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PT Bank UOB Indonesia Lampaui Target Penjualan 
Obligasi Ritel ORI Seri ORI008  

 
Jakarta, 31 Oktober 2011 – PT Bank UOB Indonesia (“UOB Indonesia”) telah menjual Obligasi Ritel 

ORI Seri ORI008 sebesar Rp356,240 miliar, melampaui targetnya sebesar Rp100 miliar. Akan 

tetapi, karena adanya pembatasan penjualan ORI008, UOBI hanya dapat mengalokasikan Rp137,2 

miliar kepada nasabah. Ini merupakan pertama kalinya UOB Indonesia ditunjuk oleh Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia sebagai agen penjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI), bersama 24 

Bank dan perusahaan sekuritas lainnya. 

 

UOBI menyelenggarakan customer gathering di tiga kota berbeda yaitu Jakarta, Bandung, dan 

Samarinda untuk mempromosikan produk tersebut dan menyampaikan rinciannya kepada 

nasabah. Fitur yang sangat menarik bagi investor adalah program buy-back, yang mulai berlaku 

pada hari alokasi obligasi.  Dalam program ini, Bank akan membeli obligasi dari investor pada nilai 

kompetitif sebesar 100,30% dari harga awal penawaran obligasi. 

 

Investor yang membeli ORI008 melalui UOBI juga menerima voucher belanja senilai Rp100 ribu 

untuk setiap pembelian obligasi senilai Rp100 juta.  Kami juga membuat penawaran semakin 

menarik bagi para investor yang membeli paket produk ORI008 dan reksadana dengan memberi 

mereka hadiah berupa voucher belanja.   

 

Frederikus, Global Markets & Investment Management Head UOB Indonesia, mengatakan, 

“Obligasi ORI008 menyediakan kesempatan investasi yang aman dan mudah bagi nasabah kami.  

Sebagai agen penjual seri obligasi ORI untuk pertama kalinya kami merasa sangat termotivasi oleh 

dukungan yang begitu besar dari para nasabah.  Kami senang menjadi bank pilihan nasabah dan 

akan terus berupaya menemukan cara untuk menghargai kepercayaan mereka pada UOB dan 

memberikan pengalaman perbankan yang sempurna dan memuaskan.“   

 

ORI008 merupakan seri kedelapan dalam rangkaian obligasi ritel yang ditawarkan oleh 

Pemerintah Indonesia. ORI008 mulai ditawarkan dari 7 Oktober hingga 21 Oktober 2011 dan akan 

jatuh tempo pada 15 Oktober 2014. 

----end---- 



 

Mengenai Obligasi Ritel Indonesia  

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) adalah obligasi ritel yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia.  ORI ditawarkan kepada Warga Negara Indonesia dalam Pasar Utama melalui agen 
penjual yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk 
meluaskan basis investor di dalam negeri, mendukung stabilitas pasar uang dan mewujudkan 
kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.  
 
Manfaat utama dari ORI 008 bagi investor adalah tidak adanya risiko gagal bayar karena investasi 
pada ORI dijamin oleh pemerintah. Selain itu, investor akan menerima pembayaran kupon setiap 
bulan selama masa berlakunya ORI, dengan pembayaran pertama pada bulan December 2011.  
 

Mengenai PT Bank UOB Indonesia 

Didirikan di Jakarta pada tahun 1956, PT Bank UOB Indonesia merupakan salah satu bank 
terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan sebanyak 213 kantor dan 132 ATM yang tersebar 
di 30 kota pada 18 provinsi di seluruh Indonesia.  
 
Efektif pada tanggal 19 Mei 2011, Bank resmi mengganti namanya dari PT Bank UOB Buana 
menjadi PT Bank UOB Indonesia.  
 
UOB Indonesia telah dikenal sebagai salah satu Bank yang berfokus pada usaha kecil dan 
menengah, serta memiliki kekuatan pada jumlah nasabah ritel. Saat ini, UOB Indonesia juga 
mengembangkan bisnis corporate banking dan menawarkan rangkaian produk dan layanan 
treasury kepada para nasabahnya.  
 
Kinerja UOB Indonesia telah mendapat pengakuan dan beragam penghargaan dari pihak-pihak 
independen. Selama tahun 2011, beberapa penghargaan yang didapat antara lain predikat Sangat 
Bagus atas kinerja keuangan tahun 2010 dan Platinum Award atas Kinerja Keuangan Sangat Bagus 
selama 10 tahun berturut-turut yaitu tahun 2001-2010 keduanya dari Majalah Infobank, 
penghargaan ABFI Banking Award Best Performance Banking 2011 Kategori Swasta Menengah 
dari Kelompok Tempo Media dan ABFI Institute Perbanas serta pemenang ketiga Annual Report 
Award untuk kategori Private Keuangan Non Listing.  
 
 
Untuk pertanyaan seputar rilis media ini, silahkan hubungi: 
 
Fera Indratie Prajitno  
Head, Brand Performance and Corporate Communications  
UOB Plaza, Lt. 12  
Jln. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta  
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