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Argentina Tantang Hakim AS 

Investor Asing Boleh Menukarkan Obligasi ”Gagal” 

 

•  

BUENOS AIRES, KAMIS — Argentina menantang keputusan hakim Amerika Serikat yang membuat 

Argentina mengalami gagal bayar utang (default). Karena itu, lewat keputusan parlemen, Argentina 

mengizinkan penukaran obligasi ”gagal” itu dengan obligasi baru yang disahkan lewat undang-undang 

Argentina. 

Hal ini bertujuan membuat kreditor internasional pemegang obligasi terbitan Pemerintah Argentina 

tidak dirugikan akibat keputusan hakim Thomas Griesa dari pengadilan AS. Namun, Griesa langsung 

menyatakan, tindakan Argentina itu ilegal. ”Tindakan Argentina tidak memiliki kekuatan hukum,” kata 

Griesa di New York, Kamis (21/8). 

Sehari sebelumnya, Presiden Argentina Cristina Hernandez menetapkan Kongres Argentina telah 

meloloskan UU yang memungkinkan kreditor internasional tetap menerima cicilan bunga dan utang 

secara langsung dari Pemerintah Argentina. 

”Ini bukan sebuah kewajiban dan bukan pergantian yurisdiksi hukum atas kontrak obligasi. Namun, 

sebagai cara memudahkan investor asing menukarkan obligasi yang dinyatakan default ke dalam bentuk 

obligasi terbitan lokal, dalam kasus jika kreditor internasional bersedia mendapatkan haknya dengan 

cara yang ditawarkan Argentina,” kata Menteri Perekonomian Argentina Axel Kicillof di Buenos Aires. 

Lobi kreditor 

Kasus ini berawal dari keputusan Griesa tahun 2012 yang melarang Argentina membayar utang. Dia juga 

melarang kreditor Argentina menerima pembayaran bunga utang dan cicilan utang dari Argentina awal 

Agustus 2014 ini. Keputusan Griesa berawal dari lobi segelintir kreditor Argentina, yang menolak 

pemotongan atas nilai plafon utang. 

Pada 2001 Argentina menyatakan secara sepihak tidak membayar kewajiban luar negeri karena 

kebangkrutan negara. Namun, sejak 2005 Argentina kembali bersedia membayar utang meski dengan 



potongan nilai utang 75 persen dari total nilai utang. Hampir semua, sekitar 97 persen kreditor 

Argentina, menerima kesepakatan itu, kecuali segelintir kreditor asal AS. 

Griesa menyatakan, Argentina harus membayar semua total utang tanpa ada potongan. Batas waktu 

bagi Argentina untuk menyatakan kesediaan membayar semua utang adalah 30 Juli 2014. Hingga 

tanggal itu, Argentina tetap tidak mau membayar penuh utang, yang telah direstrukturisasi dan disetujui 

97 persen kreditornya. 

Argentina sebenarnya telah mentransfer cicilan bunga utang ke Bank of New York Melon pada 30 Juli. 

Namun, keputusan Griesa memiliki kekuatan hukum karena basis hukum perjanjian obligasi Argentina 

adalah yurisdiksi Amerika Serikat, dalam hal ini kota New York. Akibat keputusan Griesa, Bank of New 

York Melon tidak berani mendistribusikan dana Pemerintah Argentina ini. 

Apalagi, putusan tambahan Griesa menetapkan siapa yang menerima pembayaran bunga utang dari 

Argentina adalah penghinaan pada pengadilan AS. Namun, Argentina tak acuh pada keputusan Griesa 

dan menyebut segelintir kreditor Argentina itu sebagai pemeras. 

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan, restrukturisasi utang yang terkadang berakhir dengan 

pemotongan plafon utang adalah hal biasa dalam sindikasi pinjaman internasional. 

Belum jelas apakah kreditor Argentina mau menerima tawaran Argentina itu. ”Ini adalah kasus yang 

belum ada preseden,” kata Hans Humes, Ketua Greylock Capital Management, yang memegang obligasi 

Argentina. (REUTERS/AP/AFP/MON) 

  

 


