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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus 

dilaksanakan dengan segenap potensi yang ada di masyarakat.  Pasal 33 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang 

telah diamandemen menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.
1
   

Amanat kemandirian yang disebutkan oleh UUD 1945 tersebut dijabarkan 

dalam rencana pembangunan ekonomi kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa pembangunan harus diselenggarakan 

dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemandirian.
2
  Pembangunan 

ekonomi nasional harus diupayakan atas dasar kekuatan sendiri sehingga 

pembangunan tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan. 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan 

cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu 

ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pembangunan 

ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan 

masyarakat.
3
 

                                                           
1
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Keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, antara lain, oleh adanya: 

1.  kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional 

secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat; 

2.  partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan 

pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3.  kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen Pemerintah untuk 

mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional, dan bertanggung 

jawab.
4
 

Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam negeri 

harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan membiayai 

kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu 

diberikan peluang untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber 

pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pembiayaan 

tersebut akan terjamin keamanannya apabila mobilisasi dana masyarakat disertai 

dengan bekerjanya sistem keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang dan 

pasar modal, yang efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat 

menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para 

pemodal.  

Untuk membiayai pembangunan ekonomi yang jumlahnya cukup besar, 

pemerintah berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber dana dari segenap 

                                                           
4
  Ibid. 



3 

 

potensi yang dimiliki baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang 

bersumber dari luar negeri. 

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri 

pada dasarnya berasal dari:
5
 

1. Tabungan yang dihimpun oleh masyarakat.  Tabungan masyarakat 

merupakan bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan 

sukarela tidak digunakan untuk konsumsi; dan  

2. Tabungan yang dihimpun oleh pemerintah.  Tabungan pemerintah 

merupakan kelebihan pendapatan pemerintah setelah pendapatan 

dimaksud dipergunakan untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran rutin 

yang berasal dari berbagai pungutan pajak maupun sumber-sumber 

lainnya.  

a.  Pajak.    Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan.   Pajak 

yang dipungut Pemerintah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. 

b. Non Pajak.  Selain pajak yang telah disebutkan di atas, terdapat 

pula pungutan-pungutan non pajak lainnya yang terdiri dari cukai, 

retribusi dan sebagainya.   

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan 

pembangunan nasional dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
6
 

1.  Bantuan luar negeri.  Bantuan ini dapat bersumber dari organisasi 

pemerintah maupun organisasi internasional, serta institusi-institusi 
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lainnya.  Bantuan dimaksud dapat bersifat bilateral ataupun bersifat 

multilateral.  Bantuan luar negeri yang dibutuhkan oleh pemerintah 

Indonesia adalah yang bersifat tidak mengikat sehingga unsur kemandirian 

dalam pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 

33 ayat (4) UUD 1945 dapat tetap dipertahankan. 

2.   Pinjaman luar negeri.  Pinjaman ini lazimnya diberikan oleh 

negara/lembaga yang meminjamkan bukan dalam bentuk investasi 

langsung (direct investment) tapi direalisir dalam bentuk pinjaman (loan).  

Pada umumnya pinjaman luar negeri harus tanpa ikatan politik, syarat-

syaratnya tidak memberatkan, dan tetap dalam batas-batas kemampuan 

pemerintah untuk membayarnya kembali.  Penggunaan pinjaman luar 

negeri harus ditujukan untuk pembiayaan proyek-proyek yang masuk 

dalam skala prioritas, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dan 

negara Republik Indonesia. 

3.  Investasi asing.  Investasi ini di Indonesia disalurkan oleh pemerintah 

negara asing melalui badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah asing 

tersebut, maupun investasi asing yang dilaksanakan oleh pihak swasta dari 

negara lain dimaksud.  Investasi asing dapat dilakukan baik secara 

langsung dengan membentuk perusahaan sendiri, menyediakan modal 

serta menjalankan perusahaan tersebut maupun secara tidak langsung 

dengan cara membeli saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan atau unit pemerintah Indonesia.  Investasi asing bersifat 

melengkapi tidak boleh menyaingi dan mematikan usaha yang digeluti 

investor dalam negeri terutama investor kecil dan menengah. 
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Penerimaan pemerintah pada saat-saat tertentu, dalam praktek sering 

terjadi tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran yang harus dilaksanakan 

pada periode dimaksud.  Demikian pula halnya pemerintah sering harus 

melakukan pengeluaran tambahan yang tidak dapat ditangguhkan dan sebelumnya 

tidak dianggarkan, seperti halnya pengeluaran pemerintah untuk mengatasi 

bencana alam dan pengeluaran-pengeluaran mendesak lainnya.  Untuk menutupi 

hal-hal seperti ini pemerintah terpaksa harus meminjam dari sumber-sumber yang 

tersedia.  Utang Pemerintah menurut jenis instrumen terdiri dari:
7
 

1. Pinjaman. Pinjaman Pemerintah Pusat, menurut sumbernya terdiri dari 

pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Menurut denomisasi, 

pinjaman pemerintah pusat terdiri dari pinjaman pemerintah dalam Rupiah 

dan dalam Valuta Asing (Valas); dan  

2. Surat Berharga Negara (SBN).  SBN menurut jenis instrumen terdiri dari 

Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Menurut kepemilikan, SBN terdiri dari SBN yang dimiliki oleh penduduk 

(resident) dan SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk (non resident).  

a. SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang 

berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas bulan) dan Obligasi 

Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.  

Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau 

Treasury Bills. Saving Bonds Ritel (SBR) adalah ON yang dijual 

kepada individu atau perorangan WNI melalui Agen Penjual 

                                                           
7
      www.bi.go.id/id/statistik/metadata/SSKI/Documents/ 

7Metadata%20Indikator%20Utang%20Pem, diakses tanggal 10 Maret 2019. 

http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/SSKI/Documents/
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dengan tingkat bunga mengambang dan tidak dapat 

diperdagangkan di pasar sekunder sampai dengan jatuh tempo.  

Tujuan penerbitan SUN untuk investor ritel adalah:
8
 

i. Memperluas basis investor di dalam negeri; 

ii. Menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor 

ritel; 

iii. Mendukung stabilitas pasar keuangan domestik; 

iv. Mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan 

pembangunan; 

v. Mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan 

pembangunan. 

b. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate/IFR) 

dan Global Sukuk. 

Peranan pasar surat utang negara sangat strategis dalam kegiatan di pasar 

keuangan. Artinya, tingkat keuntungan (yield) dari surat utang negara, sebagai 

instrumen keuangan yang bebas risiko, dipergunakan oleh para pelaku pasar 

sebagai acuan atau referensi dalam menentukan tingkat keuntungan suatu 

investasi atau aset keuangan lain. Dengan demikian, penerbitan surat utang negara 

secara teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolok ukur yang 

dapat dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau surat 

berharga.  Adanya pasar keuangan yang efisien akan memberikan beberapa 

manfaat, antara lain: 

                                                           
8
  https://www.kemenkeu.go.id/media/10754/presentasi-marketing-ori015.pdf, diakses tanggal 

20 Maret 2019. 
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1.  memberikan peluang dan partisipasi yang lebih besar kepada pemodal 

untuk melakukan diversifikasi portofolio investasinya, 

2.  membantu terciptanya suatu tata kelola yang baik (good governance) 

dikarenakan adanya tingkat transparansi informasi keuangan yang tinggi 

dalam pasar modal, dan 

3.  membantu terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena 

berkurangnya risiko sistemik (systemic risk) akibat menurunnya 

ketergantungan pada modal yang berasal dari sistem perbankan. 

Dari sisi mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN, 

penggunaan surat utang negara secara potensial dapat mengurangi ketergantungan 

pada pembiayaan luar negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Di 

samping itu, pengelolaan surat utang negara secara baik dapat mengurangi 

kerugian negara yang ditimbulkan oleh berbagai risiko keuangan dalam portofolio 

utang negara. Melalui mekanisme APBN, dengan sendirinya akan terselenggara 

pengawasan langsung oleh publik. 

Pelaku pasar keuangan sangat berkepentingan terhadap informasi tentang 

arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dalam APBN, 

mengingat implikasi kebijakan tersebut terhadap minat dan kesempatan investasi 

di pasar keuangan domestik. Persepsi pasar akan sangat tergantung pada 

konsistensi tindakan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Di 

samping itu, para pemodal membutuhkan adanya kepastian hukum dan jaminan 

adanya pengelolaan pasar keuangan yang profesional dan berstandar 

internasional. 

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, diperlukan pasar surat utang negara 

yang aktif dan likuid baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Dalam rangka 
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mewujudkan pasar tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk 

membangun infrastruktur, antara lain, sistem penerbitan di pasar perdana, sistem 

perdagangan di pasar sekunder, sistem registrasi, kliring dan setelmen yang 

efisien, serta kerangka regulasi yang transparan dan adil. Prasyarat terpenting bagi 

terciptanya suatu pasar surat utang negara adalah adanya kepercayaan pasar 

terhadap surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintah. 

Obligasi atau Bond (dalam Bahasa Inggris) tidak lain adalah surat yang 

menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya.  Perbedaan antara 

obligasi dan hutang-piutang biasa adalah hutang piutang biasanya antara satu 

orang perorangan atau lembaga dengan orang perorangan secara individu ataupun 

antara beberapa pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam.  Dengan 

demikian dalam pinjam meminjam maka satu peminjam (lembaga atau 

perorangan) berhadapan dengan satu atau beberapa pemberi pinjaman.  

Sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok 

pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan atau puluhan ribu.  Oleh 

karena sifatnya yang demikian maka unsur penawaran umum (public offering) 

mejadi ciri yang utama dari penerbitan dan pemasaran suatu obligasi.  Kreditur 

dalam obligasi (baca: pembeli obligasi) dapat berjumlah sangat banyak dan 

tersebar luas.  Tetapi ini bukan berarti bahwa penawaran obligasi harus selalu 

dilakukan dengan penawaran umum.  Karena dapat saja penawaran suatu obligasi 

dilakukan melalui private placement seperti halnya juga penawaran atas saham.
9
 

Ciri lain dari obligasi ini adalah karena krediturnya banyak dan tersebar 

luas maka debitur (penerbit) obligasi adalah suatu badan hukum baik berbentuk 

                                                           
9
  Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, edisi revisi (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), 

hal 141. 
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Perseroan Terbatas, Negara, propinsi atau unit-unit di bawahnya yang lebih kecil 

seperti kabupaten atau kotamadya. 

Berdasarkan jenis pihak yang menerbitkannya (debitur), obligasi dapat 

dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
10

 

1. Obligasi Perusahaan (Corporate Bond) 

Sesuai dengan namanya, obligasi jenis ini diterbitkan oleh perusahaan-

perusahaan yang membutuhkan dana, contoh misalnya obligasi yang 

diterbitkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Obligasi perusahaan sebagaimana sebuah hutang dapat diterbitkan oleh 

perusahaan dengan atau tanpa jaminan.  Jaminan yang diberikan oleh 

perusahaan juga dapat bermacam-macam jenisnya layaknya jaminan 

hutang. 

2. Obligasi Pemerintah (government bond) 

Obligasi Pemerintah dapat dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat seperti 

yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka 

rekapitulasi perbankan atau surat utang negara yang secara teratur 

dikeluarkan pemerintah Indonesia.  Ataupun oleh pemerintah daerah 

misalnya propinsi, kabupaten, kotamadya atau mungkin kecamatan.  Hasil 

dari obligasi ini dapat digunakan oleh pemerintah tersebut masing-masing 

baik untuk keperluan pembangunan suatu proyek atau keperluan lainnya 

yang ditentukan oleh pemerintah.  Obligasi Pemerintah ini biasanya 

dikeluarkan tanpa jaminan.  Karena umumnya obligasi Pemerintah 

diterbitkan tanpa menggunakan jaminan, maka unsur kepercayaan 

                                                           
10

  M Irsan Nasarudin-Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cetakan kedua 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 186. 
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(kredibilitas) dari Pemerintah menjadi penting dalam penerbitan obligasi 

ini.  Dengan kata lain dapat atau tidaknya obligasi ini diterima oleh 

investor sangat tergantung pada kredibilitas Pemerintah tersebut di mata 

investor. 

Sebagaimana dikatakan di atas, obligasi pada dasarnya merupakan hutang-

piutang.  Oleh karena itu pengaturan atas obligasi (baca: hutang piutang) ini 

sebenarnya sama dengan hutang-piutang umumnya sehingga karenanya obligasi 

juga tunduk pada ketentuan mengenai hutang yang ada dalam Pasal 1754-1773 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  Demikian juga Otoritas 

Jasa Keuangan, sebagai otoritas pasar modal sama sekali tidak mengadakan 

ketentuan khusus mengenai hutang-piutang yang timbul karena penerbitan 

obligasi.
11

   

Untuk penerbitan obligasi Pemerintah (surat utang negara), penerbitannya 

tidak tunduk pada peraturan-peraturan pasar modal.  Selain itu Pemerintah pun 

telah secara khusus mengatur mengenai surat utang negara ini dalam peraturan 

tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 

(selanjutnya disebut UU SUN) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 70.  Surat utang negara yang merupakan suatu fenomena baru 

dalam dunia keuangan di Indonesia.  Surat utang negara yang telah mulai 

                                                           
11

  Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hal 13. 
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dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak akhir tahun 2002.
12

  UU 

SUN memberi kepastian bahwa:
13

 

1. Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu; 

2.  Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo; 

3.  Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus 

memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan 

Bank Indonesia; 

4.  Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang; 

5.  Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh 

pihak yang tidak berwenang dan atau pemalsuan SUN. 

Penerbitan SUN bermanfaat sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi dan 

instrumen pasar keuangan. 

Pasal 1 ayat (1) UU SUN menjelaskan Surat Utang Negara yang 

selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan 

utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran 

bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa 

berlakunya.  SUN terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi 

Negara.
14

  Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 

tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (PMK 

31/2018) menjelaskan bahwa Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga 

secara diskonto
15

 (selanjutnya disebut ORI). 
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  Hamud M.Balfas, op.cit., hal 143-144. 
13

  http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/52, diakses tanggal 6 April 2019 
14

  Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. 
15

  Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 Tentang Penjualan 

Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. 

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/52
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Melihat sejarahnya, penerbitan ORI sebenarnya bukan hal yang baru bagi 

bangsa Indonesia karena pada tahun 1950-an pemerintah pada masa Presiden 

Soekarno menerbitkan 4 (empat) jenis obligasi negara ritel 3% Obligasi Republik 

Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959, 

6% Obligasi Pembangunan 1964 (selanjutnya disebut Obligasi Lama).  Ketika 

terjadi defisit hebat di tahun 1950, pemerintah mengambil kebijakan sanering atau 

pengguntingan uang. Separuh mata uang dipakai sebagai alat pembayaran, dan 

separuh lainnya ditukar dengan obligasi pemerintah yang kemudian dinamakan 

Obligasi RI 1950. Sembilan tahun kemudian, pemerintahan Presiden Soekarno 

kembali menerbitkan obligasi. Ada 2 (dua) obligasi yang di distribusikan ke 

rakyat di tahun 1959, yaitu Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi Berhadiah 

1959 senilai Rp 2 juta. Penerbitan Obligasi Konsolidasi 1959 dilakukan untuk 

menggantikan uang rakyat yang dibekukan di bank-bank pemerintah. Sementara 

Obligasi Berhadiah 1959 lebih bersifat sukarela sebagai dana pembangunan.
16

  

Pada tanggal 28 November 1978, diterbitkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 466a/KMK.011/1978 tentang Pelunasan Sekaligus Obligasi 

Lama.  Sejak diumumkannya rencana pelunasan obligasi dimaksud dalam KMK 

466a/1978, sejumlah besar masyarakat pemegang obligasi, telah mengajukan 

permintaan pelunasan, memperoleh pembayaran dan menyerahkan asli obligasi 

dimaksud kepada pemerintah melalui kantor-kantor Kas Negara yang ditunjuk 

berdasarkan PENG-10/1979. Selanjutnya terhadap asli obligasi-obligasi tersebut 

telah dilakukan pemusnahan tahap pertama di PN kertas Padalarang pada tanggal 

                                                           
16

  https://arifefendy.com/2013/09/11/sekelumit-sejarah-awal-mula-obligasi-di-indonesia/, 

diakses tanggal 4 Maret 2019. 

https://arifefendy.com/2013/09/11/sekelumit-sejarah-awal-mula-obligasi-di-indonesia/
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19-23 November 1985, dan tahap berikutnya pada tanggal 27-30 November 

1985.
17

 

Pasca kadaluarsa tahun 1983 sampai saat ini, tercatat terdapat kurang lebih 

220 pemegang/ahli waris pemegang obligasi yang dilunasi berdasarkan KMK 

466a/1978 masih mengupayakan permintaan pelunasan obligasi-obligasi 

dimaksud, baik melalui surat maupun langsung ke sejumlah unit di Depkeu. 

Mengingat cukup maraknya permintaan pelunasan obligasi dan pinjaman tersebut, 

pada tahun 1999 Menkeu menerbitkan KMK Nomor 357/KMK.01/1999 tentang 

pembentukan Tim Penyelesaian Pinjaman Nasional 1946, Obligasi Lama, 

sebagaimana diubah dengan KMK 395/KMK.01/2001.  Berdasarkan rapat pleno 

Tim tanggal 28 Agustus 2001 yang dilaporkan Sekretaris jenderal selaku Ketua 

Tim Pengarah kepada Menkeu dengan Nota Dinas Nomor: ND-686/SJ/2001 

tanggal 13 September 2001, diputuskan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim, 

maka tuntutan atas klaim pembayaran Pinjaman Nasional 1946 dan Obligasi 

Lama, tetap tidak dapat dipenuhi mengingat sudah kadaluarsa. Keputusan Tim 

tersebut selanjutnya disampaikan Menkeu kepada Sekretaris Negara dengan surat 

Nomorr: 510/MK.01/2001 tanggal 29 November 2001.
18

 Kelemahan obligasi 

negara yang diterbitkan pemerintah 60 tahun yang lalu, tidak dijamin Undang-

Undang.  Berbeda dengan saat ini, Pemerintah menerbitkan surat utang negara 

baik untuk institusi maupun ritel, dengan payung hukum UU SUN. 

Sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006, ORI telah memasuki 

usia keduabelas pada tahun 2018 ini.  Pada bulan Oktober 2018, Pemerintah 

kembali menawarkan ORI kepada masyarakat Indonesia dengan seri 015.  

                                                           
17

  Ibid. 
18

  Ibid. 
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Penerbitan ORI015 dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk 

memperdalam pasar keuangan domestik dengan cara memperluas basis investor di 

dalam negeri. Beberapa kebijakan baru diterapkan dalam ketentuan dan 

persyaratan pembelian ORI015, antara lain jumlah minimal pembelian yang 

diturunkan menjadi Rp1.000.000 (pada ORI014 minimum pembelian adalah 

Rp5.000.000), persyaratan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor 

Identification/SID) yang harus dimiliki investor yang melakukan pembelian di 

pasar perdana serta ketentuan bahwa perpindahan kepemilikan ORI015 di pasar 

sekunder hanya dapat dilakukan antar investor domestik
19

. Seluruh dana yang 

diterima melalui penerbitan ORI015 ini digunakan untuk pemenuhan target 

pembiayaan APBN tahun 2018 dan perubahannya (jika ada), di antaranya untuk 

mendukung peningkatan kualitas pendidikan
20

.  Pemerintah berencana untuk 

menawarkan kembali 9 (sembilan) seri Surat Berharga Negara ritel lainnya di 

tahun 2019 di antaranya ORI 016 dengan jadwal penerbitan yang masih tentatif 

yaitu tanggal 10 sampai dengan 24 Oktober 2019.
21

 

Pengertian yang lebih spesifik mengenai kredit dapat dilihat pada Pasal 1 

ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang 

menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

                                                           
19

  http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2280, diakses tanggal 7 Nopember 2018. 
20

  “Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI015”, 

https://www.kemenkeu.go.id/media/10682/memo-info-ori015.pdf, hal 10, diakses 4 Oktober 

2018. 
21

  http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=8502&action=download, 

diakses tanggal 4 Maret 2019. 

https://www.kemenkeu.go.id/media/10682/memo-info-ori015.pdf
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=8502&action=download
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Pemberian kredit perbankan merupakan kegiatan yang mengandung risiko 

yang sangat besar (high risk).  Bank harus mampu menganalisis kelayakan 

pemberian kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang melekat pada setiap 

pemberian kredit.  Dalam praktek pemberian kredit, Bank pada dasarnya 

berpegang kepada pola umum pemberian kredit yang baik (sound credit) yaitu 

antara lain dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan serta memperhatikan pula usaha-usaha ke arah 

peningkatan efisiensi. Dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan debitor serta untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh 

keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank akan melakukan 

sebagaimana yang lazim dilakukan pada dunia perbankan yaitu dengan 

menerapkan the five of credit analysis atau Prinsip 5C yaitu Character, Capacity, 

Capital, Collateral dan Condition of Economy. 

Bank harus memiliki sarana dan waktu yang cukup untuk menilai setip 

permohonan kredit dari nasabah berdasarkan Prinsip 5C agar dapat 

meminimalkan risiko kredit macet.  Oleh karena itu pemberian kredit harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dalam tenggang waktu yang cukup, mulai 

dari perencanaan besarnya kredit, penentuan besarnya suku bunga, analisis atas 

kelayakan kredit, prosedur pencairan kredit, sampai pada pengawasan kredit dan 

pengendalian kredit macet.  Pada saat penilaian permohonan kredit menjadi titik 

awal bagi bank untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai nasabah.  

Kaitan usaha yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit dengan usaha lainnya 

dalam kelompok nasabah yang tidak dimasukkan ke dalam permohonan kredit 
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harus didapatkan, sehingga kelengkapan pengetahuan mengenai nasabah secara 

secara keseluruhan (know your customer) dapat diketahui dengan utuh.
22

 

Definisi tentang agunan dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (23) UU 

Perbankan yang berbunyi Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan 

nasabah debitor kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.  Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum yang 

menjelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SUN, dan/atau penanaman 

dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas 

lancar. Termasuk dalam SBI dan SUN adalah yang diterbitkan berdasarkan 

prinsip syariah. 

Sebagai instrumen surat berharga, ORI, yang merupakan SUN 

dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan memberikan hak 

kepemilikan kepada pemegangnya
23

. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada 

setiap orang.  ORI tersebut juga digolongkan sebagai benda dalam lalu lintas 

perdagangan karena instrumen tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat 

diperjualbelikan di antara subjek hukum. Berdasarkan Pasal 511 KUHPerdata
24

, 

maka ORI sebagai suatu piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak 

tidak berwujud.  Sebagai piutang, maka menurut undang-undang dapat dijadikan 

agunan hutang dengan cara digadaikan.  Pemberi gadai tersebut telah memberikan 

hak gadai untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada pemegang gadai. Hak 

                                                           
22

  Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, cetakan ke-1 (Jakarta: Redcarpet Studio, 

2011), hal 197-198. 
23

  J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cetakan ke-IV, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2002), hal 91. 
24

  Pasal 511 ayat (5) KUHPerdata menyebutkan bahwa benda bergerak termasuk saham dalam 

utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat 

pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti 

bunga yang berhubungan dengan itu 
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gadai bersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (droit de suite) karenanya 

pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yang digadaikan dalam 

tangan siapapun benda itu berada dan pemegang gadai berhak menjual benda 

yang digadaikan jika debitur cidera janji
25

.  Adapun pengaturan mengenai 

lembaga gadai ini diatur di dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata. 

  Dengan penggunaan lembaga gadai dalam perjanjian kredit, terdapat 

keunggulan penggunaan agunan gadai dibandingkan dengan agunan lainnya. 

Perjanjian gadai hanya ada dikarenakan adanya perjanjian kredit, hal tersebut 

sesuai dengan karakteristik perjanjian agunan, yang ada dikarenakan adanya 

perjanjian pokoknya.
26

 Perjanjian gadai tersebut ada dikarenakan untuk menjamin 

kewajiban-kewajiban pemberi gadai yang juga merupakan nasabah kepada bank 

umum berdasarkan perjanjian kredit. Ciri khas perjanjian gadai yaitu barang 

agunan harus ditarik dari kekuasaan pemilik untuk mencegah bahwa barang itu 

dihilangkan oleh pemiliknya.
27

  Biasanya barang agunan diserahkan kepada 

kreditur tetapi dibuka kemungkinan untuk menyerahkan kepada seorang pihak 

ketiga yang menguasainya atas nama kreditur atau kepada pihak ketiga ini bahkan 

merupakan suatu syarat mutlak bagi terbitnya hak gadai. Hal ini merupakan salah 

satu dari keunggulan lainnya, penyerahan tersebut tidak secara serta merta, 

melainkan melalui prosedur sebagaimana juga telah diatur dalam PT Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI).  Keunggulan perjanjian gadai lainnya adalah 

eksekusi atas objek gadai yakni atas ORI yang dijadikan agunan apabila terjadi 

cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dimana bank umum 

                                                           
25

  Suharnoko dan Kartini Muljadi, Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham, cetakan 

pertama, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hal 6. 
26

  Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cetakan 2, (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2000), hal 41. 
27

  Suharnoko dan Kartini Muljadi, op.cit. 
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dapat langsung mengambil tindakan menjual efek atau tindakan lainnya yang 

dianggap perlu, hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan dalam perjanjian gadai 

tersebut juga diperjanjikan perjanjian lainnya yakni perjanjian pemberian kuasa-

kuasa lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian gadai itu 

sendiri.
28

 

Melihat permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji 

topik tersebut dan kemudian menuangkannya dalam sebuah tesis dengan judul: 

TINJAUAN HUKUM MENGENAI GADAI ATAS OBLIGASI NEGARA 

RITEL (ORI) SEBAGAI AGUNAN UTANG PADA BANK 

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan yang didapat dari penelusuran 

melalui internet, penelitian yang relatif sama telah ada dengan yang Penulis 

lakukan yaitu:  

1. Tesis yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Penerbitan ORI yang 

ditulis oleh Elvira Fitriyani Pakpahan pada tahun 2009 di Universitas 

Sumatera Utara
29

 yang membahas mengenai pengaturan penerbitan ORI 

dalam ketentuan hukum SUN, kedudukan hukum pemegang ORI, 

perlindungan hukum terhadap pemegang ORI.  Perbedaan penulisan 

terletak pada tahun penerbitan ORI yaitu tahun 2006 dan seri ORI yang 

diterbitkan yaitu ORI 001.  Penulis menggunakan ORI 015 yang 

diterbitkan tahun 2018 di mana jumlah minimal pembelian diturunkan, 

investor wajib memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single 

                                                           
28

  Atika, Pemberian Fasilitas Kredit Bank Dengan Jaminan Deposito Berjangka, Jurnal 

Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015 (e-journal), 

https://media.neliti.com/media/publications/213105-pemberian-fasilitas-kredit-bank-dengan-

j.pdf, diakses tanggal 7 Nopember 2018. 
29

  http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4789/09E01797.pdf;sequence=1, 

diakses tanggal 4 Maret 2019. 

 

https://media.neliti.com/media/publications/213105-pemberian-fasilitas-kredit-bank-dengan-j.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/213105-pemberian-fasilitas-kredit-bank-dengan-j.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4789/09E01797.pdf;sequence=1
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Investor Identification/SID), penambahan perusahaan financial technology 

sebagai pihak yang ditetapkan Pemerintah untuk menjual ORI. 

2.  Skripsi yang berjudul ORI Sebagai Objek Jaminan Gadai di Bank yang 

ditulis oleh Dimas Yoga Pradipta pada tahun 2009 di Universitas 

Airlangga
30

.  Perbedaan penulisan terletak pada sistem yang digunakan 

untuk menjaminkan ORI hanya mengacu pada Bank Indonesia Scipless 

Securities Settlement System, sedangkan Penulis mengacu pada Bank 

Indonesia Scipless Securities Settlement System dan peraturan yang 

berlaku di KSEI. 

3.  Skripsi yang berjudul ORI Sebagai Jaminan Utang Dari Perspektif 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang 

ditulis oleh Gusti Ayu Putu Intan Pratiwi pada tahun 2016 di Universitas 

Udayana
31

.  Perbedaan terletak pada cara penjaminan ORI yang 

menggunakan fidusia, sedangkan Penulis menggunakan gadai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan hukum yang akan 

dikaji dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pengaturan dalam hal ORI dijadikan agunan utang pada 

Bank?  

2.  Bagaimana pengalihan kepemilikan ORI dari debitur/penjamin 

kepada pihak lain jika debitur mengalami wanprestasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

                                                           
30

  http://repository.unair.ac.id/11023/, diakses tanggal 4 Maret 2019. 
31

  https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/651bf09de9c0389061ede81deb7dbf6b.pdf, 

diakses tanggal 20 Maret 2019. 

http://repository.unair.ac.id/11023/
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/651bf09de9c0389061ede81deb7dbf6b.pdf
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Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman yang 

benar tentang masalah yang dirumuskan. Berdasarkan uraian rumusan 

masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai, antara lain adalah: 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dan persyaratan 

berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai agunan. 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengaturan dan 

dokumentasi yang diperlukan dalam menjadikan ORI sebagai 

agunan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama 

yang berkaitan dengan hukum bisnis dan khususnya mengenai ORI 

sebagai salah satu alternatif agunan di bank umum sehingga dapat 

menambah perbendaharaan penelitian dan dapat dijadikan referensi 

bagi penelitian-penelitian berikutnya.   

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bekal bagi 

praktisi yang berkecimpung dalam kegiatan jual-beli ORI terkait 

mengenai ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan 

ORI sebagai agunan. Diharapkan pula penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai ORI 

sebagai salah satu alternatif agunan di bank umum.   
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai pengaturan 

penerbitan ORI dan gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Menjelaskan dan menguraikan mengenai jenis penelitian, 

bahan hukum, data dan perolehan cara, pendekatan analisis. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang 

Obligasi Negara Ritel (ORI) sebagai agunan kredit pada bank 

dan mekanisme pengalihan ORI dalam hal debitur wanprestasi 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini Penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan sumbangan pemikiran penulis yang 

berkaitan dengan penelitian.  
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