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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Beberapa media pada tahun 2008 telah memberikan isu untuk penerbitan 

obligasi oleh Perusahaan Daerah. Salah satu Perusahaan Daerah yang 

mendapatkan dorongan besar dari Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan 

obligasi tersebut adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).  Penerbitan 

obligasi oleh PDAM didasarkan pada harapan agar nantinya PDAM dapat 

meningkatkan pelayanan air bersih, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang 

mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih seperti munculnya wabah 

disentri seperti yang terjadi di Tanjung Priok.1 

Direktur Pengembangan Air Minum Departemen Pekerjaan Umum Tamin 

Z. Amin mengemukakan pendapatnya bahwa obligasi adalah bentuk lain dari 

gotong royong untuk mengumpulkan dana yang nantinya diharapkan akan 

menjadi pressure group sehingga kinerja PDAM lebih transparan.2  

Hal di atas, memunculkan pertanyaan atas kapabilitas Perusahaan Daerah 

dalam menerbitkan obligasi. Perusahaan Daerah merupakan salah satu bentuk 

badan usaha milik daerah (BUMD), selain berbentuk Perseroan Terbatas, 

                                                
1  www.antara.co.id., Press Release tanggal 1 Januari 2008, Pemerintah Dorong Enam PDAM 

Terbitkan Obligasi.  
2  Sosialisasi Peringkat PDAM: Upaya untuk Memobilisasi Pendanaan, Jakarta - 11 September 

2008 
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sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 3  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 mengelompokkan bahwa: 

”(1)  BUMD yang bentuknya hukumnya Perusahaan Daerah, tunduk pada 
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang mengatur 
Perusahaan Daerah. 

 (2)  BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, tunduk 
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.”  

 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah tidak berlaku sejak 

diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru pada tanggal 16 

Agustus 2007. Saat ini Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan 

privat mandiri di dalam hukum (legal entity) dipandang berdiri sendiri autonoom 

terlepas dari orang perorangan yang berada dalam Perseroan Terbatas tersebut. Di 

satu pihak Perseroan Terbatas merupakan wadah yang menghimpun orang-orang 

yang mengadakan kerjasama dalam Perseroan Terbatas, namun di lain pihak 

segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam Perseroan 

Terbatas itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu 

sendiri.3  

Sedangkan Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

                                                
3  Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, 

h.9. 
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1962 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang 

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sampai saat ini belum ada 

penggantinya.4 Namun istilah dan keberadaan Perusahaan Daerah tetap ada dan 

eksis hingga saat ini, karena dalam undang-undang tersebut pencabutannya 

digantungkan kepada kalimat “sampai dengan adanya undang-undang 

penggantinya”. Klausula demikian dikenal dengan istilah klausul “matahari 

terbenam” (sunset clauses), bahwa suatu peraturan perundang-undangan tetap 

berlaku sampai dicabut. Pembatasan masa berlakunya undang-undang didasarkan 

pada waktu tertentu, dengan tujuan memberikan kesempatan untuk dilakukannya 

evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.5  

Beberapa Perusahaan Daerah yang ada di Surabaya saat ini antara lain 

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, Perusahaan Daerah Pasar Surya dan 

Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong 

Hewan  Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pembentukan ini merupakan 

perubahan atau peningkatan status Dinas Perusahaan yang ditetapkan terakhir 
                                                

4 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 menyatakan bahwa pernyataan tidak 
berlakunya Undang-Undang yang tercantum dalam Lampiran III Undang-Undang ini ditetapkan pada 
saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa 
selama belum ada penggantinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
tetap berlaku. 

 
5 Ann Seidman dkk, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat 

Yang Demokratis, ELIPS, Jakarta, 2001, h. 409. 
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berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 

Nomor 106/WK/1981.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Nomor 11 Tahun 1982 itu selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang  Perubahan 

Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 

Tahun 1982. Selanjutnya telah dilakukan penambahan modal oleh Pemerintah 

Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada 

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya. 

Perusahaan Daerah Pasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 

yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999, yang selanjutnya dirubah dengan 

Peraturan Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar 

Surya. Sama halnya dengan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan,  pada 

awalnya pendirian Perusahaan Daerah Pasar itu merupakan perubahan dan 

peningkatan status Dinas Perusahaan Daerah Pasar yang ditetapkan terakhir 

berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 

Nomor 106/WK/1981.  

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya didirikan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 
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tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yang kemudian diubah dengan Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 dan 

terakhir diubah dengan  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2009 

tentang Perusahaan Daerah Air Minum.  

Baik Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan maupun Perusahaan 

Daerah Pasar, dalam Peraturan Daerah pendiriannya disebutkan bahwa sifat dari 

pendirian Perusahaan Daerah tersebut adalah menyediakan jasa, 

menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan daerah. 

Dalam pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya disebutkan 

bahwa tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan 

pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. Hal itu sejalan dengan tujuan pendirian perusahaan daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah, khususnya dan 

pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin 

untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan 

ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang 

adil dan makmur. Sifat Perusahaan Daerah diberikan pengertian sebagai suatu 

kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan 

umum, dan memupuk pendapatan. 
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Penyelenggaraan kegiatan untuk kemanfaatan umum yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah, bila dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat pula pada Perusahaan Umum 

(Perum). Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa Perusahaan Umum (Perum) 

dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi 

kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasan tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun keberadaan Perum untuk 

melaksanakan kemanfaatan umum, tetap harus diusahakan mandiri dan 

diupayakan juga untuk mendapatkan laba agar bisa hidup berkelanjutan.  

Bila dianalogkan ruh yang ada pada Perusahaan Umum atas kewajibannya 

melaksanakan kemanfaatan umum, maka hal itu secara jelas terdapat pula pada 

Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyatakan yang 

dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk 

sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan 

lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Pengertian kekayaan daerah yang 

dipisahkan dalam penjelasan Undang-Undang 5 Tahun 1962 diartikan sebagai 

kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang 

dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk 

dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Bila dilihat pada Penjelasan Pasal 
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4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 

diberikan pengertian atas definisi kata yang dipisahkan, yaitu pemisahan 

kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan 

penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 

selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip 

perusahaan yang sehat.  

Apabila definisi “dipisahkan” pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 itu dapat dianalogkan pada Perusahaan Daerah, maka dapat diartikan 

sebagai penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. 

Ketentuan tentang penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah diatur dalam 

Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  

bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan 

usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat 

ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada 

badan usaha milik daerah. Penyertaan modal tersebut berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 

174 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).  

Sedangkan dari sisi obligasi, berdasarkan penggolongannya jenis obligasi 

terbagi menjadi : 6 

 
                                                

6 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h.24 
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Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya terbagi menjadi tiga, yaitu 

government bond, municipal bond dan corporate bond. Obligasi yang diterbitkan 

oleh negara atau government bond telah dilakukan beberapa kali oleh Pemerintah 

Republik Indonesia dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 

tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara terbagi menjadi 2 (dua), yaitu 

Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Corporate bond tunduk pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa obligasi 

korporasi termasuk dalam salah satu jenis efek yang diperdagangkan di Pasar 

Modal dan diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Municipal bond, yang hingga saat 

ini belum dilakukan penerbitannya oleh salah satu dari sekian banyak Pemerintah 

Derah di Indonesia, diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menerbitkan 

obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan 

daerah. 

Berdasarkan penggolongan jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, maka 

apabila perusahaan daerah menerbitkan obligasi termasuk dalam jenis yang mana 

dari ketiga jenis yang telah ada tersebut. Sedangkan penerbitan obligasi oleh 

perusahaan daerah sangat dibutuhkan guna menunjang pembiayaan dan 

pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan daerah.  
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Selama ini beberapa Perusahaan Daerah telah memperoleh pinjaman luar 

negeri untuk kelangsungan hidup perusahaannya, yang jumlahnya sangat besar 

dan bunganya pun relatif cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya 

pengurangan alokasi sumber pinjaman luar negeri secara bertahap, sebagaimana 

dinyatakan oleh Direktur Pengembangan Air Minum Dep. PU Ir  Tamin Zakaria7: 

“kebijakan PDAM sesuai dengan RPJM nasional akan berupaya 
mengurangi  alokasi pendanaan dari sumber pinjaman luar negeri secara 
bertahap dari 51 persen pada 2004 menjadi 33 persen tahun 2009.”   

 
Bila kita lihat dari sisi besarnya pinjaman luar negeri yang terus menerus pun, 

maka dampak yang muncul nantinya adalah berkurangnya kepercayaan pihak luar 

kepada Indonesia, sehingga meningkatkan country risk bagi Indonesia.8 

Beberapa manfaat secara umum yang akan diperoleh oleh emiten obligasi 

adalah 9 : 

a. Memperoleh dana yang relatif besar dan dapat diterima sekaligus (tidak 
bertahap); 

b. Obligasi merupakan sumber pembiayaan jangka panjang, dengan jangka 
waktu pelunasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 

c. Biaya go public relatif murah dan prosesnya pun sekarang makin mudah; 
d. Karena sifatnya bukan kepemilikan, maka penjualan obligasi tidak akan 

menyebabkan adanya campur tangan atau intervensi dari pemegang obligasi 
atau wali amanat yang mewakili kepentingan mereka; 

e. Karena adanya kewajiban untuk selalu terbuka, hal tersebut memotivasi 
manajemen untuk terus meningkatkan profesionalismenya; 

f. Secara tidak langsung, perusahaan akan menjadi sorotan publik, atau dengan 
kata lain perusahaan memperoleh promosi gratis yang berkelanjutan; 

                                                
7 www.bipnewsroom.info.co.id., PDAM Bisa Terbitkan Obligasi Untuk Tingkatkan Jaringan,30 

November 2007 
8 Yuswar Zainul Basri dkk, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.108 
9 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.17. 
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g. Bisa menggunakan jasa penanggung (guarantor) apabila DER (debt to equity 
ratio) emiten tinggi; 

h. Pembayaran tingkat  bunga dapat dilakukan berdasarkan tingkat bunga 
mengambang atau dengan tingkat bunga tetap. 

 

Melihat manfat-manfaat penerbitan obligasi di atas, perlulah kiranya dicari 

dasar hukum atas penerbitan obligasi dan prosedur penerbitan obligasi oleh 

Perusahaan Daerah, guna mendukung eksistensi dan kemajuan Perusahaan 

Daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang untuk melaksanakan 

kemanfaatan umum. 

2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik Perusahaan Daerah terkait dengan jenis obligasi yang dapat 

diterbitkannya  

b. Prosedur penerbitan obligasi Perusahaan Daerah dan tanggung gugat 

Perusahaan Daerah. 

3. Tujuan Penulisan  

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai adalah: 
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a. Memahami, memaparkan dan menganalisis secara hukum bentuk hukum 

Perusahaan Daerah dan kemampuannya dalam menerbitkan obligasi serta 

jenis obligasi yang dapat diterbitkannya. 

b. Menganalisis prosedur penerbitan obligasi oleh perusahaan daerah dan 

tanggung gugat yang harus dilakukan oleh Perusahaan Daerah ketika terjadi 

gagal bayar. 

4. Manfaat Penulisan 

a. Mengetahui lebih mendalam tentang Perusahaan Daerah dalam 

kemampuannya menerbitkan obligasi, dengan melihat dari dua aspek, yaitu 

dari sisi badan hukum Perusahaan Daerah dan sisi keuangan Perusahaan 

Daerah. Disamping itu untuk mengetahui jenis obligasi yang dapat diterbitkan 

oleh Perusahaan Daerah; 

b. Memahami pula tentang prosedur penerbitan obligasi oleh Perusahaan Daerah 

dan tanggung gugat perusahaan daerah apabila terjadi gagal bayar dalam 

penerbitan obligasi. 

5. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
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terkait10 khususnya yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah, Keuangan 

Daerah dan Obligasi. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5  

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang 

Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 

2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan 

Daerah Air Minum. Berdasarkan pendekatan tersebut diharapkan dapat 
                                                

10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h. 93. 
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memberikan jawaban dan argumentasi yang kuat terhadap rumusan masalah 

tersebut. 

 

b. Bahan hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Bahan Hukum Primer  

Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan 

dengan permasalahan yang ditelaah, antara lain Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Penerbitan obligasi.... Rizania Kharismasari



 15

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Daerah Yang Dipisahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan 

Daerah Air Minum.  

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang akan memberikan 

penjelasan terhadap bahan Hukum Primer seperti : buku, majalah,  jurnal 

tulisan,  artikel para ahli, hasil penelitian, surat kabar dan kamus hukum. 

 

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah 

metode studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum 

primer maupun sekunder. Bahan hukum primer ini adalah semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Sedangkan 

bahan hukum sekunder berupa literatur, majalah, maupun informasi baik dari 

media elektronik maupun cetak yang mendukung penulisan tesis ini. Bahan-

bahan yang telah dikumpulkan ini kemudian diolah melalui seleksi dan 

klasifikasi untuk menentukan sesuai atau tidaknya bahan tersebut dengan 

pokok bahasan yang dianalisis dalam pembahasan tesis ini. 
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d. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini dengan menggunakan 

metode interpretatif dan analog. Melakukan interpretasi dan analisis pada 

sumber bahan hukum serta penganalogan pada permasalahan hukum yang 

memiliki kesamaan karakter dan sifat. Bahan hukum diklasifikasi, disusun, 

diuraikan, ditafsirkan, serta di kaji permasalahannya untuk mendapatkan 

gambaran mengenai tingkat sinkronisasi dari semua bahan hukum dan 

memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

 Thesis ini terbagi dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I adalah Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian 

dan pertanggungjawaban sistematika. 

Bab II menjelaskan tentang karakteristik badan hukum perusahaan daerah 

dan jenis obligasi yang diterbitkannya. Bab II ini terbagi dalam tiga sub bab, sub 

bab pertama tentang status dan karakteristik perusahaan daerah, sub bab kedua 

membahas tentang jenis-jenis obligasi dan sub bab ketiga tentang pilihan obligasi 

yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah. 
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Bab III menjelaskan tentang prosedur penerbitan obligasi dan tanggung 

gugat  perusahaan daerah. Bab III ini terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama 

membahas tentang prosedur penerbitan obligasi oleh perusahaan daerah dan sub 

bab kedua membahas tentang tanggung gugat perusahaan daerah.  

Bab IV adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KARAKTERISTIK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  

DAN JENIS OBLIGASI YANG DITERBITKANNYA 

 

1. Status dan Karakteristik Perusahaan Daerah  

a. Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan hukum 

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu 

rechtspersoon, juga merupakan terjemahan istilah persona moralis dari 

bahasa latin dan legal persons dalam bahasa Inggris.  

Pengertian istilah badan hukum adalah sekumpulan orang 

(organisasi) yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-

hubungan hukumnya dan mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai 

pengurus, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat digugat dan 

menggugat di pengadilan.9  

Badan hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum sejajar 

dengan orang (persoon). Oleh karenanya, sebuah badan hukum dalam 

melakukan perbuatan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama 

dengan orang. Perbedaan antara orang dan badan hukum sebagai subyek 

hukum terletak pada sejak kapan orang dan badan hukum itu lahir. Hak 

keperdataan seseorang telah melekat padanya sejak ia berada dalam 

kandungan ibunya, manakala kepentingan keperdataannya menghendaki 

(Pasal 2 Burgerlijk Wetboek), maka sejak itu pula lah ia telah dianggap 

                                                
9 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, h. 21 
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sebagai subyek hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum ada ketika ia 

dibentuk oleh para pendiri badan hukum tersebut dan telah disahkan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.   

Menurut teori fiksi, perusahaan sebagai suatu fiksi hukum yang 

bersifat artifisial, pembentukannya oleh negara, eksistensinya berdasarkan 

hukum, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tidak memiliki nyawa 

dan tidak bisa mati. Artinya apabila perusahaan sebagai entitas artifisial, 

eksistensi perusahaan bergantung dari negara yang memberikan 

kekuasaaan tertentu terhadap perusahaan. Sebaliknya, menurut teori entitas 

natural, diartikan bahwa munculnya perusahaan atas dasar inisiatif dari 

pemegang saham serta kekuasaan perusahaan adalah dari pemegang saham 

itu sendiri.10  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai suatu 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.  

Pasal 4 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah, menyatakan bahwa Perusahaan Daerah termaksud 

pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan 

hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.  
                                                

10 Wahyu Kurniawan, Pengaturan Prinsip Fiduciary Sebagai Landasan Kedudukan, 
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas : Kajian Perbandingan Indonesia 
dan Australia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, h. 73 
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Berdasarkan dua ketentuan tersebut, secara jelas bahwa sebenarnya 

baik Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah merupakan suatu badan 

hukum. Suatu Perseroan Terbatas dikatakan telah menjadi suatu badan 

hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, 

sedangkan Perusahaan Daerah memperoleh kedudukannya sebagai badan 

hukum ketika berlakunya Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan 

Daerah tersebut. Namun yang menjadikan perbedaan di antara keduanya 

adalah apakah merupakan badan hukum privat ataukah badan hukum 

publik. 

Berdasarkan segi pembentukannya, badan hukum dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) macam, yaitu badan hukum yang diadakan oleh 

Pemerintah atau kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh 

Pemerintah atau kekuasaaan umum dan badan hukum yang didirikan 

untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-

undang dan kesusilaan. Badan hukum dapat pula dibedakan atas dua jenis, 

yaitu badan hukum publik (openbare rechtspersoon) dan badan hukum 

keperdataan atau sering disebut pula sebagai badan hukum privat (privaat 

rechtelijk rechtspersoon).11 Terhadap penggolongan dua badan hukum ini, 

Rudhi Prasetya berpendapat bahwa pembagian antara badan hukum publik 

dan badan hukum privat tersebut didasarkan atas bidang hukum apa yang 

menguasai badan hukum itu.  Bagaimana pembentukan, hubungan intern 
                                                

11 Kamarullah, Keputusan Tata Usaha Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata 
(Karakteristik dan Problematika Penangan Sengketanya), Untan Press, Pontianak, 2008, h. 49 
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di antara organ badan itu dan hukum ekstern badan hukum dengan 

masyarakat.  Dapat dikatakan sebagai badan hukum publik bila hubungan 

tadi dikuasai oleh hukum publik dan dikatakan hukum privat bila 

hubungan tadi dikuasai oleh hukum privat.12 

Selanjutnya Peter Mahmud berpendapat bahwa badan hukum publik 

adalah negara dan bagian-bagian negara, seperti daerah, kota dan lain-lain. 

Sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di 

luar bidang-bidang politik dan kenegaraan, badan hukum privat didirikan 

untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial.13  

Berdasarkan kewenangannya, badan hukum publik mempunyai 

kewenangan untuk mengeluarkan kebijaksanaan publik baik yang 

mengikat umum seperti Undang-Undang maupun  yang tidak mengikat 

umum seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

sedangkan badan hukum privat tidak mempunyai kewenangan 

mengeluarkan kebijaksanaan publik yang dapat mengikat umum.14 

Definisi Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “suatu badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian…“, 

memberikan pengertian bahwa Perseroan Terbatas tunduk pada hukum 

privat atau keperdataan. Perjanjian yang dibuat antara para pemegang 

                                                
12 Rudhi Prasetya, Op.Cit, h. 112 
13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2008, h. 243 
14 Kamarullah, Op. Cit., h. 51 
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saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas mengatur hubungan di 

antara individu pemegang saham, tunduk pada hukum perdata/privat.  

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa bentuk hukum Badan 

Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan 

Terbatas. Menjadi suatu pertanyaan, apakah Badan Usaha Milik Daerah 

yang berbentuk Perseroan Terbatas tetap tunduk pada hukum privat? 

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya 

berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas, yang saat ini telah tidak berlaku dan 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas.  Berdasarkan ketentuan tersebut maka Badan Usaha 

Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk 

pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

yang berlaku pada saat ini. Prinsip yang mendasari lahirnya suatu 

Perseroan Terbatas adalah adanya suatu perjanjian, dan ketika kita 

berbicara maka kita berbicara tentang lingkup hukum privat. Oleh karena 

itu ketika suatu  Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas 

proses pendiriannya melalui Peraturan Daerah, tetap harus ditindaklanjuti 

dengan prosedur pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas secara 

notariil, yang kemudian harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang 
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disediakan oleh Departemen Hukum dan  Hak Asasi Manusia serta 

diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tersebut.  

Demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban organ dalam 

Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, bahwa 

kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan Terbatas ada pada Direksi. Fungsi 

pengawasan dan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan 

Terbatas serta memberi nasihat kepada Direksi ada pada Dewan 

Komisaris. Selanjutnya terhadap kewenangan yang tidak diberikan baik 

kepada Direksi maupun Komisaris, dalam ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, merupakan 

kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak ada 

perkecualian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang 

mengatur secara khusus atas pertanggungjawaban organ Perseroan 

Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perbedaan 

yang timbul antara Perseroan Terbatas dengan  Badan Usaha Milik Daerah 

berbentuk Perseroan Terbatas, hanya terletak pada siapa pemegang saham 

pada Perseroan Terbatas tersebut. Ketika ia berbentuk Badan Usaha Milik 

Daerah, tentu ada unsur Pemerintah Daerah selaku pemegang saham di 

Perseroan Terbatas tersebut.  
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b. Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum Publik atau Privat 

1) Perusahaan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962  

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah mengatur bahwa Perusahaan Daerah adalah suatu 

kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Artinya, suatu 

Perusahaan Daerah, disamping harus menyelenggarakan kemanfaatan 

umum (public services), juga untuk mendapatkan  keuntungan (profit 

oriented). 

Peter Mahmud berpendapat tentang Badan Usaha Milik Negara, 

bahwa apabila tujuan Badan Usaha Milik Negara didirikan dalam 

rangka untuk pelayanan umum, badan hukum itu masuk ke dalam 

bilangan badan hukum publik dan sebaliknya, apabila Badan Usaha 

Milik Negara didirikan untuk mencari keuntungan, badan hukum itu 

masuk ke dalam bilangan hukum privat15. Merujuk pada pendapat 

tersebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah dapat 

merupakan badan hukum publik ataupun badan hukum privat. 

Untuk menentukan hal itu, maka kita harus melihat dari 

karakteristik Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 

5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah : 

 

                                                
15 Ibid., h. 244 
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a) Pasal 4 : Pendirian Perusahaan Daerah 

 Pendirian Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, dan Perusahaan Daerah merupakan 

suatu badan hukum sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah 

tersebut.  

b) Pasal 7 : Modal Perusahaan Daerah 

 Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk 

sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal 

Perusahaan daerah yang seluruhnya terdiri dari kekayaan satu 

daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham. 

Sedangkan modal Perusahaan Daerah yang terdiri dari kekayaan 

beberapa daerah yang dipisahkan, modal perusahaan daerah 

tersebut terdiri atas saham-saham.  

c) Pasal 11 : Pengurus dan Pengawas Perusahaan Daerah 

 Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah 

anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan 

pendiriannya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh 

Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan 

Perusahaan Daerah. Direksi berada di bawah pengawasan Kepala 

Daerah/pemegang saham/saham prioriteit atau badan yang 
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ditunjuknya. Di samping itu, di setiap Perusahaan Daerah 

dibentuk Dewan Perusahaan Daerah. 

d) Pasal 22 : Anggaran Perusahaan Daerah  

 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru 

mulai berlaku, Direksi mengirimkan anggaran Perusahaan Daerah 

untuk meminta persetujuan kepada Kepala Daerah/pemegang 

saham/saham prioriteit setelah mendengar pertimbangan Dewan 

Perusahaan Daerah.   

e) Pasal 23 : Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan 

Kegiatan Perusahaan Daerah 

 Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan 

Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah/pemegang 

saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan 

dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.  

f) Pasal 26 : Pegawai Perusahaan Daerah 

1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta 

penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan 

Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah 

mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji di Daerah yang 

berlaku. 

2) Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah diangkat dan 

diberhentikan oleh Direksi menurut peraturan kepegawaian 
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yang disetujui oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham 

prioritet berdasarkan peraturan pokok kepegawaian 

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud poin di atas. 

g) Pasal 29 : Pembubaran Perusahaan Daerah 

 Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidaturnya 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan 

Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat 

pengesahan instansi atasan. 

 

2) Organ Perusahaan Daerah (Suatu Contoh Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Surabaya) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, khususnya 

Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa organ Perusahaan Daerah Air Minum 

terdiri dari : 

a. Kepala Daerah selaku pemilik modal; 

b. Dewan Pengawas; 

c. Direksi. 

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2007 mengatur bahwa Direksi dalam melaksanakan tugasnya, 

mempunyai wewenang : 

a. mengangkat  dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah 
Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan 
Daerah Air Minum; 
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b. menetapkan susunan organisasi dan atat kerja Perusahaan Daerah 
Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas; 

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; 
d. mewakili Perusahaan Daerah Air Minum di dalam dan luar 

pengadilan; 
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili 

Perusahaan Daerah Air Minum; 
f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; 
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan 

Daerah Air Minumberdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas 
pertimbangan Dewan Pengawas 

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan 
melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan 
Kepada Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan 
menjaminkan asset Perusahaan Daerah Air Minum 
 

Dewan Pengawas mempunyai tugas : 
 

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah 
diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan 
Perusahaan Daerah Air Minum antara lain pengangkatan Direksi, 
program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan 
status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum, rencana 
pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, 
memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan 
Laporan Tahunan; dan 

c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business 
plan/corporate plan), dan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan 
Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuat Direksi kepada 
Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan. 
 

Bila digambarkan dalam bentuk bagan, maka organ Perusahaan 

Daerah Air Minum adalah sebagai berikut : 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Penerbitan obligasi.... Rizania Kharismasari



 

 

29

 

 

Menelaah dari karakteristik Perusahaan Daerah tersebut, 

sebenarnya pendirian Perusahaan Daerah dilandasai oleh hukum 

publik, bahwasanya Perusahaan Daerah didirikan melalui instrumen 

perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Kepada 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam koridor 

kewenangan yang dimilikinya. Setelah Perusahaan Daerah itu berdiri, 

pengelolaan Perusahaan Daerah ada pada Direksi dengan Pemerintah 

Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Daerah, bertindak sebagai 

pemegang saham. Hanya saja untuk Perusahaan Daerah yang 

modalnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan dan tidak 

terdiri atas saham-saham, seringkali menimbulkan kerancuan ketika 

Dewan Perwakilan 
Rayat Daerah 

Kepala Daerah selaku 
pemegang saham 

Direktur Utama 

Direktur Direktur Direktur 

Badan Pengawas 
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Kepala Daerah bertindak selaku pemegang saham dan selaku Kepala 

Pemerintah Daerah. Pembatasan harus dilakukan ketika Kepala 

Daerah memberikan persetujuan-persetujuannya terhadap anggaran 

Perusahaan Daerah dan mengangkat atau memberhentikan Direksi, 

maka Kepala Daerah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang 

saham. Sedangkan pada saat Kepala Daerah mendengar pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pengangkatan dan 

pemberhentian Anggota Direksi, maka Kepala Daerah adalah sebagai 

pemegang saham dan kepala pemerintah. DPRD hanya dapat 

memberikan masukan dan pertimbangan ketika diminta oleh Kepala 

Daerah selaku pemegang saham Perusahaan Daerah sebagaimana 

ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan tidak dapat 

melakukan intervensi secara langsung terhadap Perusahaan Daerah. 

Bila hal ini kita pahami dengan teori perusahaan, sebagaimana 

penjelasan di atas, maka sebenarnya Perusahaan Daerah telah 

memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dengan suatu 

Perusahaan. 

Hal ini ditegaskan pula oleh Ridwan HR, bahwa16 : 

” Keberadaan Pemerintah secara teoritis memiliki dua fungsi, 
yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum, yang masing-
masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda; hukum 
publik dan privat, sering membingungkan bagi kebanyakan 
orang. Kebingungan ini dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu (1) 
kesukaran menentukan secara tegas kapan pemerintah bertindak 
dalam bidang keperdataan dan kapan dalam bidang publik; (2) 
dalam praktik pihak yang melakukan tindakan di bidang publik 

                                                
16 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.93 
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dan keperdataan itu menggunakan satu nama, yaitu Pemerintah; 
(3) perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat itu 
bersifat relatif.”  

 
Peter Mahmud menjelaskan lebih lanjut bahwa publik dan privat 

harus dilihat pula dari kedudukan suatu perusahaan, organ perusahaan 

dan ”the nature of transactions” yang dilakukan oleh Perusahaan. 

Sifat transaksi suatu Perusahaan adalah bussiness to business, dapat 

diartikan bahwa sifat transaksi dari badan hukum privat sebagian 

besar bertujuan profit oriented. Bussiness to bussiness dapat dilakukan 

baik antara badan hukum privat dengan badan hukum privat, maupun 

antara badan hukum privat dengan badan hukum publik. 

 

3) Bentuk Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Surabaya dengan Pihak Ketiga 

 

Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak 

Ketiga dalam bentuk kerjasama pengelolaan (joint operation) dan 

kerjasama usaha patungan (joint venture). Kerjasama tersebut dapat 

dilakukan oleh Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan 

prinsip dari Kepala Daerah. Laba atau hasil usaha dari kerjasama 

Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga menjadi hak Perusahaan 

Daerah. 
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Penjelasan di atas menjadi bias ketika merujuk pada Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

”Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” 

 
Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara : 

”Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 
meliputi: 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Penerimaan negara; 
d. Pengeluaran negara; 
e. Penerimaan daerah; 
f. Pengeluaran daerah; 
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan 
yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas 
yang diberikan oleh pemerintah.” 

 
Berdasarkan pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara tersebut, maka kekayaan atau harta yang 

dipisahkan pada perusahaan daerah termasuk dalam keuangan negara, 

yang artinya termasuk dalam ruang lingkup hukum publik. Undang-

Undang ini tidak memisahkan secara tegas antara hak dan kewajiban 

negara (publik) dan kepemilikan negara (privat).  
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 Disamping itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 

2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan 

menyatakan bahwa Direksi Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik 

Daerah bertindak sebagai pembantu penyelenggara kuasa barang 

berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah dalam 

lingkungannya. Pengelolaan barang daerah dibebankan kepada anggaran 

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh 

Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan atau 

Dewan Pengawas. Berdasarkan hal tersebut barang/ harta kekayaan yang 

berada dalam penguasaan Perusahaan Daerah, merupakan barang daerah 

ataukah harta kekayaan milik Perusahaan Daerah ? 

Merujuk Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, terkait dengan aset 

Perusahaan Daerah Air Minum, Direksi wajib mendapat persetujuan 

Kepala Daerah dalam melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam 

perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan 

menjaminkan aset Perusahaan Daerah Air Minum, khususnya menjual, 

melepaskan aset milik Perusahaan Daerah Air Minum yang berupa barang 

tidak bergerak, persetujuan Kepala Daerah tersebut diberikan setelah 

mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Seharusnya, bila kita kembalikan pada konsep 

harta kekayaan daerah yang dipisahkan, maka barang daerah tersebut 

merupakan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang berbeda pengertian 
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dan prosedur penggunaannya dengan barang milik Pemerintah Daerah. 

Mekanisme pengelolaan dan penganggaran terhadap harta kekayaan 

tersebut, sebenarnya sama halnya dengan  barang/harta kekayaan badan 

hukum pada umumnya, hanya saja karena ada peran Kepala Daerah, 

menimbulkan penafsiran bahwa barang tersebut masih merupakan barang 

daerah atau kekayaan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu 

ditekankan bahwa barang / harta kekayaan tersebut merupakan harta 

kekayaan Perusahaan Daerah dan fungsi Kepala Daerah ketika 

memberikan persetujuan atas pengelolaan dan penganggaran adalah dalam 

kapasitas pemegang saham Perusahaan Daerah.  

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 

menjadikan para pengurus Perusahaan Daerah seolah-olah berada di dua 

sisi mata uang. Di satu sisi, dia adalah organ mandiri yang menjalankan 

kefungsiannya sebagai suatu perusahaan. Namun di sisi lain  bila terkait 

dengan aset atau harta kekayaannya masih saja terus diikuti ketentuan 

bahwa aset tersebut merupakan barang daerah yang dipisahkan.  

Berdasarkan penjabaran di atas, sebenarnya proses pendirian, sifat, 

maksud dan tujuannya Perusahaan Derah tunduk pada aturan hukum 

publik. Perusahaan Daerah didirikan melalui Peraturan Daerah dan 

bertujuan untuk melaksanakan usaha demi kepentingan umum. Namun, 
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bila dilihat dari konsep modal yang diperolehnya dan prosedur 

pertanggung jawaban organ di dalam Perusahaan Daerah, berlaku aturan 

hukum privat, khususnya dalam hal Direksi melaksanakan 

kewenangannya, fungsi kepengawasan oleh Badan Pengawas dan 

pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham 

dalam Perusahaan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa harus 

dilakukan suatu pemisahan antara badan hukum Perusahaan Daerah dan 

tindakan hukum yang dilakukan olehnya, sehingga Perusahaan Daerah 

merupakan badan hukum privat yang melaksanakan usahanya guna 

kepentingan publik. 

 

2. Jenis-jenis Obligasi  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak 

memberikan definisi obligasi secara tegas. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  hanya menjelaskan bahwa obligasi 

merupakan salah satu bentuk dari efek : 

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat 
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit 
Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan 
setiap derivatif dari Efek.” 
 

 Beberapa literatur memberikan definisi obligasi sebagai berikut : 

a. Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat 
yang berisi janji dimana salah satu pihaknya (principal atau penerbit)  bisa 
berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan 
janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada 
tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam obligasi 
memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberikan bunga yang 
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bentuknya tergantung pada kesepakatan, apakah bunga mengambang atau 
bunga tetap.17 

b. Obligasi adalah surat utang jangka menengah-panjang18 yang dapat 
dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkannya untuk 
membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi 
pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli 
obligasi tersebut.19 

c. Obligasi adalah tanda pengakuan utang atau peminjaman uang dari 
masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-
kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah 
serta saat pembayarannya telah ditentukan  lebih dahulu oleh 
penerbitnya.20 

d. Bonds can be described simply as long term debt instruments representing 
the issuer’s contractual obligation. The buyer of a newly issued coupon 
bond is lending money to the issuer who, in turn, agrees to pay interest on 
this loan and repay the principal at a stated maturity date. Bonds are 
fixed- income securities because the interest payment (if any) and the 
principal repayment for a typical bond are specified at the time the bond is 
issued and fixed for the life of the bond 21 

   
Berdasarkan definisi obligasi ini secara jelas membedakan sifat  dan 

keuntungan yang didapat dari seorang pemegang obligasi dan pemegang 

saham. Jika saham merupakan surat berharga yang bersifat penyertaan, artinya 

jika seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka ia telah 

melakukan penyertaan modal pada perusahaan tersebut. Nantinya apabila 

perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pemegang saham akan 

mendapatkan deviden dari perusahaan tersebut, namun bila perusahaan 

                                                
17 Adrian Sutedi, Op. cit., h. 1  
18 Bahwa di dalam beberapa literatur yang ada, tidak ada batasan baku tentang 

pengelompokan jangka waktu jatuh temponya suatu obligasi. Beberapa literatur menyatakan 
bahwa jangka waktu menengah obligasi adalah antara 1-3 tahun dan di atas 3 tahun merupakan 
obligasi dengan jangka panjang. Namun terdapat pula literatur yang mengatakan bahwa obligasi 
jangka panjang adalah obligasi dengan jatuh tempo di atas lima tahun. Oleh karena itu kiranya 
lebih tepat bila dalam mendefinisikan pengertian obligasi tidaklah perlu menyebutkan jangka 
waktu yang justru akan kembali menimbulkan adanya suatu perdebatan. 

19 Hendy M. Fakhruddin, Istilah Pasar Modal A-Z, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, 
h.127  

20 Rahayu Hartini, Aspek Hukum Bisnis, Citra Mentari Group, Malang, 2007, h.178 
21 Charles P. Jones, Investments Analysis and Management, John Willey & Sons. Inc., 

Canada, 1996, p.302 
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tersebut menderita kerugian, maka pemegang saham pun akan menderita 

kerugian. Obligasi merupakan surat berharga yang bersifat utang, artinya bila 

seseorang membeli obligasi suatu perusahaan maka ia telah meminjamkan 

dana ke perusahaan tersebut, dan akan dilakukan pembayaran secara bertahap 

atas hutang tersebut oleh perusahaan penerbit obligasi kepada pemegang 

obligasi. Di samping itu, investasi / penyertaan modal dalam bentuk saham 

memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, selama perusahaan masih berjalan 

dan tidak dialihkan kepada pihak lain, maka saham tersebut tetap ada dan atas 

nama pemegang saham. Sedangkan pada obligasi terdapat pembatasan jangka 

waktu, apakah obligasi tersebut merupakan obligasi jangka pendek, jangka 

menengah atau kah jangka panjang. Bila dasar perikatan kepemilikan saham 

pada perusahaan itu dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan, dasar 

perikatan antara penerbit obligasi dan pemegang obligasi ditentukan pada 

perjanjian perwaliamanatan.   

 Obligasi memiliki karakteristik sebagai berikut22 : 

a. Memiliki masa jatuh tempo 
Masa berlaku suatu obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat 
obligasi tersebut diterbitkan. Artinya, jika telah melampaui masa jatuh 
tempo, maka obligasi tersebut otomatis tidak berlaku lagi. 

b. Nilai pokok utang 
Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan (penerbit 
obligasi) telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan.  

c. Kupon obligasi 
Kupon merupakan daya tarik utana bagi para investor untuk membeli 
obligasi karena kupon merupakan pendapatan pasti yang diterima 
pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi tersebut. 

d. Peringkat obligasi 

                                                
22 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan 

Tanya Jawab. Salemba Empat, Jakarta, 2008, h.17.  
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Tingkat kemampuan bayar perusahaan (penerbit obligasi)  dikenal dengan 
istilah peringkat obligasi. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga 
yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas semua obligasi 
yang diterbitkan. Hal ini dilakukan agar investor dapat mengukur atau 
memperkirakan seberapa besar risiko yang akan dihadapi dengan membeli 
obligasi tertentu.  

e. Dapat diperjualbelikan 
Sebagai surat berharga, obligasi dapat diperjualbelikan. Jika suatu saat 
nilai obligasi meningkat, maka pemegang obligasi dapat menjual obligasi 
tersebut melalui dealer atau pialang obligasi. 

  

Secara garis besar, obligasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok 

besar, yaitu plain vanilla bonds, yaitu obligasi yang bersifat utang murni  dan 

equity-like bonds. Equity like bonds dapat dibedakan pula, pertama,  obligasi 

konversi (convertible bond), yaitu merupakan suatu jenis obligasi yang di 

samping  memberikan bunga juga memberikan hak opsi kepada pemegangnya 

untuk menukar pokok pinjaman obligasi dengan saham/equity dari emiten / 

perusahaan penerbitnya dengan harga tertentu (rasio konversi tertentu) dan 

pada saat tertentu, kedua, stripped bond, pada dasarnya sama dengan obligasi 

konversi, yaitu merupakan obligasi yang pemegangnya diberi hak opsi untuk 

mengkonversikan pinjaman obligasi menjadi saham/equity dari emitennya. 

Bedanya dalam obligasi jenis ini hak opsi tersebut dapat dilepas dari obligasi 

pokoknya dan pemegang obligasi dapat memperdagangkan hak opsi tersebut 

secara terpisah/tersendiri.  

Setiadi membagi jenis-jenis obligasi sebagai berikut23 : 
 

a. berdasarkan penerbitnya : 
- obligasi perusahaan (corporate bonds) 
- obligasi pemerintah (government bond) 
- municipal bond 

                                                
23 Setiadi, Obligasi dalam Perspektif Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 25 
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b. berdasarkan penghitungan bunga obligasi 
- obligasi dengan bunga tetap (fixed rate bond) 
- obligasi dengan bunga mengambang (floating-rate bond) 
- obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) 

 

Sedangkan Adrian Sutedi membagi jenis obligasi  ke dalam 3 (tiga) 

pengelompokan sebagai berikut24 :  

a. Jenis obligasi berdasarkan definisinya, dibagi ke dalam 6 (enam) jenis, 
yaitu : 
1) Debentures, yaitu surat utang jangka panjang yang tidak dijamin 

(unsecured) dengan aset tertentu. 
2) Subordinated Debentures, yaitu surat utang yang pengakuan klaimnya 

berada setelah secure-debt dan utang jangka panjang lainnya. 
3) Mortgage Bonds, yaitu surat utang yang dijamin dengan properti. 

Biasanya nilai properti yang dijaminkan tersebut lebih besar dari 
mortgage bond yang dikeluarkan. 

4) Zero and very low coupon bond, yaitu surat utang yang dikeluarkan 
dengan sedikit atau tanpa pembayaran bunga tahunan. 

5) Junk Bonds, yaitu surat utang yang memiliki rating rendah, dan 
biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang mengalami masalah 
keuangan, 

6) Eurobonds, yaitu surat utang yang dikeluarkan di negara dimana mata 
uangnya berbeda dengan mata uang yang tertera pada surat utang. 

b. Jenis obligasi berdasarkan bunga dan jaminan : 
1) Obligasi dengan tingkat bunga tetap 
2) Obligasi dengan tingkat bunga mengambang 
3) Obligasi dengan jaminan : 

– Guaranteed bond 
– Mortgage bond (obligasi yang dijamin dengan real assets) 
– Collateral trust bond 
– Equipment trust bond 
– Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) 

c. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya : 
1) Company bond 
2) Government bond 
3) Municipal bond 

 
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya mengelompokkan obligasi sebagai  
 

berikut25 : 
                                                

24 Adrian Sutedi, Op. cit., h.6 
25  M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana 

Prenada media Group, Jakarta, 2004, h. 180. 
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a. Jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya : 

1) Obligasi atas unjuk (bearer bond) 
2) Obligasi atas nama (registered bond)  

b. Jenis obligasi berdasarkan jaminannya : 
1) Obligasi dengan jaminan (secured bond) 
2) Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) 

c. Jenis obligasi berdasarkan waktu jatuh tempo : 
1) Obligasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) 
2) Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun) 
3) Obligasi jangka panjang (lebih dari 5 tahun) 

 

Bila dilihat dari pengelompokan jenis obligasi berdasarkan 

penerbitnya, maka hanya ada 3 (tiga) jenis obligasi, yaitu : 

a. Corporate Bonds 

Beberapa pengertian corporate bonds : 

1) Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perseroan dalam 
rangka memenuhi pendanaan perusahaan atau struktur permodalan.26  

2) Corporate bonds is a general term for a negotiable long-term debt 
security issued by a company to raise capital and purchased by an 
investor.27  

 
b. Government Bonds 

Bryan Coyle memberikan definisi government bonds sebagai berikut : 
 
”government bonds are negotiable long-term debt securities, issued by a 
government to raise capital. Although local governments and central 
government agencies can issue bonds, it is usual to restrict the use of the 
term government bonds to those issued by central governments.”28 
 

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan SUN baik dalam bentuk 

obligasi negara maupun surat perbendaharaan negara. Untuk nilai obligasi 

                                                
26 Hendy M. Fakhruddin, Op. cit. 127 
27 Brian Coyle, Corporate Bonds & Commercial Paper, Financial World Publishing, United 

Kingdom, 2002, h. 2 
28 Brian Coyle, Government Bonds, Financial World Publishing, United Kingdom, 2002, 

h.10 
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negara dalam nominal kecil, dikenal dengan Obligasi Ritel Indonesia 

(ORI). SUN  tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang 

Surat Utang Negara. Penerbitan SUN bertujuan untuk membiayai defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kas kekurangan 

jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan 

pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran serta 

mengelola portofolio utang negara. SUN yang paling banyak dipilih 

pelaku pasar saat ini radalah seri-seri berjangka waktu pendek dan 

panjang, seperti FR 0017 dengan kupon 13,5% yang akan jatuh tempo 

tahun 2012. SUN dengan jangka waktu terpanjang yang banyak 

difavoritkan adalah FR 0047 yang jatuh tempo Februari 2028 dengan 

kupon 10%.   

Kahlil Rowter, Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia 

(Pefindo) berpendapat bahwa pada tahun 2010 nanti pemodal akan lebih 

dahulu memburu SUN ketimbang obligasi korporasi. Hal itu disebabkan 

karena pada tahun 2010 nanti obligasi negara yang jatuh tempo cukup 

besar nilainya sebanyak Rp 81,25 triliun. Tingginya angka jatuh tempo 

SUN tahun depan memunculkan perkiraan adanya penerbitan besar SUN 

untuk menggantikan obligasi yang jatuh tempo itu, yang akan berdampak 

pada tertekannya pasar obligasi korporasi.29 

                                                
29  Putu Anggreni, Menakar Pemulihan Pasar Obligasi, Majalah Investor, Edisi Agustus 

2009, XI/194, h. 49 
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Bila kita melihat pada Amerika Serikat, ada beberapa macam obligasi 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, antara lain30 : 

a) Treasury Bond 
Obligasi yang diterbitkan Pemerintah Amerika Serikat dengan jangka 
waktu jatuh tempo menengah (antara 5 sampai 10 tahun) dan panjang 
(di atas 10 tahun). Obligasi ini membayar bunga setengah tahun sekali.  

b) Treasury Notes 
Obligasi ini mempunyai jatuh tempo jangka pendek, yaitu antara satu 
hingga lima tahun. Bunga juga dibayar setengah tahun sekali. Jadi, 
dapat dikatakan treasury notes merupakan obligasi jangka pendek. 

c) Treasury Bills 
Obligasi pemerintah yang mempunyai jatuh tempo 91 hari, 6 (enam 
bulan sampai dengan 1 tahun. Tidak ada pembayaran bunga pada T-
bills. Penghasilan para investor berasal dari selisih antara diskon yang 
diberikan pada saat membeli dengan redemption, saat obligasi tersebut 
telah jatuh tempo. 

 
Berdasarkan 3 (tiga) jenis obligasi pemerintah yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat tersebut, maka yang menjadi pembeda antara 

Treasury Bond, Treasury Notes dan Treasury Bills adalah jangka waktu 

jatuh tempo obligasi tersebut. Sebagaimana halnya Pemerintah Indonesia 

membagi SUN terdiri dari obligasi negara yang berjangka waktu di atas 12 

(dua belas) bulan dan surat perbendaharaan negara yang berjangka waktu 

sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara 

diskonto.   

c. Municipal Bond 

Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah Daerah di Indonesia hingga saat ini belum ada yang 

menerbitkan obligasi daerah tersebut, walaupun penerbitan obligasi daerah 

                                                
30 Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar, 

Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996, h. 111. 
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oleh Pemerintah Daerah dimungkinkan dan telah memiliki dasar hukum. 

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah 

Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah 

untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara 

Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah 

khususnya Pasal 3 memberikan pembatasan bahwa penerbitan obligasi 

daerah hanya dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan 

investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya pada Pasal 4 diatur pula bahwa obligasi daerah hanya dapat 

diterbitkan di Pasar Modal domestik dan dalam mata uang rupiah.  

Secara garis besar, pengelompokan obligasi berdasarkan jaminannya, 

terbagi ke dalam : 

a. Obligasi dengan jaminan (secured bond) 

Obligasi yang diberi agunan (collateral) untuk pelunasan pokok 

pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan penerbit 

obligasi, bisa berupa tanah, gedung dan lain-lain. 

Jaminan atas penerbitan obligasi ini terbagi ke dalam : 

1) Guaranteed Bond, umumnya dilakukan perusahaan kecil yang 

assetnya tidak mencukupi untuk dijadikan jaminan, maka 

perusahaan yang terafiliasi atau holding company-nya lah yang 
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memberikan jaminan terhadap pelunasan pokok dan bunga obligasi 

dalam bentuk garansi.  

2) Mortgage Bond, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan 

pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aktiva 

tetap penerbit; 

3) Collateral Trust Bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan efek 

yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio, misalnya saham 

anak perusahaan; 

4) Equipment Trust Bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan 

peralatan yang digunakan sehari-hari oleh penerbit obligasi dalam 

menjalankan usahanya. 

b. Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) 

Obligasi ini diterbitkan tanpa adanya jaminan dari penerbit obligasi.  

 

Semakin baik kredibilitas suatu perusahaan dan semakin tingi nilai 

jaminan yang diberikannya dalam proses penerbitan obligasi, maka penjualan 

obligasi tersebut pun akan semakin baik. Oleh karena itu dalam penerbitan 

suatu obligasi korporasi harus dilakukan audit, baik dari financial audit 

maupun legal due diligence oleh profesi penunjang pasar modal yang terdaftar 

di Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) agar 

fakta hukum yang diberikan atau ditulis dalam prospektus tentang kedudukan 

perusahaan, legalitas perusahaan, aset dan jaminan yang digunakannya adalah 

benar.  
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Jaminan yang dapat dilakukan oleh suatu Perusahaan dapat berupa aset 

bergerak maupun aset tidak bergerak, termasuk di dalamnya adalah efek yang 

dimiliki oleh Perusahaan penerbit obligasi tersebut. Dengan catatan bahwa 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak tersebut adalah harta kekayaan/aset 

milik perusahaan penerbit obligasi tersebut, yang dibuktikan dengan sertifikat 

kepemilikan atas nama perusahaan penerbit tersebut.   

Keterkaitan antara penerbit obligasi dengan jaminannya muncul pula 

pada jenis government bond, bahwa government bond pada umumnya adalah 

jenis obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds). Hal ini dapat dilakukan 

karena Pemerintah dianggap selalu akan dapat membayar obligasi yang telah 

dikeluarkannya, seluruh utang pokok dan bunga yang menjadi kewajibannya 

(asas solvabilitas negara).  Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal pun memberikan pengecualian atas pernyataan 

pendaftaran emiten dan perusahaan publik, sebagai berikut : 

“(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah 
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk 
menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan 
Pendaftaran tersebut telah efektif.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 
Pihak yang melakukan: 

  a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak 
lebih dari satu tahun; 

  b. penerbitan sertifikat deposito; 

  c. penerbitan polis asuransi; 

  d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah 
Indonesia; atau 

  e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.” 
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Membahas tentang jaminan Pemerintah Indonesia, Pasal 7 huruf j jo 

Pasal 9 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan sebagai 

Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyiapkan pelaksanaan 

pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur 

bahwa barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan 

untuk mendapatkan pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa barang milik 

negara/daerah dilarang untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan 

pinjaman, sedangkan istilah ”jaminan atas nama Pemerintah/Pemerintah 

Daerah” sebagaimana disebut pada  Pasal 7 huruf j jo Pasal 9 huruf k Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 bukanlah jaminan barang milik negara/daerah, 

melainkan jaminan ”nama” Pemerintah Indonesia yang mendasarkan 

kepercayaan (trust) pihak lain kepada Pemerintah Indonesia. 

Namun apabila telah ada aset negara/daerah yang dijaminkan, maka 

terhadap jaminan milik Pemerintah tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. 

Pembatasan ini tegas diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : 

a. uang atau surat berharga milik negara atau daerah yang berada pada 

instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; 

b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; 
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c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi 

Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga; 

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah; 

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

 

3. Pilihan Obligasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Daerah 

Penerbitan obligasi oleh Perusahaan  Daerah ini sebenarnya telah 

dipikirkan lama oleh pembentuk Perusahaan Daerah. Hal ini terbukti 

berdasarkan Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 dinyatakan Direksi memerlukan persetujuan 

atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal mengadakan pinjaman 

dan mengeluarkan obligasi. Selain itu juga sejalan dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, khususnya Pasal 9, 

mengatur bahwa penerbitan obligasi secara langsung atau melalui pasar modal 

dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan 

Kepala Daerah. 

Pengkajian berdasarkan pengelompokan jenis obligasi berdasarkan 

penerbitnya di atas, tidak nampak jenis obligasi yang akan diterbitkan oleh 

Perusahaan Daerah, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah 

menyesuaikan antara karakteristik perusahaan daerah dan jenis obligasi yang 

dapat diterbitkannya. Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perusahaan Daerah 
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itu dapat berbentuk Corporate Bond, Government Bond, Municipal Bond atau 

jenis obligasi tersendiri di luar ketiga jenis tersebut. 

Berdasarkan penjabaran karakterisik Perusahaan Daerah di atas, maka 

jenis obligasi yang dapat diterbitkan oleh Perusahaan Daerah adalah obligasi 

korporasi. Karena dalam penerbitan SUN yang berhak untuk melakukan 

penerbitan hanyalah Pemerintah Republik Indonesia dan dalam obligasi 

daerah yang berhak untuk menerbitkan adalah Pemerintah Daerah. Oleh 

karena itu, jenis obligasi yang memungkinkan untuk diterbitkan oleh 

Perusahaan Daerah adalah obligasi korporasi. 
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BAB III 

PROSEDUR PENERBITAN OBLIGASI  

DAN TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN DAERAH 

 

1. Prosedur Penerbitan Obligasi 

a. Dipandang dari dimensi publik 

Ada dua jenis obligasi yang dapat diterbitkan dari sudut pandang 

publik, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Daerah. SUN 

merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata 

uang rupiah maupun valuta asing yang yang dijamin pembayaran bunga 

dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa 

berlakunya23. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan 

kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.24  

 

1) Surat Utang Negara 

 Dasar hukum penerbitan SUN adalah  Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Tujuan penerbitan SUN 

adalah untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat 

ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari 

                                                
23 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN 
24 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147 / PMK/07/2009 tentang  

Tatacara penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah 
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Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran serta mengelola 

portofolio utang negara. 

Penerbitan SUN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat, meliputi pembayaran semua kewajiban 

bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan SUN. Dana 

yang nantinya digunakan untuk membayar bunga dan pokok SUN 

disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap 

tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.  

Pengelolaan SUN diselenggarakan oleh Menteri, antara lain 

meliputi : 

a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SUN termasuk 
kebijakan pengendalian risiko; 

b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara; 
c. penerbitan SUN; 
d. penjualan SUN melalui lelang dan/atau tanpa lelang; 
e. pembelian kembali SUN sebelum jatuh tempo; 
f. pelunasan; 
g.  aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan 

Pasar Sekunder SUN. 
 

Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan 

kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan 

pokok SUN dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Bank Indonesia 

wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah. 

Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan 

lelang Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana. 

Menteri memiliki kewajiban secara berkala mempublikasikan 

informasi tentang: 
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a. kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan SUN yang 

meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan; 

b. jumlah SUN yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis 

valuta, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga. 

2) Obligasi Daerah 

Dasar hukum penerbitan obligasi daerah adalah Pasal 169 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk 

membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. 

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 

Daerah mengatur bahwa Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah 

dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat dan berwenang 

untuk menerbitkan obligasi daerah. Pasal 126 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara 

menyatakan bahwa salah satu bentuk pinjaman daerah adalah berasal 

dari masyarakat, yang ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 28 huruf 

d : 

“Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud 
dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan 
direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.” 
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Yang dimaksud dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi 

yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima 

manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut 

dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemerintah Daerah 

dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri (tidak 

berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang 

terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah).  

Sebagai salah satu bentuk pinjaman daerah, penerbitan obligasi 

daerah tunduk pula pada : 

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman 

Daerah, bahwa batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah adalah 60% (enam puluh prosen) dari 

proyeksi PDB tahun yang bersangkutan; 

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2006 tentang 

Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan  dan Nelanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja (APBD), Batas Maksimal Defisit 

APBD Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif 

Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007, bahwa junlah 

kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% dari 

proyeksi  PDB tahun yang bersangkutan; serta  
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c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penerbitan Pertanggungjawaban, dan Publikasi 

Informasi Obligasi Daerah.   

d) Peratuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

63/BL/2007 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan 

Daerah; 

e) Peratuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

64/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter 

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; 

f) Peratuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

65/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan 

Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran 

Umum Obligasi Daerah  

g) Peratuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

66/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum 

Obligasi Daerah 

h) Peratuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

67/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah 

i) Peratuan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

68/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 
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Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi 

Daerah 

Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah, 

meliputi 25:  

a) penetapan strategi dan kebijakan termasuk pengendalian resiko; 
b) perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman 

daerah;  
c) penerbitan Obligasi Daerah;  
d) penjualan Obligasi Daerah;  
e) pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; 
f) pelunasan pada saat jatuh tempo; dan  
g) pertanggungjawaban  

 

Tahapan penerbitan obligasi daerah 26: 

a) Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan Obligasi 
Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut :  

 
1) menentukan kegiatan; 
2) membuat kerangka acuan kegiatan; 
3) menyiapkan studi kelayakan kegiatan yang dibuat oleh 

pihak yang independen dan kompeten;  
4) memantau batas kumulatif pinjaman serta posisi kumulatif 

pinjaman daerahnya;  
5) membuat proyeksi keuangan dan perhitungan kemampuan 

pembayaran kembali Obligasi Daerah;  
6) mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada 

DPRD.  
b) Kepala Daerah menyampaikan surat usulan rencana penerbitan 

Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan. 

c) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan melakukan penilaian atas dokumen rencana 
penerbitan Obligasi Daerah, meliputi penilaian administrasi 
dan penilaian keuangan. 

                                                
25 Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara 

Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. 
26 Pasal 7, 8 dan 9  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata 

Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. 
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d) Dalam melakukan penilaian keuangan atas rencana penerbitan 
Obligasi Daerah, Menteri Keuangan memperhatikan 
pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.  

e) Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah tentang 
Penerbitan Obligasi Daerah yang memuat ketentuan mengenai 
jumlah, nilai nominal, dan penggunaan dana obligasi daerah 
kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah. 

f) Apabila Obligasi Daerah akan diterbitkan dalam beberapa 
tahun anggaran, maka Peraturan Daerah tentang Penerbitan 
Obligasi Daerah tersebut harus memuat ketentuan mengenai 
aset yang dijaminkan 
 

 
Kepala Daerah wajib membuat pertanggungjawaban atas 

pengelolaan obligasi daerah dan dana obligasi daerah. 

Pertanggungjawaban tersebut harus sesuai dengan rencana penerbitan 

Obligasi Daerah dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban 

APBD dan disampaikan kepada DPRD.  

Penerbitan obligasi daerah tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat dan 

hanya dapat  dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang 

menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam prosedur penerbitan 

SUN dan obligasi daerah berada dalam dimensi hukum publik, yakni 

SUN dan obligasi daerah diterbitkan oleh kewenangan pejabat publik.  

Apakah dengan penerbitan SUN dan obligasi daerah oleh pejabat publik 

menjadikannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ? 

Definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 : 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau badan hukum perdata.” 
 
Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 memberikan batasan bahwa tidak termasuk dalam pengertian 

Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang tersebut, yaitu  

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata. 

Penerbitan SUN dan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk 

perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh pejabat publik. Pejabat 

publik, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan Kepala 

Daerah dapat menerbitkan obligasi sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan hal tersebut tidaklah termasuk suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara. 

 

b. Dipandang dari Dimensi Privat 

Prosedur penerbitan obligasi korporasi didahului dengan adanya 

RUPS atas rencana penerbitan obligasi. Apabila RUPS telah menyetujui 

rencana penerbitan obligasi tersebut, maka perusahaan perlu mencari 

lembaga penunjang dan profesi penunjang yang akan membantu dalam 
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mempersiapkan kelelengkapan dokumen, antara lain pelaksanaan legal 

due diligence oleh Konsultan Hukum, financial due diligence oleh 

Akuntan Publik, dan penilaian aset oleh Appraisal. Setelah semuanya siap, 

perusahaan dapat melakukan kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek 

untuk pencatatan obligasi yang nantinya akan diperdagangkan di pasar 

sekunder. Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Nantinya 

Bapepam-LK akan menanggapi dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari. 

Jika dalam 45 hari tersebut tidak ada tanggapan  yang disampaikan oleh 

Bapepam-LK, maka pendaftaran dinyatakan efektif, sebagaimana diatur 

Pasal 74 sebagai berikut : 

“(1) Pernyataan pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 
(keempat puluh lima) sejak diterimanya pernyataan 
pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal 
jika dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. 

(2)  Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Bapepam-LK dapat meminta perubahan dan atau tambahan 
informasi dari emiten atau perusahaan publik.” 

 
Selama pengajuan pernyataan pendaftaran ke Bapepam-LK, 

perusahaan dapat melakukan pemasaran atau public expose kepada 

masyarakat. Dalam public expose ini, perusahaan mengundang calon 

investor yang dianggap potensial. Perusahaan perlu menjelaskan tentang 

pertumbuhan perusahaan, prospek ke depan, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan perusahaan yang pada intinya berusaha menarik 

masyarakat untuk bersedia membeli obligasi tersebut. Setelah pemasaran 

dilakukan serta pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-
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LK, maka perusahaan dapat melakukan penawaran umum di pasar perdana 

dan pasar sekunder. 

 

c. Penerbitan Obligasi oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian  

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian semula didirikan dalam 

bentuk Perusahaan Negara, sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara 

Pegadaian. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, dilakukan 

perubahan bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan 

Pegadaian. Pada tahun 1990, Pemerintah menetapkan pengalihan bentuk 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahan Umum 

(Perum) Pegadaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. 

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, 

modal Perum Pegadaian adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-

saham. Pembinaan terhadap Perum Pegadaian dilakukan oleh Menteri 

Keuangan dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Direksi Perum Pegadaian menerima 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan tentang 

kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perum 

Pegadaian.27 

 

                                                
27 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 
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Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menyatakan 

bahwa Perum Pegadaian dapat memperoleh dan menggunakan dana yang 

diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi 

atau alat-alat yang sah lainnya. 

Pada tanggal 2 Juli 2009, untuk kesekian kalinya Perum Pegadaian 

mencatatkan penerbitan obligasi yang dilakukannya. Jenis obligasi yang 

diterbitkan oleh Perum Pegadaian merupakan obligasi korporasi. Perum 

Pegadaian mencatatkan Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 di 

Bursa Efek Indonesia senilai total Rp 1,5 triliun yang terbagi dalam empat 

seri. Seri A1 sejumlah Rp 350 miliar berjangka waktu lima tahun dengan 

tingkat suku bunganya tetap, 11,675 persen per tahun. 

Berikutnya, seri A2 sebesar Rp 100 miliar yang juga jatuh tempo lima 

tahun lagi. Namun bunga pada tahun pertamanya 11,675 persen, kemudian 

empat tahun sisanya dihitung dari Sertifikat Bank Indonesia plus 3 persen. 

Seri B, Rp 650 miliar, berjangka waktu delapan tahun dan berbunga 12,65 

persen tiap tahunnya. Sedangkan seri C nilainya Rp 400 miliar dengan 

jangka waktu 10 tahun dan bunga 12,875 persen. 

Obligasi Pegadaian ini adalah surat utang ke-19 yang dicatatkan di Bursa 

sepanjang tahun 2009. Kini total surat utang yang tercatat bernilai                    

Rp 16,238 triliun, terdiri dari 15 obligasi sejumlah Rp 15,052 triliun, tiga 

sukuk sebesar Rp 1,086 triliun, dan sekuritas berbasis aset Rp 100 miliar.28 

 

                                                
28 http://www.tempointeraktif.com, Obligasi Pegadaian Dicatatkan di Bursa, Kamis, 2 Juli 

2009. 
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Sebagai suatu analog, dasar hukum yang digunakan oleh Perum 

Pegadaian untuk penerbitan obligasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, 

yang mengatur bahwa : 

Pasal 12 : 

“(1)  Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana 
masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 (2)  Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus diberitahukan oleh perusahaan kepada kreditor 
tertentu.” 

 
Pasal 13 : 

“(1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Negara melakukan 
pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan maka 
rencana pengurangan modal Negara tersebut harus 
diberitahukan kepada kreditur sebelum ditetapkan dengan 
Peratran Pemerintah. 

(2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana 
dimakksud ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan pihak 
ketiga.” 

 

2. Tanggung Gugat Perusahaan Daerah dalam Penerbitan Obligasi 

a. Hubungan kontraktual antara Perusahaan Daerah dan Pemegang 

Obligasi 

“…The buyer of a newly  issued coupon bond is lending money to the 
issuer who, in turn, agrees to pay interest on this loan and repay the 
principal at a stated maturity date……..Every bond issue is a contractual 
obligation between thr seller (issuer) and the buyer (investor). Legal 
conditions that must be met by the issuer are spelled out in an indenture or 
contract…”29 

                                                
29 Jones, Charles P, op cit. h. 304 
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Setiap penerbitan obligasi adalah hubungan kontraktual antara 

penerbit dan pembeli (investor). Hubungan hukum tersebut harus 

dituangkan dalam kontrak. Pembeli kupon obligasi yang baru dikeluarkan 

meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan sebaliknya penerbit  

obligasi harus membayar bunga dan utang pokok  sesuai dengan tanggal 

peminjaman. Hubungan hukum yang timbul dalam penerbitan obligasi 

merupakan hubungan hukum pinjam meminjam uang.  Hubungan pinjam 

meminjam uang diatur dalam Pasal 1756 jo 1766 KUH Perdata.30 

Berdasarkan pasal tersebut pihak penerbit obligasi atau Perusahaan Daerah 

selaku peminjam uang melalui instrumen obligasi berkewajiban untuk 

membayar obligasi yang telah jatuh tempo beserta bunganya, dan investor 

berkewajiban memberikan dana tersebut kepada penerbit obligasi atau 

yang mewakili melalui mekanisme pasar efek sesuai kesepakatan di antara 

kedua pihak, sebagaimana tercantum dalam obligasi tersebut. Hubungan 

hukum ini disebut sebagai hubungan hukum tidak langsung, karena antara 

pemerintah Indonesia dan investor tidak melakukan transaksi secara face 

to face melainkan melakukan perdagangan melalui  anggota bursa. 

Namun yang menjadi permasalahan utama dalam penerbitan 

obligasi oleh Perusahaan Daerah adalah tidak diaturnya penerbitan ini  

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanana hanya mengatur 

penerbitan obligasi oleh Perseroan Terbatas. Demikian pula Undang-

                                                
30 Subekti,  dan Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga 

puluh satu, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001  
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Undang SUN yang hanya mengatur tentang penerbitan obligasi negara dan 

surat perbendaharaan negara. Dasar hukum untuk penerbitan obligasi oleh 

Perusahaan Daerah hingga saat ini belum ada.  

 

b. Bentuk Tanggung Gugat Perusahan Daerah 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 

mengatur bahwa Organ Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari : 

a. Kepala Daerah selaku pemilik modal; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi 

Kewenangan Direksi dalam menjalankan tugasnya, antara lain  : 

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan 
Peraturan Kepegawaian PDAM; 

b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan 
persetujuan Dewan Pengawas; 

c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; 
d. Mewakili PDAM di dalam dan luar pengadilan; 
e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; 

 
 

Berdasarkan tugas dan wewenang Direksi Perusahaan Daerah Air 

Minum, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, 

Direksi  Perusahaan Daerah Air Minum sebenarnya memiliki tiga 

kedudukan, yaitu sebagai organ, sebagai wakil  dan sebagai pengurus 

Perusahaan Daerah. Kedudukan Direksi sebagai pengurus Perusahaan 
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Daerah  diawasi oleh Badan Pengawas. Kedudukan Direksi sebagai wakil 

Perusahaan Daerah, baik di luar pengadilan maupun di dalam Pengadilan. 

Munir Fuady mengatakan bahwa pada prinsipnya ada 2 (dua) 

fungsi utama dari Direksi, yaitu31 : 

a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin 
perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut 
dengan Geschaftsfuhrungsbefugnis, dan 

b. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili Perusahaan di dalam 
dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili Perusahaan di luar pengadilan 
menyebabkan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau 
kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk 
kepentingan Perusahaan. 

 
Seseorang memiliki tugas fiduciary (fiduciary duty) manakala dia 

mempunyai kapasitas fiduciary (fiduciary capacity). Seseorang dikatakan 

memiliki fiduciary capacity jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang / 

properti yang dikelola bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, 

melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, 

dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar 

kepadanya. 

Pertanggungjawaban Direksi berbeda manakala bertindak sebagai 

fiduciary. Hubungan hukum yang terjadi dalam hubungan fiduciary adalah 

hubungan antara direksi dengan perusahaan dan pemegang saham, bukan 

hubungan antara Direksi yang menjadi organ perusahaan atau agen 

perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Dengan demikian, muncul 

                                                
31 Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam 

Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, h.32 
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dari hubungan hukum tersebut adalah kewajiban antara Direksi dengan 

Perusahaan dan Pemegang Saham.32  

Oleh karena itu, maka apabila terjadi kegagalan dan/atau 

wanprestasi, maka representasi dari Perusahaan sebagai pihak yang 

bertanggung gugat adalah Direksi Perusahaan. 

Obyek perikatan  adalah prestasi. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata 

terdapat beberapa macam prestasi, yaitu: 

a.  memberikan sesuatu 

b. berbuat sesuatu  

c. tidak berbuat sesuatu 

Dalam perdagangan obligasi, prestasi yang dilakukan adalah 

memberikan sesuatu, bahwa investor memberikan sejumlah pinjaman uang 

kepada penerbit obligasi dan penerbit obligasi memberikan obligasi 

kepada investor dengan segala bentuk hak-haknya sebagai bentuk kontra 

prestasi. apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka ia 

dapat dikatakan telah wanprestasi. 

Wanprestasi yang secara terminologi adalah ingkar janji, Pasal 

1243 KUH Perdata menyatakan : 

“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau 
jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 
diberikan atau dibuat dalam  tenggang waktu yang telah 
dilampauinya" 
 

 

                                                
32 Wahyu Kurniawan, Op.Cit, h. 51 
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Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari 

wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu perikatan, sehinggga tanpa 

adanya suatu perikatan tidak akan timbul suatu perbuatan wanprestasi. 

    Sedangkan bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah: 

a. tidak melaksanakan prestasi  

b.melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai  

c. melaksanakan prestasi tetapi terlambat 

Beberapa bentuk kegagalan yang mungkin muncul dalam 

penerbitan obligasi, antara lain33 : 

a. Non-Payment  
b. Non Compliance   
c. Cross- Default 

 
Apabila Perusahaan Daerah selaku penerbit obligasi tidak 

melaksanakan salah satu bentuk prestasi di atas maka Perusahaan Daerah 

telah melakukan wanprestasi. Misalnya Perusahaan Daerah selaku penerbit 

tidak melakukan pembayaran pokok obligasi yang telah jatuh tempo atau 

melakukan pembayaran kupon bunga obligasi terlambat dari waktu yang 

telah ditentukan. 

Satu hal membedakan antara obligasi korporasi dan SUN atau 

obligasi daerah. Apabila Pemerintah selaku penerbit obligasi melakukan 

wanprestasi maka pada prinsipnya  pemerintah selalu dianggap dapat 

memenuhi kewajibannya dalam bentuk pembayaran pokok obligasi negara 

dan kupon bunga obligasi negara, sehingga dalam konteks transaksi 

                                                
33 Fiona Sequerah & Paul Wee Ei-don, A Practical Guide to Loans And Bonds, A Malaysian 

Legal Perspective, CCH Asia Pte Limited, 2004, h.223. 
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diasumsikan selalu ada kepastian hukum dalam pembayaran tersebut, dan 

hal ini tidak dimiliki oleh korporasi. 

Bentuk tanggung gugat yang dapat dilakukan ada 3 (tiga) kategori, 

yaitu pemenuhan prestasi, ganti rugi dan pemenuhan prestasi disertai ganti 

rugi. Terhadap penerbitan obligasi, bentuk tanggung gugat yang harus 

dilaksanakan adala pemenuhan prestasi, yaitu penerbit obligasi harus 

melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga. obligasi. Terkait dengan 

pemenuhan tersebut, maka harus dipertimbangkan pula jangka waktu yang 

dibutuhkan oleh penerbit obligasi untuk pemenuhan prsetasi tersebut. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh penerbit obligasi adalah 

melakukan rescheduling pembayaran, baik hutang pokok  maupun bunga 

obligasi. 

Apabila pemegang obligasi tidak sepakat terhadap penyelesaianan 

wanprestasi yang dilakukan dengan rescheduling pembayaran, baik hutang 

pokok maupun bunga obligasi, maka ia dapat memilih untuk 

menyelesaikan sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi. Bila 

menginginkan penyelesaian sengketa melaui non litigasi maka dapat 

dilakukan negosiasi dan mediasi34. Namun bila ingin melakukan 

penyelesaian sengketa melalui litigasi, maka pemegang obligasi dapat 

melakukan gugatan melalui pengadilan maupun melalui Badan Arbitrase 

                                                
34 Definisi mediasi  menurut Retnowulan Sutantio, Mediasi dan Dading, dalam buku 

Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI, 2004 h. 24: Mediasi adalah pemberian jasa baik 
dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli 
yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. 
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Pasar Modal Indonesia (BAPMI), bergantung pada klausula yang ada pada 

prospektus dalam prosedur penerbitan obligasi tersebut.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Karakteristik Perusahaan Daerah : Perusahaan Daerah didirikan melalui 

Peraturan Daerah yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Kekayaan Perusahaan 

Daerah merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan daerah. 

Direksi selaku pengurus Perusahaan Daerah dalam melaksanakan 

kewenangannya melakukan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah 

selaku pemegang saham. Berdasarkan konsep modal yang diperolehnya 

dan prosedur pertanggungjawaban organ di dalam Perusahaan Daerah, 

secara eksplisit berlaku aturan hukum privat, maka Perusahaan Daerah 

merupakan badan hukum privat yang melaksanakan usahanya guna 

kepentingan publik. Oleh karena itu jenis obligasi yang dapat diterbitkan 

oleh Perusahaan Daerah adalah obligasi korporasi (Corporate Bonds). 

 

b. Prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan obligasi oleh Perusahaan 

Daerah adalah sama dengan penerbitan obligasi korporasi pada umumnya, 

yaitu setelah dilakukan due diligence oleh konsultan hukum dan akuntan 

publik, Perusahaan Daerah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada 

Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Jika 

dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari tidak ada tanggapan dari 
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Bapepam-LK, maka pendaftaran dinyatakan efektif. Selanjutnya 

Perusahaan melakukan pemasaran atau public expose kepada masyarakat. 

Setelah pemasaran dilakukan serta pernyataan pendaftaran dinyatakan 

efektif oleh Bapepam-LK, maka perusahaan dapat melakukan penawaran 

umum di pasar perdana dan pasar sekunder. 

Apabila terjadi gagal bayar, bentuk tanggung gugat yang harus 

dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah adalah pemenuhan prestasi, yaitu 

penerbit obligasi harus melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga. 

obligasi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh penerbit obligasi 

adalah melakukan rescheduling pembayaran, baik hutang pokok  maupun 

bunga obligasi.  

 

2. Saran 

a. Analog dengan dasar hukum yang digunakan oleh Perum Pegadaian dalam 

penerbitan obligasi, yaitu obligasi korporasi yang penerbitannya 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka seharusnya dengan 

mekanisme yang sama, Perusahaan Daerah dapat menerbitkan obligasi 

korporasi dengan Peraturan Daerah.   

 

b. Apabila Perusahaan Daerah menginginkan kejelasan status badan 

hukumnya dalam penerbitan obligasi tersebut, dengan maksud tidak lagi 

ambigu dalam status sebagai badan hukum publik atau badan hukum 

privat dan jenis obligasi yang diterbitkannya, selayaknya ia merubah diri 
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menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kreatifitas bisnis dan kejelasan status hukum dan  

pertanggungjawabannya. 
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