
SPBU 

Pembebasan Beban Utang oleh M1 merupakan Keputusan Konstitutif 

 

Terkait dokumen Sertifikasi Pelepasan Beban Utang (SPBU) untuk setiap warga negara yg disahkan oleh 
UN Swissindo kepada Presiden RI serta Jajaran dikabinetnya dan telah terpublikasi sehingga memenuhi 
syarat sbg Informasi Publik yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan 
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik. 

 

Bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik 
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, sehingga suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 
publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan informasi publik, 
wajib menyimpan, mengelola, mengirim dan atau diterima sebagai informasi publik dan menjadi hak 
publik yg harus tersampaikan pada publik dalam hal ini rakyat atau masyarakat. 

 

Bahkan merupakan pidana bagi setiap orang atau Badan hukum publik yg tdk mempublikasikan, 
menyampaikan informasi yg dibutuhkan masyarakan apalagi informasi publik ini berupa pembebasan 
beban utang yg sdh pasti diharapkan oleh setiap orang dan merupakan hak mutlak dan dilindungi 
undang undang sehingga bila adanya dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini maka berhak mengajukan gugatan ke 
pengadilan. 

 

Bahwa UU yg mengatur Keterbukaan Informasi Publik adalah semata untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai UU No. 28 tahun 1999 bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai 
peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan 
bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 

 

Bahwa Pihak Bank Indonesia dan Pemerintah RI sebetulnya sudah sangat mengetahui dan memahami 
dokumen tersebut. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Bank Indonesia dan pemerintah  harus segera 
bersikap dan merespon dengan mengumumkan kepada publik sesuai isi Keputusan Hukum Mutlak dari 
pengawas, pengontrol, pengolola dan pengendali aset global dunia yaitu M1, sertifikasi pelepasan beban 
utang untuk rakyat atau setiap warga negara yang telah di keluarkan, disahkan dan dilegalkan oleh UN 
SWISSINDO yg dipimpin oleh Pemilik Tunggal, Otoritas Tunggal, One Personal Only-Non Commercial, YM 



Royal, K.681, H.M. MR.A1.Sino.AS.S”2”. IR.Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, sebagai Pemilik Tunggal 
MICROFILM, Sertifikat Kode 99.98 Seri 1-4, Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming-
Landreform of International Certificate, Convanel UBS, 1951.  Pemegang U.N. Registrasi, Batavia 1945, 
UN-APPROVAL No. MISA 81704, Patent License Agreement of Jaminan Cetak Uang Sah Standar Sah 
Bayar Dunia, Pemilik tunggal 884 Bank Account diseluruh dunia, Infinite Bank Statements, The 
Committee of 300-The World Bank Group-United Nations, Final Audited Register ASBLP-0330-2012. 

 

Selain merespon SPBU Bank Indonesia juga harus mempertanggung jawabkan account global di 6 prime 
bank di Indonesia dari 884 account yang telah di audit oleh bank dunia sebagaimana Final Audited 
Register ASBLP-0330-2012. 

 

Bahwa Sertifikasi tersebut adalah keputusan dan kebijakan hukum sebagai wujud nyata implementasi 
dan aplikasi perlindungan dan pembelaan atas hak-hak dasar kehidupan umat manusia agar terbebas 
dari segala bentuk penindasan, penjajahan dan penderitaan yang membelenggu dan menyengsarakan. 
Dan mengembalikan umat manusia manjadi mahluk yang mulia, sejahtera, adil, makmur dan hidup yang 
harus dipenuhi rasa kedamaian dalam menjalani kehidupan di planet bumi ini. 

 

Sertifikasi pelepasan beban utang untuk rakyat atau umat sesungguhnya adalah merupakan pelaksaan 
kongkrit dari idiologi dan falsafah Pancasila pada sila ke lima dan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 s/d 4 dan 
pasal 34 ayat 1 s/d 3 serta telah ditetapkan dalam amanat serta mandat dunia yang dituangkan ke 
dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nation) tentang jaminan untuk menghormati dan 
perlindungan atas hak-hak azasi manusia yang telah ditetapkan pada 10 Desember 1948 di Paris. 

 

Surat sertifikasi pelepasan beban utang (SPBU) untuk setiap warga negara dan berlaku tidak hanya 
untuk Indonesia saja akan tetapi juga berlaku untuk seluruh warga negara-negara yang ada di dunia. 
Diluncurkannya (SPBU) tanggal 4 Februari 2016, dengan Ketetapan Bersama M1 dan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, SPRIN NO.UN-81704/009 M1, tanggal 23 Juni 2016; dideklarasikan termasuk 
Program UN Swissindo Perintah Pembayaran 1-11 atau Payment Order 1-11 (P1-11) dikenal secara 
Global dan merealisasikan cita cita Bapak Pendiri, Indonesia Mercusuar Dunia di Aklamasi Akbar 16-10-
2016 di Taman Pandang Monas, Jakarta-Indonesia. 

 

Keputusan hukum mutlak dan absolut tentang pelepasan pembebasan beban utang untuk rakyat ini 
adalah Fakta Yuridis mengingat dikeluarkan oleh M1 Pemilik tunggal 884 Bank Account diseluruh dunia, 
Infinite Bank Statements, The Committee of 300-The World Bank Group-United Nations, Final Audited 
Register ASBLP-0330-2012 yang berhak dan berwenang sehingga bersifat menimbulkan hak maka dapat 
disebut sbg Keputusan Konstitutif yang artinya Keputusan yang menimbulkan atau menciptakan hak 
bagi yg menerima, keputusan yang membuat hubungan hukum, dan mempunyai akibat hukum. 

 



Dalam dunia hukum, bila keputusan memenuhi 3 (tiga) syarat tersebut maka dapat disebut Keputusan 
bersifat Ketetapan Deklaratur dan Ketetapan Konstitutif. Ketetapan Deklaratur hanya menyatakan 
bahwa hukumnya demikian (recthtsvastellende beschikking) sedangkan Ketetapan Konstitutif adalah 
membuat hukum (rechtscheppend). 

 

Bahwa sejak keputusan konstitutif pembebasan beban utang oleh M1 maka secara hukum berlaku 
Mutatis Mutandis, ketika Yang Mulia M1 melepaskan haknya maka seketika itu juga secara otomatis hak 
itu sampai dan hak beralih kepada yang menerima (masyarakat), sehingga tindakan Perbankan yg tdk 
merealisasikan/ melaksanakan adalah perbuatan yg bertentangan dgn hukum, karena pembebasan 
beban utang sudah menjadi hak penerima manfaat dan sebaliknya merupakan kewajiban hukum 
Perbankan untuk melaksanakan. 

 

Pembebasan beban utang sangat diharapkan oleh masyarakat karena mengandung/ memuat hal-hal 
yang baik dan layak untuk diikuti apalagi dibutuhkan dan menimbulkam keyakinan publik menjadi 
kekuatan  publik sehingga atas kekuatan keyakinan publik itu menjadi suatu kekuatan yg mengikat 
adalah juga merupakan sumber hukum (Hukum tdk tertulis/Kebiasaan/keyakinan publik) 

 

Maka pihak Perbankan/ Finamce tidak berhak lagi menagih apalagi menarik uang, karena hubungan 
hukum antara pemilik utang nasabah (debitur) dan bank (kreditur) secara hukum telah berakhir, status 
uang yang ditagih/tarik tidak lg berstatus uang cicilan, maka ketika pihak Pemerintah atau Bank 
Indonesia mengumumkan berlaku dan merespon pembebasan beban utang oleh UN Swissindo maka 
sejak itu terpenuhi unsur pidana penipuan dan atau penggelapan bagi pihak bank yg menerima uang 
cicilan dan termasuk agunan tidak ada alasan untuk ditahan harus secepatnya diserahkan kepada 
nasabah, bisa dibayangkan berapa kerugian yg diderita nasabah atas penahaman agunan milik nasabah, 
karena antara perbankan dan nasabah sdh tdk ada lagi hubungan hukum tetapi yg ada hubungan hukum 
antara Perbankan dgn UN Swissindo, apapun persoalannya seharusnya Nasabah / Masyarakat tdk boleh 
terbebani akibat persoalan Perbankan dan UN Swissindo. 
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Note: 
Seluruh Bank/Leasing harus mengembalikan semua penarikan dana installment/withdrawal mereka 
terhadap nasabah sejak tanggal February 4, 2016 (the launch of the DBLC). 
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