.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang biasa disingkat 

RPJPD disusun berdasrkan visi, misi dan tujuan pebangunan daerah yang 

telah ditetapkan merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam RPJPD 

http://www.jatimprov.go.id/
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Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang telah disusun, tepatnya di bab IV 

Pendanaan Pembangunan Daerah disebutkan bahwa salah satu strategi 

pendanaan pembangunan daerah adalah dengan Obligasi Daerah. Hal ini 

dimaksudkan untuk menyediakan dana pembangunan daerah. Sedangkan 

dalam RPJMD (2009-2014) arah kebijakan penerimaan daerah juga 

menyebutkan adanya obligasi sebagai sumber penerimaan daerah yang 

bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik maupun 

proyek-proyek besar lainnya. 

7.  Kompetensi sumber daya manusia 

Salah satu indikator dalam melihat kompetensi sumber daya manusia adalah 

melalui pendidikan yang telah ditempuh. Berdasarkan sumber yang diperoleh 

diketahui bahwa taraf pendidikan penduduk di Jawa Timur sejak tahun 2004-

2008 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka buta 

aksara rata-rata 1% setiap tahun. Sehingga dalam kuru waktu lima tahun, 

terjadi penurunan sebesar 3,24% penduduk berusia 1 tahun ke atas. 

Perbaikan tingkat pendidikan ini didorong oleh peningkatan angka partisipasi 

sekolah (APS) atau persentasi penduduk yang sekolah pada semua 

kelompok usia. Pada tahun 2006-2007 juga terjadi peningkatan APS usia 16-

18 tahun dari 56,77% menjadi 58,54%. 

Secara umum diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 

periode 2003-2008 mengalami peningkatan. Kenaikan IPM ini salah satunya 

dikarenakan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 

yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu faktor penguat untuk 

penerbitan obligasi daerah. Namun, selama dilakukan penelitian, peneliti 

mendapatkan informaasi pegawai yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dan di Badan Penanaman Modal kurang kompeten di bidangnya. Hal 

ini peneliti alami sendiri ketika menggali informasi dan informan pun juga 
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mengakui bahwa hanya ada beberapa orang yang paham terkait 

perekonomian Jawa Timur secara makro. 

8.  Masa Kerja Pejabat Daerah 

 Berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa masa jabatan kepala 

daerah untuk satu periode adalah lima tahun dan maksimal dua periode. 

Masa Kerja kepala daerah ini sangat mempengaruhi keberlanjutan 

perencanaan pembangunan daerah. 

4.2.2  Kondisi Faktor Eksternal Provinsi Jawa Timur 

       Selain faktor internal yang mempengaruhi penerbitan obligasi daerah, 

faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan. Kondisi eksternal merupakan 

keadaaan di luar lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Selain kondisi 

sosial politik nasional, kondisi ekonomi makro Indonesia juga perlu diperhatikan. 

Adapun Faktor eksternal yang teridentifikasi sebagai berikut : 

1. Kelengkapan Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam menunjang  penerbitan obligasi daerah, maka  diterbitkanlah 

Peraturan perundang-undangan, diantaranya : 

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

2. Undang-Undang  Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara 

Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi 

Daerah. 

6. Panduan Penerbitan Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan tahun 2007. 
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2. Kesiapan Bursa Efek 

Bappepam, Lembaga Keuangan (LK), dan bursa efek yang merupakan stake 

holder dari obligasi daerah juga telah siap dalam menyongsong penerbitan 

obligasi daerah. Kesiapan dari lembaga-lembaga ini dibuktikan dengan 

peraturan yang telah dibuat, antara lain : 

1. Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan 

Keuangan Daerah. 

2. Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter 

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. 

3. Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat 

Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka 

Penawaran Umum Obligasi Daerah. 

4. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi 

Daerah. 

5. Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. 

6.  Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

7. Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. 

Keputusan Direksi PT Bursa efek Surabaya No. SK-010/Dir/BES/V/2007 

tentang Peraturan Pencatatan Obligasi Daerah. 

3. Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia 

Salah satu indikator dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan. Dari 

pendapatan perkapita penduduk dapat diidentifikasi kemampuan daya beli 

masyarakat.  Maka peningkatan pendapatan perkapita Indonesia dari tahun 

2003 s.d. 2008, megidentifikasikan peningkatan kemakmuran masyarakat. 
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Gambar 4.1 : Pendapatan Nasional Perkapita Indonesia Tahun 2005-2009  
(US$) 

 

 

 

4. Inflasi Nasional 

Inflasi merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung oleh investor 

ketika melakukan investasi. Inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada 

gambar 4.2 

Gambar  4.2 : Inflasi Nasional Pertahun 2005-2010 

 

 

* angka sementara 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2010, diolah 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2010, diolah 
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Angka inflasi yang berflukstuasi antara 5,98% - 17,11% dalam kurun waktu 5 

tahun meningkatkan resiko investasi, terutama dalam bentuk obligasi. Namun 

perlu diketahui bahwa terjadinya inflasi yang di atas dua digit pada tahun 

2005 dan 2008 tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga BBM. 

Sementara itu, inflasi di luar dua tahun tersebut stabil pada kisaran angka 

5%-6,5%. 

5. Penerbitatan Obligasi Negara/SUN 

Sebelum menerbitkan obligasi daerah, perlu dianalisis terlebih dahulu produk 

lain yang menjadi saingan dari obligasi dareah, salah satunya yaitu obligasi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/Surat Utang Negara (SUN). 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerbitan Surat utang Negara 

(SUN) pada tahun 2005 mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan 

Laporan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Surat Utang Negara 

(SUN) yang diterbitkan pada tahun 2005 bernilai Rp. 46.824 miliar, tahun 

2006 meningkat menjadi Rp. 47.324 miliar. Sedangakan pada tahun 2007 

terjadi peningkatan tajam, hingga menembus angka Rp. 117.149 miliar, 

setahun kemudian meningkatn lagi menjadi Rp. 126.245 miliar. 

6. Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Pinjaman 

  Obligasi daerah yang merupakan alternatif berinvestasi dapat dilihat dari dua 

pihak, yaitu dari pengguna (investor) dan pihak penerbit (pemerintah). Bagi 

investor, ketika akan memutuskan untuk berinvestasi dalam obligasi daerah 

terlebih dahulu membandingkan dengan investasi lain dari segi 

keuntungannya, misal dengan deposito yang keuntungannya dapat dilihat 

dari suku bunga. Sedangkan bagi pemerintah daerah, obligasi daerah 

merupakan sarana untuk memperoleh dana, sehingga ketika akan 

menerbitkan obligasi daerah pemerintah daerah perlu mempertimbangkan 

dengan biaya yang dikeluarkan, salah satunya adalah pinjaman dari bank. 
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Gambar 4.3 : Suku Bunga Deposito dan Suku Bunga Pinjaman di Bank 

Umum. 

 

      Sumber : dari berbagai sumber, diolah 

7. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu faktor yang penting 

ketika pemerintah baik pusat maupun daerah akan merencanakan 

melakukan pinjaman. Hal ini berkaitan dengan peraturan pembatasan 

kumulatif pinjaman Pusat dan Daerah yang berdasarkan perkiraan PDB 

tahun yang berjalan. 

Seja tahun  2005 hingga tahun 2009, PDB Indonesia terus meningkat dengan 

pertumbuhan diatas 10%. Selain itu, defisist APBN yang masih dibawah 

angka 2% merupakn peluang bagi daerah untuk mendapatkan sumber 

pembiayaan yang baru.  

8. Kredit Perbankan Umum 

Faktor lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah kredit dan dana pihak 

ketiga di perbankan umum. Tabel berikut menyajikan besaran kredit dan 

dana pihak ke tiga dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009). 
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Tabel 4.12 Perbandingan Dana Pihak Ketiga dan Kredit Bank Umum 2004-

2008 (miliar rupiah). 

Tahun DPK Kredit 

2005 166.065 695.648 

2006 1.287.102 792.297 

2007 1.510.834 1.002.012 

2008 1.753.976 1.307.688 

2009 1.973.042 1.437.930 

Sept 2010 2.144.100 1.710.000 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia. 

      Tabel 4.12 menunjukkan bahwa secara umum dana pihak ke tiga sejak tahun 

2005-hingga mengalami peningkatan. Demikian juga dengan kredit yang 

dikeluarkan oleh perbankan. Dana pihak ketiga sebagai sumber utama bagi 

perbankan dalam menjalankan kegaiatan operasionalnya. Apabila sumber 

dana yang dihimpun semakin besar, maka kemampuan bank dalam 

memberikan kredit juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. 

Sedangkan suku bunga kredit merupakan faktor  yang mempengaruhi debitor 

ketika akan melakukan pinjaman. Semakin besar bunga yang ditetapkan oleh 

pihak bank, maka akan mengurangi minat debitor dalam melakukan pinjaman 

di bank, dan sebaliknya. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah daerah apabila 

ingin memperoleh sumber pembiayaan dari pihak bank. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 

       Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah ketika akan melakukan 

pinjaman dilakukan dengan menghitung rasio DSCR. Perhitungan DSCR ini telah 

diatur dalam PP No. 54/2005, dimana DSCR disyaratkan minimal 2,5. Maka, 

dlam penelitian ini akan dilakukan perhitungan DSCR terhadap Provinsi Jawa 

Timur dengan asumsi rasio DSCR tetap sebesar 2,5 selama masa pinjaman. 
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Tabel 4.13 Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Melakukan 
Pinjaman (miliar) 

 

TAHUN PU 
BELANJA 

WAJIB 
PEMB. POKOK 

UTANG DSCR 
KAPASITAS 
MEMINJAM 

2008 7.075 1.443 14.939 2,5 5.306,25 

2009 6.691 1.825 5.311 2,5 5.018,25 

2010 7.397 2.029 10.740 2,5 5.547,75 

Sumber : berbagai sumber, diolah 

      Dari tabel 4.13, diketahui bahwa  PU (penerimaan umum daerah) yang terdiri 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi 

Hasil (DBH) meningkat setiap tahun. Belanja wajib yang terdiri dari belanja 

pegawai meningkat turun pada tahun 2009 dan meningkat lagi di tahun 2010. 

Dengan asumsi DSCR tetap 2,5 maka diperoleh kapasitas meminjam Provinsi 

Jawa Timur. 

       Kemampuan daerah dalam melakukan pinjaman lebih banyak dipengaruhi 

oleh penerimaan umum daerah. Hal ini dikarenakan belanja wajib daerah harus 

dikeluarkan setiap tahunnya. Maka kemampuan meminjam daerah sangat 

ditentukan oleh pengelolaan penerimaan umum daerah. Apabila dilihat dari 

komponen penerimaan umum, maka pengelolaan PAD lebih menentukan 

daripada DAU dan DBH. Hal ini dikarenakan DAU dan DBH merupakan dana 

perimbangan yang diperoleh daerah dari APBN, sehingga optimalisasinya 

tergantung Pemerintah Pusat. Sedangkan PAD dikelola oleh Daerah sendiri, 

maka pengelolaan yang lebih baik, efisien, efektif dan transparan, akan mampu 

meningkatkan penerimaan umum daerah yang pada akhirnya kemampuan 

meminjam daerah akan meningkat. 

Dalam RPJMD 2009-2014, pendapatan daerah diproyeksikan akan 

meningkat, yaitu sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2011, pendapatan umum diperkirakan meningkat menjadi 

7,121 miliar rupiah. Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 4,308 
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miliar rupiah. Dana perimbangan menjadi 2,795 miliar rupiah dan 

pendapatan lain menjadi 18 miliar rupiah. 

2. Tahun 2012, pendapatan umum diperkirakan meningkat dari tahun 

sebelumnya, menjadi 8,043 miliar rupiah. Pendapatan asli daerah 

juga diperkirakan meningkat menjadi 4,738 miliar rupiah. Dana 

perimbangan meningkat menjadi 3,284 miliar rupiah. Dan pendapatan 

lain meningkat menjadi 21 milir rupiah. 

3. Tahun 2013, proyeksi dari pendapatan umum sebesar 9,349 miliar 

rupiah. Pendapatan asli daerah sebesar 5,449 miliar rupiah. Dana 

perimbangan sebesar 3,875 miliar rupiah dan pendapatan lain 

sebesar 25 miliar rupiah. 

4. Pada tahun 2014, pendapatan umum diperkirakan sebesar 10,969 

miliar rupiah. Pendapatan asli daerah menjadi 6,348 miliar rupiah. 

Dana perimbangan menjadi 4,592 miliar rupiah dan pendapatan lain 

menjadi 30 miliar rupiah. 

        Untuk  mengoptimalkan pengelolaan PAD, dapat dilakukan dengan 

memperbaiki kebijakan pengelolaan dan meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia/pegawai. Dari sisi kebijakan dapat dilakukan dengan cara 

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, memperjelas peraturan 

pemungutan pajak/retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah, meningkatkan 

pengawasan, melakukan tertib administrasi. Dengan adanya perbaikan dari sisi 

kebijakan maka kemampuan pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut 

juga perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan, diklat, dan atau kursus 

tentang pengelolaan keuangan derah. 

        Selain peningkatan dari sisi internal, secara eksternal dapat dilakukan 

dengan cara meningkatan iklim investasi dengan harapan dapat menarik 

investor. Perkembangan perekonomian akan meningkatkan basis dari 
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pendapatan asli daerah, selain juga akan dapat meningkatkan bagi hasil dari 

pajak. 

4.3.2 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

       Dalam menganalisis ini di mulai dengan pembobotan setiap faktor baik 

internal maupun eksternal. Selanjutnya, hasil dari pengskoran tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam matrik internal eksternal (matrik IE), sehingga diperoleh 

strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan 

obligasi daerah. Kemudian dilakukan pencocokan antara kekuatan dan 

kelemahan dalam faktor internal, dengan peluang dan hambatan dalam faktor 

eksternal, untuk memperoleh alternatif kebijakan yang tepat.  

4.3.2.1 Faktor Internal 

       Beberapa aspek yang termasuk dalam faktor internal, antara lain : 

1. DSCR. 

2. Batasan Maksimal Pinjaman. 

3. Sisa Pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

4. Sumber daya Manusia/Pegawai. 

5. Hasil audit BPK terhadap LKPD. 

6. RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025. 

7. Masa kerja pejabat daerah. 

8. Transparansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. 

      Untuk menentukan bobot setiap faktor internal digunakan metode paired 

comparison  dengan skala sebagai berikut : 

1 : jika fakor vertikal kurang penting daripada faktor horizontal. 

2 : jika faktor verikal sama penting dengan faktor horizontal. 

3 : jika faktor vertikal lebih penting daripada faktor horizontal 

       Selanjutnya, dalam penentuan rating masing-masing faktor berdasarkan 

hasil wawancara dan skala sebagai berikut : 
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1. DSCR. 

Sesuai dengan PP 54/2005, DSCR disyaratkan minimal 2,5 yang berarti 

jumlah penerimaan setelah dikurangi belanja wajib masih 2,5 kali dari 

beban hutang yang ditanggung pemerintah derah. Oleh karena itu, 

semakin besar rasio DSCR maka semakin besar pula kemampuan 

daerah untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penentuan skala rating untuk DSCR adalah : 

1 : DSCR < 2,5 

2: 2,5 < DSCR < 10 

3 : 10 < DSCR < 25 

4 : DSCR > 25 

2. Batasan Pinjaman. 

Batasan pinjaman bagi pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu kumulatif 

pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah dengan batas 

maksimal 60% dari PDB, sedangkan kumulatif Pinjaman Daerah tidak 

boleh melebihi 0,5% dari PDB (PMK No. 72/2006). Maka semakin besar 

rasio pinjaman Pemerintah Pusat terhadap PDB akan mengurangi 

kemungkinan Daerah untuk melakukan pinjaman sesuai dengan batasan 

0,75% dari Penerimaan umum daerahnya. Sehingga penentuan rating 

berdasarkan rasio hutang Pemerintah Pusat dengan PDB, yaitu : 

1 : 45% - 60% 

2 : 30% - 45% 

3 : 20% - 30% 

4 : < 20% 

3. Sisa Pinjaman. 
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Jumlah maksimal pinjaman daerah juga dibatasi oleh ketentuan 75% dari 

Penerimaan umum APBD. Maka penentuan rating dilihat dari jumlah sisa 

pinjaman dibandingkan jumlah maksimal pinjaman, yaitu : 

1 : sisa Pinjaman > 50% PU 

2 : 50% PU > sisa pinjaman > 25% PU 

3 : 25% PU > sisa pinjaman > 10% PU 

4 : sisa pinjaman < 10% PU 

4. Sumber daya manusia/pegawai. 

Dalam perencanaan penerbitan obligasi daerah dibutuhkan berbagai 

analisis dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, peratingan pegawai di 

bidang perencanaan, keuangan dan perekonomian didasarkan pada 

jenjang pendidikan minimal S1, yaitu : 

1 : Pegawai  < 25% 

2 : 25% < pegawai < 50% 

3 : 50% < pegawai < 80% 

4 : Pegawai > 80% 

5. Hasil audit BPK atas LKPD. 

Peratingan yang dilakukan berdasarkan pada opini yang diberikan BPK 

atas LKPD, yaitu : 

1 : disclaimer/tidak memberikan pendapat 

2 : TW (tidak wajar) 

3 : WDP (wajar dengan pengecualian) 

4 : WTP (wajar tanpa pengecualian) 

6. Masa Kerja Pejabat Daerah. 

Penentuan rating berdasarkan pada lamanya pejabat daerah menjabat. 

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, ditetapka bahwa masa 

jabatan kepala daerah adlah lima tahun, dan maksimal dua kali masa 
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menjabat (10 tahun). Dengan asumsi bahwa semakin lama Kelapa 

Daerah menjabat, maka semakin baik dalam menjalankan program yang 

telah direncanakan. Dan karena hanya ada dua periode, maka peratingan 

ditentukan sebagai berikut: 

1 : - 

2 : 5 tahun 

3 : 10 tahun 

4 : - 

7. Transparansi pengelolaan pemerintahan. 

Dalam menentukan transparansi pengelolaan pemerintahan dapat dilihat 

dengan keberadaan website daerah, kelengkapan informasi dan 

keterkinian informasi yang ditampilkan. Maka penentuan rating 

transparansi sebagai berikut :  

1 : tidak memiliki web 

2 : memiliki web 

3 : memiliki web dengan informasi lengkap. 

4 : memiliki web dengan informasi lengkap dan terupdate. 

Tabel 4.14 :Pembobotan Faktor Internal 

Faktor strategi internal Bob Rat Sko Keterangan 

A.  DSCR 0,12 3 0,36 Sudah melebihi batas minimum 

B.  Batasan Pinjaman 0,10 2 0,20 Sudah melebihi batas minimum 

C.  Sisa pinjaman 0,13 4 0,52 Sudah melebihi batas minimum 

D. SDM 0,08 3 0,24 Sudah berkualitas 

E.  Audit LKPD 0,10 3 0,30 Wajar seperti LKPD di provinsi lain 

F.  RPJPD 0,18 3 0,54 Sudah diterapkan dalam  RPJMD 

G. Masa Kerja pejabat 
Daerah 

0,17 3 0,51 Sudah sesuai dengan peraturan 

H.  Transparansi 0,12 3 0,36 Sudah  transparan 

TOTAL 1  3,03 

Sumber : diolah 

Nilai pembobotan pada faktor strategi internal didapatkan dari hasil 

wawancara dengan pihak yang terkait (bagian pembiayaan Provinsi Jawa Timur, 
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Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan beberapa staff Pusat 

Penelitain Kebijakan Ekonomi. Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa ada 

delapan faktor yang termasuk dalam faktor strategi internal, apabila dibagi 

secara rata menghasilkan angka 12,5%. Tidak semua faktor menghasilkan 

angka 12,5% karena ada beberapa faktor yang memiliki dukungan lebih kuat 

daripada faktor yang lain dan ada yang lebih dalam mendukung. Interviwer 

menegaskan bahwa RPJPD dan masa kerja pejabat daerah merupakan faktor 

yang lebih menentukan daripada faktor yang lain, sekitar 35%. Dari angka ini 

kemudian dibagi menjadi dua, maka menghasilkan angka 17,5%, karena RPJPD 

sedikit lebih dominan daripada masa kerja pejabat daerah dan telah ditetapkan 

terlebih dahulu dalam jangka waktu yang panjang (25 tahun), maka 

pembobotannya sedikit lebih tinggi daripada masa kerja pejabat daerah. Maka 

nilai yang tepat sekitar 18% dan masa kerja pejabat daerah sekitar 17%. 

 Selanjutnya, sisa pinjaman. Berdasarkan data yeng ditemukan 

dilapangan dan hasil dari konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan, maka 

nilai sisa pinjaman sekitar 15%. Namun karena sisa pinjaman yang dimiliki Jawa 

Timur tidak begitu besar (dilihat dari tahun sebelumnya), maka angka yang tepat 

sekitar 13%.  Faktor berikutnya dalam strategi internal adalah DSCR dan 

transparansi. Kedua faktor ini cukup berpengaruh pada faktor internal, sekitar 

25% dari total 100%. Namun, karena hasil dari DSCR yang tidak merata pada 

setiap tahunnya dan dibenarkan  juga oleh interviewer serta transparansi yang 

masih belum sesuai harapan, maka  pembototan untuk DSCR dan transparansi 

sekitar 24%, bila dibagi masing-masing sebesar 12%.  

 Faktor strategi internal yang dianggap cukup kecil adalah batasan 

pinjaman dan audit LKPD. Batasan pinjaman Jawa Timur masih belum begitu 

besar, hanya sekitar 5 triliyun rupiah. Apalagi pada tahun berikutnya, pemerintah 

pusat mencanangkan masing-masing daerah untuk mengurangi hutang. Hal ini 
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membuat pemerintah lebih waspada dalam mengelola uang dan melakukan 

pinjaman. Sedangkan audit LKPD masih menunjukkan opini WDP (wajar dengan 

Pengecualian), hal ini pelu diperbaiki agar dapat mencapai opini WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian). Maka untuk pembobotan kedua faktor ini sekitar 20%, dan 

apabila dibagi masing-masing sebesar 10%. Dan sisanya dalah SDM, 

berdasarkan perhitungan secara keseluruhan, maka sisa dari pembobotan 

adalah 8%. Interviewer menyadari bahwa SDM yang ada memang masih perlu 

untuk ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan bidang masing-masing walaupun 

kualitas yang dimiliki sudah sesuai dengan harapan. Karena itu, pembobotan 

SDM masih dibawah 10%. 

Dari faktor internal Provinsi Jawa Timur, diperoleh skor 3,03, hal ini 

mengindikasikan bahwa faktor internal Provinsi Jawa Timur cukup kuat. 

4.3.2.2 Faktor Eksternal 

       Adapun yang termasuk dalam Faktor eksternal yaitu: 

1. Kelengkapan peraturan perundang-undangan. 

2. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia 

3. Produk Domestik Bruto (PDB) 

4. Inflasi 

5. Penerbitan obligasi negara/SUN 

6. Suku bunga deposito 

7. Kredit yang dikeluarkan perbankan 

Kemudian dalam menentukan rating masing-masing faktor digunakan skala 

sebagi berikut : 

1. Kelengkapan peraturan perundang-undangan, ditentukan berdasarkan 

kelengkapan peraturan disetiap tingkatan. 

1 : UU 

2 : UU dan PP 
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3 : UU, PP, dan PMK 

4 : UU, PP, PMK, dan Juknis. 

2. Pendapatan perkapita, menurut World Developmwnt Report World Bank 

2003 ( Kuncoro dalam Budi, 2006) : 

1 : Pendapatan perkapita < US$ 745 

2 : US$ 745 < Pendapatan Perkapita < US$ 2.975 

3 : US$ 2.975 < Perndapatan perkapita < US$ 9.205 

4 : Pendapatan perkapita > US$ 9.205 

3. Produk Domestik Bruto. 

Peratingan Produk Domestik Bruto ditenukan sebagai berikut : 

1 : menurun 

2 : tetap 

3 : meningkat s.d. 10% 

4 : meningkat lebih dari 10% 

4. Inflasi. 

Penentuan rating pada inflasi ditentukan sebagai berikut : 

1 : inflasi > 100% 

2 : 30% < inflasi < 100% 

3 : 10% < inflasi < 30% 

4 : 0 % < inflasi < 10% 

5. Obligasi negara/SUN. 

Peratingan pada obligasi negara/SUN ditentukan berdasarkan rating 

Pemerintah Indonesia yang diberikan oleh Lembaga Pemeringkat. 

1 : B, C, dan D 

2 : BB dan BBB 

3 : A 

4 : AA dan AAA 
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6. Suku Bunga deposito. 

Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tercermin dalam suku bunga 

riil, yaitu suku bunga nominal dikurangi inflasi (efek Fisher). Namun suku 

bunga yang ditetapkan oleh perbankan merupakan suku bunga nominal. 

Oleh karena itu, penentuan rating suku bunga ditentukan dengan 

membandingkan suku bunga deposito dengan inflasi. 

1 : - 

2 : Suku bunga deposito < inflasi 

3 : Suku bunga deposito = inflasi 

4 : Suu bunga deposito > inflasi 

7. Kredit perbankan, penentuan rating dilakukan dengan rasio kredit 

terhadap DPK (LDR). 

1 : LDR < 50% 

2 : 50% < LDR < 75% 

3 : 75% < LDR < 90% 

4 : 90% < LDR < 100% 

Tabel 4.15 : Pembobotan Faktor Eksternal 

Faktor strategi eksternal Bob Rat Skor Keterangan 

A.  Peraturan Perudangan 0,21 4 0,84 Peraturan hampir sempurna 

B.  Pendapatan perkapita 0,15 3 0,45 Rata-rata pendapatan per kapita 
penduduk meningkat 

C.  PDB 0,17 3 0,51 Mengalami peningkatan setiap tahun 

D.  Inflasi 0,12 3 0,36 Stabil  

E.  Obligasi negara/sun 0,17 2 0,34 Jumlah penerbitannya meningkat 

F.  Suku bunga deposito 0,10 2 0,20 Mengalai peningkatan 

G.  Ekspansi kredit perbankan 0,08 2 0,16 Mengalai peningkatan 

TOTAL 1  2,86 

Sumber : diolah 

 Seperti pembobotan pada faktor strategi internal, pembobotan pada 

faktor strategi eksternal ini juga didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak 

yang terkait (bagian pembiayaan Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman Modal 
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Provinsi Jawa Timur dan beberapa staff Pusat Penelitain Kebijakan Ekonomi. 

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa ada tujuh faktor yang termasuk dalam 

faktor strategi eksternal, apabila dibagi secara rata menghasilkan angka 14,28%. 

Angka ini tidak bisa dibagi secara rata pada ketujuh faktor tersebut karena ada 

faktor yang lebih berpengaruh daripada faktor yang lain. Dari ketujuh faktor 

tersebut, peraturan perundang-undangan merupakn faktor eksternal yang lebih 

berpengaruh daripada faktor yang lain, interviewer mengatakan sekitar 20%. 

Namun, apabila dilihat lebih dalam dan berdasarkan data yang juga turut 

mendukung, seperti dukungan dari Bapepam dan LK lain yang juga sudah turut 

membuat peraturan, maka pembobotan untuk peraturan perundang-undangan ini 

sekitar 21%.  

Selanjutnya, interviewer mengatakan bahwa faktor eksternal lain yang 

juga cukup kuat mempengaruhi adalah pendapatan domestik bruto (PDB) dan 

penerbitan obligasi negara/sun. Kedua faktor ini berpengaruh sekitar 35%, 

namun karena melihat dari obligasi negara yang terus meningkat jumlah 

penerbitannya sedangkan PDB masyarakat yang peningkatannya kurang 

signifikan, maka bobot untuk kedua faktor ini hanya sekita 34%, satu persen 

lebih rendah dari pembobotan sebelumnya. Dan apabila dibagi masing-masing 

sekita 17%. Faktor berikutnya yang juga cukup kuat berpengaruh secara 

eksternal namun sedikit lebih rendah dari dua faktor diatas adalah pendapatan 

perkapita. Interviewer mengatakan bahwa faktor ini berpengaruh sekitar 15%, 

munculnya angka ini dilihat dari pendapatan perkapita penduduk yang 

mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan. 

Faktor yang dibawah rata-rata adalah inflasi, suku bunga deposito dan 

ekspansi kredit perbankan dengan jumlah bobot 20%. Dari ketiga faktor ini, 

inflasi merupakan faktor yang lebih dominan karena interviewer memandang 

bahwa adanya inflasi ini mengkhawatirkan bagi pemegang obligasi, sedangkan 
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suku bunga deposito juga turut menjadi perhitungan sebagai pesaing dari 

obligasi daerah, dan ekspansi kredit perbankan merupakan salah aternatif bagi 

perbankan untuk mengembangkan usaha, hal ini masih bisa dikontrol dibawah 

pengawasan perbankan pusat. Interviewer mengatakn bahwa suku bunga 

deposito berpengaruh sekitat 10%, sedangakn inflasi 2% lebih tinggi yaitu 

sebesar 12% dan ekspansi kredit perbankan 2% lebih rendah daripada suku 

bunga deposito yaotu sekitar 8%. 

Dari faktor eksternal Provinsi Jawa Timur diperoleh skor 2,86. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki respon yang cukup baik 

dalam memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. 

4.3.2.3 Matrik Internal Eksternal 

       Dari perhitungan bibit faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya 

dimasukkan kedalam matrik IE, sehingga hasil yang diperoleh tampak pada 

gambar 4.6.  Nilai skor IFE adalah 3,01. Hal ini mengidentifikaiskan bahwa 

kondisi internal Provinsi Jawa Timur cukup kuat dalam mendukung penerbitan 

obligasi daerah. Sedangkan nilai skor untuk EFE sebesar 2,86 yang berada di 

sel IV mengidentifikasikan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan 

dalam merespon peluang yang muncul dan menghindari ancaman yang mungkin 

terjadi. 

Gambar 4.4 : Matrik Internal Eksternal. 
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 Selanjutnya, dari skor IFE dan EFE dimasukkan ke dalam matrik Internal 

Eksternal (IE) yang memiliki sembilan sel. Dalam matrik tesebut diketahui bahwa 

provinsi Jawa Timur berada di sel IV dengan strategi grow and built. Strategi 

yang bisa dikembangkan adalah strategi intensif yang meliputi market 

penetration (penetrasi pasar), market development (pengembangan pasar) dan 

product development (pengembangan produk). 

       Strategi Grow and Build ini diambil karena kuatnya faktor internal, namun 

masih adan ancaman dari faktor eksternal yang harus dihadapi. Oleh karena itu, 

strategi yang sesuai yaitu dengan mengembangkan kekuatan internal dengan 

memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman dan kelemahan 

internal. Dan penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dapat dilakukan dengan mengambil beberapa strategi. Strategi pertama adalah 

penetrasi pasar, kebijakan dalam strategi ini lebih memanfaatkan kondisi pasar, 

dalam bahasan penerbitan obligasi daerah kebijakan dilakukan dengan 

memanfaatkan peluang faktor eksternal.  

Dalam hal ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu: 

1. Memanfaatkan berkembangnya pasar obligasi di Indonesia.  

Dalam strategi ini terdapat dukungan secara tidak langsung dari 

perbankan yang susah untuk menurunkan suku bunga kreditnya, 

sehingga banyak perusahaan yang mencoba mencari alternatif sebagai 

sumber modal dari instrumen keuangan lainnya. Selain itu, juga diikuti 

oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan SUN, dengan biaya (kupon) 

yang lebih rendah dari suku bunga kredit dan kelebihan bebas pajak yang 

akan menjadi daya tarik bagi penerbitan obligasi pemerintah pusat, dan 

juga pemerintah daerah. 

2. Memanfaatkan kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan 

perkapita yang meningkat setiap tahun, serta suku bunga deposito yang 
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masih rendah. Hal ini akan memungkinkan masyarakat yang memiliki 

penghasilan lebih untuk mencari alternatif investasi lain yang dapat 

memberikan hasil yang lebih daripada hanya disimpan dalam bentuk 

deposito. 

       Strategi kedua yang dapat dilakukan yaitu pengembangan pasar. Dalam 

pengembangan pasar, kebijakan yang dapat diambil yaitu dengan melakukan 

promosi tentang daerah Jawa Timur dan menawarkan potensi ekonomi untuk 

menarik dan meningkatkan kepercayaan investor. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan Budi (2009), ada empat strategi untuk menarik investasi, yaitu : 

1. Image marketing (memasarkan citra), citra Provinsi Jawa Timur sebagai 

provinsi dengan Surabaya sebagi kota terbesar di Indonesia dan 

Pengumbang PDB terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. 

2. Atraction marketing (memasarkan atraksi), kegiatan ini telah dilaksanakan 

dengan adanya kegiatan ”Jatim Expo” atau kegiatan lain yang serupa. 

3. Infrastruktur marketing (memasarkan infrastruktur), yaitu dengan 

melakukan pembangunan sarana dan prasarana, antara lain : Jalur Lintas 

Selatan (JLS) dan perbaikan jalan lain di Jawa Timur. 

4. People marketing (memasarkan orang), dengan jumlah penduduk yang 

terus meningkat maka stok tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur cukup 

memadai untuk masuknya investasi. 

Strategi ketiga, dalam era globalisasi ini yaitu perlu adanya strategi baru 

balam memasarkan daerah. Salah satunya dapat melalui New Wave Marketing 

(NWM). Konsep New Wave Marketing (NWM) terdiri atas 3 kompenen, yaitu New 

Wave Straegy, New Wave Tactics, dan New Wave Value. 

 

 

 



 

 

91 

a. New Wave Strategy 

Dalam New Wave Strategy terdiri atas segmentation, targeting, dan 

positioning yang masing-masing mengalami pergeseran menjadi 

communication, confirmation dan clarification. 

Segmentasi merupakan cara dalam memandang pasar Jawa Timur 

secara kreatif. Targeting merupakan cara pengalokasian sumber daya 

yang dimiliki Jawa Timur perusahaan secara efektif, dengan memilih 

target market yang tepat. Positioning merupakan cara untuk 

mengarahkan pelanggan dengan kepercayaan atau juga strategi untuk 

menempatkan keberadaan penerbit obligasi dalam benak pelanggan. 

Gambar 4.5 
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codification, marketing mix yang new wave (creation for product, currency 

for price, place is communal action, promotion is conversation), dan 

selling as commercialization. 

Differentiation sebagai core taktik untuk mendiferensiasiakan content, 

context, dan infrastructure dari tawaran perusahaan  (Jawa Timur) 

kepada target marketnya. Marketing mix sebagai unsure  kedua dari 

Tactics yang mengintegrasikan tawaran, logistic dan komunikasi 

perusahaan. Dan unsur ketiga adalah selling, atau aktifitas yang dapat 

menghasilkan cash flow bagi perusahaan (Jawa Timur) serta 

mengintegrasikan pelanggan dan perusahaan dalam suatu hubungan 

jangka panjang yang saling memuaskan. 

Gambar 4.6 
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c. New Wave Value 

Komponen ketiga dari marketing adalah Value yang terdiri atas Brand, 

Service, dan Proses. Dalam New Wave Marketing (NWM), ketiga 

komponen tersebut mengalami pergeseran menjadi Character, Care dan 

Collaboration. 

Brand adalah karakter. Karakter ini adalah isi sesungguhnya (“The True 

Self”) , sedangkan brand adalah “The Cover” atau bungkus. Framework 

analisis kualitas Service ini adalah pegangan utama yang sering menjadi 

rujukan saat melakukan perancangan atau perubahan service dalam 

suatu perusahaan. Hal ini perlu juga dilakukan oleh pemerintah. 

Gambar 4.7 
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1. Membuat kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif, dalam 

menentukan sumber pembiayaan pembangunan dengan produk berupa 

obligasi daerah. 

2. Menyusun kelembagaan pengelolaan obligasi daerah, baik dari segi 

peraturan maupun organisasi yang bertanggung jawab merencanakan, 

melaksananakan, dan mempertanggungjawabkan. 

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia/pegawai untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan 

pembangunan. 

4. Meningkatkan transparansi pelayanan publik untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

4.3.3 Analaisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath) 

       Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

menerbitkan obligasi daerah dengan tujuan untuk mengembangkan alternatif 

kebijakan dapat digunakan alat analisis SWOT.  

4.3.3.1  Identifikasi SWOT 

       Dalam analisis SWOT akan dipadukan antara faktor internal, yang terdiri dari 

kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal, yang terdiri dari peluang dan 

ancaman. 

4.3.3.1.1 Kekuatan 

       Adapun hasil dari Identifikasi kekuatan internal Provinsi Jawa Timur sebagai 

berikut : 

1. Potensi Investasi di Jawa Timur masih besar dan terbuka luas baik bagi 

PMDN maupun PMA. 

2. Rasio DSCR di atas 2,5 (dipersyaratkan dalam PP 54/2005). Hasil dari 

perhitungan DSCR tahun 2008-2010, diketahui bahwa nilai DSCR 

Provinsi Jawa Timur telah melebihi 2,5 
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3. Maksimal pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp. Rp.5.548.050.174.047,75,. 

4. Transparansi pengelolaan pemerintahan terwujud melalui web Provinsi 

Jawa Timur (www.bappeda.pemprovjatim.go.id), Biro Pusat Statistik 

(BPS) Jawa Timur, (http://jatim.bps.go.id) dan berita yang terkait kondisi 

terkini dari  Jawa Timur (http://www.beritajatim.com). 

4.3.3.1.2 Kelemahan 

       Identifikasi kelemahan internal Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 

1. Hasil audit BPK yang menunjukkan Wajar Dengan Pengecualian pada 

tahun 2008 dan 2009. 

2. Masa kerja Kepala Daerah yang relatif singkat, 5 s.d. 10 tahun. Hal ini 

mengakibatkan perencanaan pembiayaan yang memiliki dampak jangka 

panjang kurang menjadi pilihan. 

3. Tenaga Kerja/ SDM dalam pemerintahan masih belum sesuai dengan 

keahliannya. 

4. Masalah bencana lumpur lapindo yang sampai saat ini belum teratasi. Hal 

ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. 

4.3.3.1.3 Peluang 

       Identifikasi peluang yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang obligasi daerah 

telah lengkap, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri Keuangan, hingga Pedoman Penerbitan, tinggal 

pelaksaannya. 

2. Peraturan telah dikeluarkan oleh Bappepam dan LK serta Keputusan 

Direksi BEJ. 

3. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang tendnya terus meningkat 

dari tahun 2005-2010. 



 

 

96 

4. Produk Domestik Bruto Indonesia yang terus meningkat dari 2005-2010. 

4.3.3.1.4 Ancaman 

       Identifikasi ancaman yang dihadapi Provinsi Jawa Timur : 

1. Inflasi nasional yang masih berfluktuasi dalam kisaran 5,06% hingga 

17,11% dari tahun 2005-2010. 

2. Penerbitan obligasi negara/SUN yang terus meningkat dari tahun 2005-

2010. 

3. Suku bunga deposito tahunan yang berfluktusi. 

4. Rasio kredit/LDR yang terus meningkat (tahun 2008 mencapai 75%), 

serta koreksi atas suku bunga kredit yang kian menurun. 

4.3.3.2  Analisis SWOT 

       Dari identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di 

Provinsi Jawa Timur, dapat dirumuskan kebijakan dengan mencocokan antara 

faktor yang ada. Dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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Keterangan : 

1 : Kolom yang berisi tentang kekuatan (strength) yang dimiliki 

2 : Kolom yang berisi tentang kelemahan (weakness) yang 

dimiliki 

3 : Kolom yang berisi tentang peluang (opportunities) yang 

dimiliki 

4 : Kolom yang berisi tentang strategi yang dapat dilakukan 

dari kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang 

yang ada 

5 : Kolom yang berisi tentang strategi yang dapat dilakukan 

dari kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan 

peluang yang ada 

6 : Kolom yang berisi tentang ancaman (threats) yang muncul 

7 : Kolom yang berisi tentang strategi yang dapat dilakukan 

dari kekuatan yang dimiliki ketika menghadapi ancaman 

yang muncul 

8 : Kolom yang berisi tentang strategi yang dapat dilakukan 

dari kelemahan yang dimiliki ketika menghadapi ancaman 

yang muncul. 

Maka, dari gambar 4.8, di dapat empat kombinasi strategi, yaitu : 

1. Strategi S-O 

Strategi yang dapat diterapkan  yaitu dengan memanfaatkan kekuatan 

dan peluang yang ada, hal ini dapat dilakukan dengan cara : 

a. Menarik minat investor untuk berinvestasi di Jawa Timur, misalnya 

dengan memaksimalkan  ”Jatim Expo” ataupun dengan mengadakan 

open house. Mengingat saat ini PDB dan pendapatan penduduk 

Indonesia terus meningkat, maka akan terbuka peluang berinvestai 
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dalam sektor-sektor yang strategis. 

b. Transparansi keuangan perlu ditingkatkan dengan maksud dapat 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu 

bentuk transparansi yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan 

mempublish laporan keuangan secara berkala, baik melalui web yang 

dimiliki maupun melalui media cetak serta sering mengupdate media 

dengan informasi terkini, terutama yang menyangkut potensi investasi 

di Jawa Timur. 

2. Strategi O-W 

Strategi yang dapat diterapkan  yaitu dengan memanfaatkan peluang 

yang ada untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki, yaitu ; 

a.  Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah untuk 

memperbaiki kualitas LKPD, agar opini hasil audit BPK lebih baik, 

selain itu perlunya meningkatkan kepercayan pubik. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengelola penerimaan dan belanja daerah 

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tentunya, semua 

tugas yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan baik ketika 

SDM yang mengelola tugas tersebut memiliki kapasitas yang 

memadai, karena itu diperlukan up grade SDM sesuai dengan 

tugas pokok masing-masing. 

b. Membuat  komitmen besama, antara pihak eksekutif dan pihak 

legislatif daerah dalam mencari sumber pembiayaan bagi 

pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini ditempuh untuk 

mengatasi keterbatan masa kerja kepala daerah serta menjaga 

kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, baik dalam 

perencanaan maupun pembiayaannya. Sehingga permasalahan 

yang ada dapat diatasi bersama, seperti masalah lumpur lapindo 
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yang perlu penanganan lebih. Apabila tidak ada komitmen dari 

masing-masing pihak yang terkait, maka masalah ini tidak akan 

dapat teratasi. 

3. Strategi S-T 

Strategi yang dapat diterapkan dalam memanfaatkan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman yang ada yaitu dengan meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan daerah sebagai cara untuk mempertahankan rasio 

keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan investor akan 

kemampuan keuangan daerah, karena keberhasilan penerbitan obligasi 

daerah bergantung pada tingkat keyakinan investor terhadap kemampuan 

daerah untuk membayar kewajibannya (kupon dan pokok obligasi saat 

jatuh tempo). 

4. Strategi W-T 

Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kelemahan serta 

mengatasi ancaman yang dihadapi yaitu dengan memanfaatkan ekspansi 

kredit perbankan (LDR yang terus meningkat). Hal ini akan 

mempermudah investor untuk memperoleh kredit dan memberikan 

peluang pada mekanisme pembangunan. Selain itu, perlunya akselerasi 

kualitas SDM yang bekerja pada sektor pemerintahan dengan cara : 

memberikan tugas belajar khusus, seminar, workshop, atau kegiatan lain 

yang sepadan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas (skill) tenaga 

kerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

        Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan sesuai 

dengan rumusan masalah pada awal bab, maka kesimpulan dari penelitian 

ini yaitu : 

1. Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan daerah bagi 

Provinsi Jawa Timur mengingat kondisi Provinsi Jawa Timur yang 

sudah mampu untuk menjamin penerbitan obligasi daerah. Hal ini 

dapat dilihat dari DSCR Provinsi Jawa Timur yang sudah melebihi 

ketentuan yang disyaratkan (2,5). Selain itu, saat ini Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur sedang mencari alternatif pembiayaan (hal ini 

telah tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2010), maka 

adanya obligasi daerah yang pengelolaanya sebagian besar 

dilaksanakan daerah yang bersangkutan dalam hal ini pemerintah 

Jawa Timur didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang dimiliki sangat memungkinkan untuk diterbitkan. 

Pihak-pihak yang terkait juga sudah siap dalam mendukung 

penerbitan obligasi daerah, seperti adanya Peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah, 

peraturan yang dibuat oleh Bappepam, Lembaga Keuangan (LK) 

sebagai stake holder obligasi daerah, kondisi perekonomian 

Indonesia yang terus membaik dan pendapatan penduduk yang 

semakin meningkat. 



102 

 

2. Adapun strategi yang dapat ditempuh untuk menerbitkan obligasi 

daerah di Jawa Timur yaitu : 

a. Melakukan penetrasi pasar dengan memanfaatkan 

berkembangnya pasar obligasi di Indonesia, memanfaatkan 

kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan perkapita 

yang meningkat setiap tahun, serta suku bunga deposito yang 

masih rendah. 

b. Melakukan pengembangan pasar dengan melakukan promosi 

tentang daerah Jawa Timur dan menawarkan potensi ekonomi 

Jawa Timur melalui : image marketing, atraction marketing, 

infrastruktur marketing,dan people marketing. 

c. Menerapkan strategi baru dalam pemasaran yang dikenal 

dengan New Wave Marketing, terdiri atas : New Wave Strategi, 

New Wave Tactics dan New Wave Value. 

d. Menarik minat dan kepercayaan investor agar menginvestsikan 

dananya di Jawa Timur dengan cara melakukan promosi 

ataupun pencitraan. 

e. Memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan 

yang dimiliki dengan cara : meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan opini BPK 

atas LKPD yang saat ini masih WDP, agar menjadi WTP serta 

membuat  komitmen besama antara pihak eksekutif dan pihak 

legislatif daerah dalam mencari sumber pembiayaan bagi 

pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk menjaga 
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kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian pejabat 

daerah. 

f. Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada, 

yaitu dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

daerah sebagai cara untuk mempertahankan rasio keuangan. 

g. Meminimalkan kelemahan serta mengatasi ancaman yang 

dihadapi yaitu dengan memanfaatkan ekspansi kredit 

perbankan (LDR yang terus meningkat). 

h. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai 

dengan standard operational prosedur (SOP) yang ada. 

i. Meningkatkan kualitas pegawai pemerintah, khsusnya dalam 

bidang yang menangani masalah pembiayaan dan keuangan 

daerah. 

Kebijakan/strategi tersebut seharusnya dilaksanakan dengan 

untuk memenuhi persyaratan penerbitan obligasi daerah, antara lain : 

kemampuan keuangan derah untuk membayar pokok dan kupon obligasi 

yang ditunjukkan dengan rasio DSCR diatas 2,5. Pengelolaan keuangan 

yang accountable dan efisien, serta penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan. Selain itu, diperlukan juga sebuah lembaga pengelola pinjaman 

yang bertugas untuk mengelola obligasi derah. 

 
 
 

5.2 Saran 

      Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yang menganalisi tentang 

kelayakan Jawa Timur untuk menerbitkan obligasi daerah serta strategi 

dalam menerapkannya, maka saran untuk penelitian ini didasarkan pada 

beberapa hal, antara lain : 
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1.  Berdasarkan pada regulasi yang berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini disesuaikan dengan kondisi yang 

ada bahwa obligasi daerah belum diterbitkan dan bagi provinsi 

Jawa Timur perlu mengkaji lebih dalam ketika akan menerbitkan 

obligasi daerah. Maka, pemerintah perlu mempersiapkan regulasi 

daerah dengan tujuan untuk mengakomodasi mekanisme obligasi 

daerah yang mencantumkan mekanisme perencanaan, 

penggunaan dana, pelunasan, dan pertanggungjawaban 

pemerintah. 

2.  Berdasarkan pada kondisi internal Jawa Timur, potensi yang 

dimiliki serta penggunaan hasil dari potensi tersebut. Dari 

pengelolaan tersebut kemudian pemerintah perlu menganalisis 

proyek yang menjadi prioritas untuk dibiayai dengan 

menggunakan obligasi daerah. Selain itu, diperlukan pula 

optimalisasi potensi daerah baik SDA maupun SDM dan 

peningkatan kinerja pemerintah dalam semua bidang. Dan 

prestasi Jawa Timur yang telah diraih, berupa kontribusi PDB 

terbesar ke tiga dan prestasi yang lain, hendaknya ditingkatkan 

atau dipertahankan. Hal ini sebagai salah satu pencitraan kepada 

publik tentang baiknya pemerintahan Provinsi Jawa Timur. 

3.   Berdasarkan pada alternatif untuk menarik investor agar tertarik 

berinvestasi di Jawa Timur, maka pemerintah perlu 

memaksimalkan media publikasi, baik media elektronik maupun 

media cetak. Dan meng up date informasi secara berkelanjutan. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi 

dengan masyarakat yang bersangkutan.  
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Gambar 4.8 Matrik SWOT 
 

 

 

Faktor Internal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Faktor Eksternal 

1 

Kekuatan (streght) : 

1.  Potensi Investasi di Jawa Timur masih besar dan terbuka luas 

baik  bagi PMDN maupun PMA. 

2.  Rasio DSCR di atas 2,5 (dipersyaratkan dalam PP 54/2005). 

Hasil  dari perhitungan DSCR tahun 2008-2010, diketahui bahwa 

nilai DSCR Provinsi Jawa Timur telah melebihi 2,5. 

3.  Maksimal pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2010 sebesar  

Rp.5.548.050.174.047,75,-. 

4.  Transparansi pengelolaan pemerintahan terwujud melalui web 

Provinsi Jawa Timur, (www.bappeda.pemprovjatim.go.id), BPS 

(http://jatim.bps.go.id) dan berita yang terkait kondisi terkini dari  

Jawa Timur (http://www.beritajatim.com). 

2 

Kelemahan (weaknesses): 

1. Hasil audit BPK yang menunjukkan Wajar 

Dengan Pengecualian pada tahun 2008 dan 

2009. 

2.  Masa kerja Kepala Daerah yang relatif singkat, 5 

s.d. 10 tahun, mengakibatkan perencanaan 

pembiayaan yang memiliki dampak jangka 

panjang kurang menjadi pilihan. 

3.  Tenaga Kerja/ SDM dalam pemerintahan masih 

belum sesuai dengan keahliannya. 

4.  Masalah bencana lumpur lapindo yang sampai 

saat ini belum teratasi. Hal ini perlu 

mendapatkan perhatian yang lebih dari 

pemerintah. 

3 

Peluang (opportunities) : 

1.  Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang obligasi daerah telah 

lengkap, dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 

Keuangan, hingga Pedoman Penerbitan, tinggal pelaksaannya. 

2.  Peraturan di bursa efek telah dikeluarkan oleh Bappepam dan LK serta 

Keputusan Direksi BEJ. 

3.  Pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang tend nya terus meningkat dari 

tahun 2005-2010. 

4.  Produk Domestik Bruto Indonesia yang terus meningkat dari 2005-2010. 

4 

1. Menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor-sektor yang 

strategis dengan jaminan kemudahan dan keamanan 

berinvestasi, selain itu perlu dilakukan publikasi secara massif 

tentang potensi investas di Jawa Timur.      

2. Meningkatkan transparansi keuangan dengan cara menerbitkan 

laporan keungan secara berkala. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investor. 

5 

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah, baik secara SDM maupun 

output dan outcomenya dengan tujuan untuk 

meningkatkan kepercayan pubik serta 

melakukan belanja lebih tertib administrasi dan 

aturan. 

2. Membuat komitmen besama antara eksekutif 

dan legislatif daerah, dalam mencari sumber 

pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.  

6 

Ancaman (threats) : 

1.  Inflasi nasional yang masih berfluktuasi dalam kisaran 5,06% hingga 17,11% 

dari tahun 2005-2010. 

2.  Penerbitan obligasi negara/SUN yang terus meningkat dari tahun 2005-  2010. 

3.  Suku bunga deposito tahunan yang berfluktusi. 

4.  Rasio kredit/LDR yang terus meningkat (tahun 2008 mencapai 75%), serta 

koreksi atas suku bunga kredit yang kian menurun. 

7 

Meningkatkan kinerja keuangan daerah, slah satunya dengan 

cara mempertahankan rasio keuangan dengan maksud untuk 

meyakinkan investor akan kemampuan keuangan daerah. 

8 

Memanfaatkan moment ekspansi kredit 

perbankan (LDR yang terus meningkat) dengan 

harapan dapat memberikan peluang  bagi 

pembangunan Provinsi Jawa Timur (investor 

lebih mudah memperoleh kredit). 
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Lampiran 

Tabel 4.12 : Produk Domestik Bruto dan Defisit APBN (miliar rupiah) 

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PDB harga berlaku 2.774.281 3.339.217 3.949.321 4.954.029 5.613.441,7 5.581.100 

Pertumbuhan PDB 21% 20% 18% 25% 28,9%  

Defisit APBN 14.468 32.794 48.585 7.047   

Defisit APBN/PDB 0,5% 0,9% 1,3% 0,1%   

Rasio utang thd PDB 47% 39% 35% 33%   

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Tabel 4.10 : Penerimaan umum APBD Provinsi Jawa Timur ( rupiah) 

Tahun PAD DAU DBH 

Pusat 

DBH 

Propinsi 

Penerimaan Umum 

2008 5.212.319.315.953,91 1.022.861.000.000 - - 7.075.105.412.658,91 

2009 6.691.922.350.214,00 1.118.478.350.000 - - 5.950.572.000.000,00 

2010 5.143.999.228.183,00 1.212.934.765.000 - - 7.397.413.565.397,00 

      Sumber : diolah 

dari berbagai sumber 

Tabel 4.11 : Rasio Keuangan (DSCR) Provinsi Jawa Timur 

Tahun Penerimaan  Umum Belanja Wajib Pokok Pinjaman Bunga 

Biaya 

Lain Dscr 

2008 7.075.105.412.658.91 986.157.098.736 0 0 0 ~ 

2009 5.950.572.000.000,00 1.380.106.000.000 0 296.035.973 0 501,25 

2010 5.143.999.228.183,00 1.483.755.391.969 10.740.634.523,00 256.316.973,67 0 362,74 

      Sumber : diolah dari berbagai sumber 

 

 



Lampiran 2. 

 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN 2009 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
TAHUN ANGGARAN 2010 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai 
berikut : 

1. Pendapatan Daerah       Rp. 7.397.413.565.397,00 
2. Belanja Daerah        Rp. 7.826.709.587.519,00 

(Defisit)        Rp. (429.296.022.122,00) 
3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan     Rp. 528.249.956.645,00 
b. Pengeluaran     Rp. 98.953.934.523,00 

Pembiayaan Netto      Rp. 429.296.022.122,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :  Rp. – 
 

Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah    Rp. 5.143.999.228.183,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah     Rp. 2.214.004.796.214,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah  Rp. 39.409.541.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah      Rp. 4.282.150.000.000,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah     Rp. 50.428.197.600,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  

dipisahkan sejumlah     Rp. 239.267.670.239,00 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 572.153.360.344,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil sejumlah      Rp. 944.087.831.214,00 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah     Rp. 1.212.934.765.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah     Rp. 56.982.200.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah       Rp. 12.900.000.000,00 
b. Dana Darurat sejumlah      Rp. - 
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 26.509.541.000,00 
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah  
daerah lainnya sejumlah     Rp. – 

 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah     Rp. 4.514.699.783.876,00 
b. Belanja Langsung       Rp. 3.312.009.803.643,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah      Rp. 1.483.755.391.969,00 
b. Belanja Bunga sejumlah      Rp. 768.950.921,00 



c. Belanja Subsidi sejumlah      Rp. - 
d. Belanja Hibah sejumlah      Rp. 350.275.342.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah     Rp. 37.713.580.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah     Rp. 1.091.915.046.036,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah   Rp. 1.490.500.500.000,00 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah     Rp. 59.770.972.950,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah      Rp. 545.548.559.836,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah    Rp. 2.016.419.113.983,00 
c. Belanja Modal sejumlah      Rp. 750.042.129.824,00 

 
Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah      Rp. 528.249.956.645,00 
b. Pengeluaran sejumlah      Rp. 98.953.934.523,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  
sebelumnya (SiLPA) Sejumlah    Rp. 498.249.956.645,00 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah    Rp. - 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  

sejumlah       Rp. - 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah    Rp. 30.000.000.000,00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. - 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah    Rp. - 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah    Rp. - 
b. PenyertaanModal (Investasi)Pemerintah Daerah   

sejumlah       Rp. 88.213.300.000,00 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah    Rp. 10.740.634.523,00 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah    Rp. - 



Lampiran 3. 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
NOMOR 8 TAHUN 2009 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 
 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 
6.314.055.748.418,00 bertambah sejumlah Rp. 2.081.109.466.309,00 sehingga menjadi Rp. 
8.395.165.214.727,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula       Rp. 5.950.571.845.514,00 
b. Bertambah       Rp. 741.350.504.700,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp. 6.691.922.350.214,00 

2. Belanja 
a. Semula       Rp. 6.314.055.748.418,00 
b. Bertambah       Rp. 2.081.109.466.309,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan    Rp. 8.395.165.214.727,00 
(Defisit) Anggaran setelah Perubahan 

 Rp.(1.703.242.864.513,00) 
 3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
1) Semula      Rp. 467.075.902.904,00 
2) Bertambah      Rp. 1.594.170.625.636,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp. 2.061.246.528.540,00 
b. Pengeluaran 

1) Semula      Rp. 103.592.000.000,00 
2) Bertambah      Rp. 254.411.664.027,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   Rp. 358.003.664.027,00 
Jumlah Pembiayaan net to setelah perubahan Rp. 1.703.242.864.513,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  
perubahan      Rp. 0,00 
 

Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula       Rp. 3.886.986.440.300,00 
2) Bertambah       Rp. 742.209.504.700,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah PerubahanRp. 4.629.195.945.000,00 
b. Dana Perimbangan 
1) Semula       Rp. 1.869.633.251.214,00 
2) Bertambah       Rp. 179.807.154.000,00 
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.049.440.405.214,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
1) Semula       Rp. 193.952.154.000,00 
2) Berkurang       Rp. (180.666.154.000,00) 
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah  
setelah Perubahan     Rp. 13.286.000.000,00 



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 
1) Semula       Rp. 3.267.125.000.000,00 
2) Bertambah       Rp. 700.000.000.000,00 
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan  Rp. 3.967.125.000.000,00 
b. Retribusi Daerah 
1) Semula       Rp. 55.390.193.000,00 
2) Bertambah       Rp. 7.200.385.000,00 
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 62.590.578.000,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
1) Semula       Rp. 218.093.650.000,00 
2) Bertambah       Rp. 1.200.000.000,00 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan   Rp. 219.293.650.000,00 
Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
1) Semula       Rp. 346.377.597.300,00 
2) Bertambah       Rp. 33.809.119.700,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
setelah Perubahan      Rp. 380.186.717.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 
1) Semula       Rp. 733.153.901.214,00 
2) Bertambah       Rp. 179.807.154.000,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah     
Perubahan       Rp. 912.961.055.214,00 
b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula       Rp. 1.118.478.350.000,00 
2) Bertambah       Rp. 0,00 
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1.118.478.350.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 
1) Semula       Rp. 18.001.000.000,00 
2) Bertambah       Rp. 0,00 
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 18.001.000.000,00 

 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah 
1) Semula       Rp. 14.145.000.000,00 
2) Berkurang       Rp. (859.000.000,00) 
Jumlah Hibah setelah Perubahan   Rp. 13.286.000.000,00 
b. Dana Darurat 
1) Semula       Rp. - 
2) Bertambah       Rp. - 
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan  Rp. - 
c. Dana Bagi Hasil Pajak 
1) Semula       Rp. - 
2) Bertambah       Rp. - 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. - 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula       Rp. 179.807.154.000,00 
2) Berkurang       Rp. (179.807.154.000,00) 
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi    
Khusus setelah Perubahan     Rp. 0,00 

  e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 
1) Semula       Rp. - 
2) Bertambah       Rp. - 



Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau dari  
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. - 
 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Semula       Rp. 3.843.103.033.522,00 
2) Bertambah       Rp. 935.416.501.965,00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 4.778.519.535.487,00 
b. Belanja Langsung 
1) Semula       Rp. 2.470.952.714.896,00 
2) Bertambah       Rp. 1.145.692.964.344,00 
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 3.616.645.679.240,00 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 
1) Semula       Rp. 1.380.106.220.254,00 
2) Berkurang       Rp. (76.327.488.326,00) 
Jumlah Belanja Pegawai setelah     
Perubahan       Rp. 1.303.778.731.928,00 
b. Belanja Bunga 
1) Semula       Rp. - 
2) Bertambah       Rp. 296.035.973,00 
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan   Rp. 296.035.973,00 
c. Belanja Subsidi 
1) Semula       Rp. - 
2) Bertambah       Rp. - 
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan   Rp. - 
d. Belanja Hibah 
1) Semula       Rp. 820.498.000.000,00 
2) Berkurang       Rp. (234.400.505.620,00) 
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan   Rp. 586.097.494.380,00 

  e. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula       Rp. 147.469.500.000,00 
2) Berkurang       Rp. (49.866.796.380,00) 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah  
Perubahan       Rp. 97.602.703.620,00 
f. Belanja Bagi Hasil 
1) Semula       Rp. 1.377.714.955.500,00 
2) Bertambah       Rp. 537.785.735.545,00 
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan  Rp. 1.915.500.691.045,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan 
1) Semula       Rp. 33.145.550.000,00 
2) Bertambah       Rp. 768.556.242.100,00 
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah  
Perubahan      Rp. 801.701.792.100,00 
h. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula       Rp. 84.168.807.768,00 
2) Berkurang       Rp. (10.626.721.327,00) 
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 73.542.086.441,00 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 
1) Semula       Rp. 440.932.379.089,00 
2) Bertambah       Rp. 80.774.165.190,00 
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan  Rp. 521.706.544.279,00 
b. Belanja Barang dan Jasa 



1) Semula       Rp. 1.597.274.723.956,00 
2) Bertambah       Rp. 582.863.797.344,00 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah  
Perubahan      Rp. 2.180.138.521.300,00 
c. Belanja Modal 
1) Semula       Rp. 432.745.611.851,00 
2) Bertambah       Rp. 482.055.001.810,00 
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan   Rp. 914.800.613.661,00 

Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan 
1) Semula  Rp. 467.075.902.904,00 
2) Bertambah  Rp. 1.594.170.625.636,00 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp. 2.061.246.528.540,00 
b. Pengeluaran 
1) Semula  Rp. 103.592.000.000,00 
2) Bertambah  Rp. 254.411.664.027,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 358.003.664.027,00 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 
(SiLPA) 
1) Semula  Rp. 467.075.902.904,00 
2) Bertambah  Rp. 1.594.170.625.636,00 
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Rp. 2.061.246.528.540,00 
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 
setelah Perubahan 
b. Pencairan Dana Cadangan 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah  
Perubahan Rp. - 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah   
yang dipisahkan setelah Perubahan  Rp. - 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah   
setelah Perubahan  Rp. - 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian   
Pinjaman setelah Perubahan  Rp. - 
f. Penerimaan Piutang Daerah 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah   
setelah Perubahan  Rp. - 
g. Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah   
setelah Perubahan  Rp. - 



h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah   
setelah Perubahan  Rp. - 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. - 
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan   
setelah Perubahan  Rp. - 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
1) Semula  Rp. 103.592.000.000,00 
2) Bertambah  Rp. 249.100.000.000,00 
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)   
Pemerintah Daerah setelah Perubahan  Rp. 352.692.000.000,00 
c. Pembayaran Pokok Utang 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah  Rp. 5.311.664.027,00 
Jumlah Pembayaran Pokok Utang   
setelah Perubahan  Rp. 5.311.664.027,00 
d. Pemberian Pinjaman Daerah 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. - 
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah   
setelah Perubahan  Rp. - 
e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah lain yang diperlukan 
1) Semula  Rp. - 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. - 
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  Rp. - 
setelah Perubahan 
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Lampiran 4. 

Perhitungan DSCR 

  
DSCR = 

PAD  + DAU + DBH  – DBHDR –  Belanja wajib 

Pokok Pinjaman +Bunga +Biaya Lain 

 2008 

372,6351507  = 

5.212.319.315.953,91 + 1.022.860.627.000,00 + 775.290.375.969,00 - 0 – 1.443.479.399.210,00 

14939521700 + 0 + 0 

 2009 

862,2340842 = 

4.629.195.945.000,00 + 1.118.478.350.000,00 +  912.961.055.214,00 - 0 – 1.825.485.276.207,00 

5311664027  + 296035973 + 0 

 2010 

458,0281512 =  

5.143.999.228.183,00 + 1.212.934.765.000,00 + 944.087.831.214,00 - 0 – 2.029.303.559.836,00 

10.740.634.523,00 + 768.959.921,00 + 0 
 

Keterangan : 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio (ratio kemampuan membayar kembali pinjaman) 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 

DAU : Dana Alokasi Umum 

DBH : Dana Bagi Hasil 

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi 



Lampiran 5 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 7 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf a Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut : 

a. Pendapatan       Rp. 7.075.105.412.658,91 

b. Belanja        Rp. 6.639.780.929.165,05 

Surplus/(defisit)       Rp. 435.324.483.493,86 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan        Rp. 1.723.922.045.045,83 

- Pengeluaran       Rp. 98.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto       Rp. 1.625.922.045.045,83 

 



Lampiran 6. 

Perhitungan Kapasitas meminjam 

Sesuai dengan PP No. 5/ 2005, jumlah maksimum pinjaman adalah 75% dari Penerimaan 

Umum. 

2008 = 75% X Rp. 7.075.105.412.658,9 

 = Rp. 5.306.329.059.493,50 

2009 = 75% X Rp. 6.691.922.350.214 

 = Rp. 5.018.941.762.660,50 

2010 = 75% X Rp. 7.397.413.565.397 

 = Rp. 5.548.050.174.047,75 
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