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Potret Obligasi Pemerintah dan Korporasi di Asia Triwulan III 
2018 

  

Berdasarkan jenis penerbitannya secara umum obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni 
obligasi pemerintah dan korporasi. Pengertian obligasi pemerintah sendiri terbagi menjadi dua, 
yaitu obligasi pemerintah pusat (Treasury Bonds) dan obligasi pemerintah daerah (Municipal 
Bonds). 

Menurut Asian Bond Market, diantara 10 negara di Asia rasio outstanding obligasi Pemerintah 
terhadap GDP terbesar terjadi di Jepang mencapai 193,9%. Sedangkan nilai rasio outstanding 
obligasi pemerintah terhadap GDP terkecil terjadi di Indonesia yakni sebesar 15,9%,. 

Sementara itu, rasio outstanding obligasi korporasi terhadap GDP terbesar terjadi di Korea 
mencapai 74%. Sedangkan rasio outstanding obligasi korporasi terhadap GDP terkecil terjadi di 
Vietnam sebesar 1,5%, diikuti Indonesia sebesar 2,8%. 

Gambar 1. Rasio Obligasi Pemerintah dan Korporasi terhadap GDP  
Triwulan III tahun 2018 

 
               Sumber : Bond Market Development, ABO 

Masih rendahnya rasio obligasi korporasi Indonesia terhadap GDP mengindikasikan bahwa sektor 
rill masih mengandalkan bank untuk memperoleh modal kerja atau dana investasi. Sedangkan jika 
dilihat dari rasio obligasi pemerintah terhadap GDP, rasio yang dimiliki Indonesia masih relatif kecil 
yakni sebesar 15,9%. Rasio ini masih lebih kecil dibandingkan tiga negara lainnya di Asia seperti 
Jepang, Thailand, dan Korea yang masing-masing sebesar 193,9%, 56,5% dan 53% terhadap nilai 
GDP di masing-masing negara tersebut. 
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Berdasarkan share obligasi, pada triwulan III tahun 2018 negara dengan share obligasi pemerintah 
terbesar terdapat di Vietnam mencapai 93,5%. Sedangkan share obligasi korporasi terbesar 
terdapat di Korea mencapai 58,3%.  

Gambar 2. Share Obligasi Pemerintah dan Korporasi Triwulan III tahun 2018 

 
               Sumber : Bond Market Development, ABO 

Di Indonesia porsi terbesar penerbitan obligasi adalah obligasi pemerintah dengan share 84,8%, 
sedangkan porsi obligasi korporasi hanya sebesar 15,2%. Berbeda dengan Malaysia yang porsi 
penerbitan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi relatif sama, masing-masing sebesar 52,6% 
dan 47,4%.  

 


