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Pengantar Penulis . . .

Pembiayaan perusahaan merupakan suatu transaksi keuangan
yang salah satu pihaknya adalah sebuah perusahaan berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) dengan pihak lain memiliki posisi sebagai
investor terhadap PT tersebut. Dalam pembiayaan perusahaan
memiliki alternatif-alternatif yang sangat luas, disebut juga dengan
financial engineering atau nuclear finance atau particle finance. Proses
masuknya investasi dari seorang investor ke dalam kas perusahaan
disebut sebagai capital formation (pembentukan modal). Proses ini akan
diikuti dengan proses legal yang akan mengatur hubungan antara
investor dan perusahaan yang bersangkutan, baik berdasarkan
peraturan perundangan-undangan atau hanya berdasarkan
kesepakatan kontraktual antara pihak investor dan pihak perusahaan

Teori-teori mengenai pembiayaan perusahaan dari tahun ke
tahun mengalami perkembangan yang sangat inovatif, karena
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kebutuhan suatu PT atas modal tetap besar. Perusahaan-perusahaan
harus saling bersaing untuk mendapatkan investor dengan jumlah
capital yang mereka inginkan, maka dari itu inovasi atas bentuk-
bentuk pembiayaan perusahaan akan selalu ada dan semakin
canggih pula.

Kepastian hukum juga dituntut oleh para investor guna menjadi
payung/landasan dalam menginvestasikan uangnya pada
perusahaan. Jadi, hukum harus dapat menyediakan perangkat
untuk mengantisipasi potensi-potensi risiko, keuntungan dan
kelangsungan hidup dari aktivitas pembiayaan perusahaan yang
bersifat inovatif dari sisi ekonomi tersebut.

Menurut Richard Selden, ada tiga cara bagi perusahaan untuk
menambah modal, di antaranya: pertama, dengan meminjam; kedua,
dengan menjual saham; dan ketiga, melalui profit yang dihasilkan
dari produksi. Di mana pembiayaan perusahaan secara teoritis
dilakukan melalui penerbitan surat berharga yang bersifat penyertaan
(saham dan convertible efek) dan surat berharga yang bersifat hutang
(bonds/ obligasi, debentures/ surat hutang tanpa jaminan, promissory
note atau surat sanggup, subordinated debentures/ surat hutang yang
bersifat konkuren, dan commercial paper)

Pembiayaan perusahaan akan dibahas khusus melalui penerbitan
surat berharga jenis commercial paper. Di mana commercial paper adalah
sumber dana segar yang penting bagi perusahaan penerbitnya.
Commercial paper akan dipakai oleh perusahaan penerbit sebagai dana
segar untuk mendampingi dana dari hasil kredit perbankan, selain
dalam bentuk surat sanggup. Commercial paper sebagai suatu
instrumen surat hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh penerbit
(perusahaan besar), yang bermanfaat sebagai penghimpunan dana
murah dengan memakai dasar penerapan bunga jangka pendek. Bagi
para investor, commercial paper menawarkan tingkat pengembalian
yang lebih tinggi dari pada obligasi atau surat hutang jangka
panjang. Bagi para investor risiko berinvestasi di commercial paper
juga lebih kecil.

Commercial paper memiliki karakteristik yaitu surat berharga
tanpa jaminan, yang terbentuk dari promissory notes jangka pendek,
dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan institusi pengelola
keuangan pribadi.
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Berdasarkan penerbitnya, commercial paper dibedakan atas tiga
kategori, yaitu commercial paper beragunan aset, commercial paper
finansial dan commercial paper perusahaan. Dua jenis yang terakhir
sering disebut hanya sebagai commercial paper. Peranan commercial
paper dalam pengembangan perusahaan sebagai salah satu alternatif
pembiayaan perusahaan di Indonesia semakin penting.

Faktor-faktor yang membuat kondisi para pelaku pasar uang
mencari sumber dana lain yaitu likuiditas perekonomian yang ketat,
tingkat suku bunga di dalam negeri yang relatif tinggi, dan ekspansi
kredit yang cenderung melambat, tingginya ongkos pembiayaan
perbankan serta sulitnya memperoleh kredit.

Adapun proses penerbitan commercial paper oleh suatu perusahaan
diawali dengan proses internal PT tersebut, yaitu manajemen
perusahaan (direksi PT) memutuskan untuk menerbitkan commercial
paper sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Menerbitkan commer-
cial paper tidak bisa dilakukan sendiri oleh suatu perusahaan, namun
harus dibantu oleh beberapa pihak, hampir sama dengan proses IPO,
hanya saja tidak melalui proses penjaminan emisi. Hanya penerbit
commercial paper yang memiliki tingkat kredit yang baiklah yang
dapat menjual commercial paper, dan tidak mengalami kesulitan dalam
memasarkannya. Rating terhadap penerbit commercial paper sangat
penting karena analisa untuk menentukannya tidak hanya melihat
pada kondisi internal perusahaan, namun juga pada kondisi
eksternal termasuk pada kondisi ekonomi makro dan mikro, baik
nasional dan regional.

Secara teoretis yang menjadi dealer dari transaksi commercial paper
adalah para broker atau manajer keuangan atau bahkan kalangan
perbankan, di mana perdagangan commercial paper sudah dilakukan
sejak bentuknya masih berupa surat sanggup/ promissory notes. Namun
dalam praktik selanjutnya, perusahaan efek dapat menjadi agen atau
dealer penerbitan dan pembayaran commercial paper. Ternyata praktik
ini menimbulkan masalah di beberapa negara, salah satunya di
Amerika Serikat. Hal ini disebabkan penerbit yang memakai agen
atau dealer, sering kali bertindak sebagai underwriter atau penjamin.
Selain itu, timbul satu masalah besar mengenai commercial paper, yaitu
di mana surat berharga komersial/commercial paper harus diletakkan.
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Kemudian Commercial paper dapat dijual pasar modal daripada
dipindahtangankan secara cessie, dengan penerbitannya dilakukan
secara privat daripada secara publik (IPO).



ix

Pengantar Penerbit . . .

Dari tahun ke tahun, perkembangan pemanfaatan penerbitan
surat sanggup atau promissory notes kian besar. Hal ini tentu berdampak
pada peningkatan media pembiayaan perusahaan. Salah satu media
pembiayaan yang sering kali digunakan oleh para pengusaha yaitu
commercial paper. Secara singkat commercial paper adalah sebagai surat
sanggup jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh suatu
perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal jangka pendek
perusahaan tersebut. Media pembiayaan ini menjadi menarik
dikarenakan masuk dalam kategori investasi yang sangat aman
sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah.

Tentu membahas tentang commercial paper tidak luput dari
pembahasan tentang kepastian hukum. Bagi para pengusaha
(investor), kepastian hukum sangatlah penting. Hal ini disebabkan,
hukum dapat menjadi pelindung/payung pada saat pengusah
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menginvestasikan uangnya pada suatu perusahaan. Hukum pun juga
harus dapat menyediakan perangkat untuk mengantisipasi potensi-
potensi risiko, keuntungan dan kelangsungan hidup dari aktivitas
pembiayaan perusahaan yang bersifat inovatif dari sisi ekonomi.

Oleh karena itu, hadirnya buku dengan judul Commercial Paper
dalam Pembiayaan Perusahaan ini akan membahas secara tuntas
mengenai salah satu media pembiayaan perusahaan yang digemari
oleh para pengusaha. Pembaca akan disajikan dengan bahasan yang
menarik, dimulai dari pembiayaan perusahaan melalui penerbitan
commercial paper, perkembangan pemanfaatan commercial paper, hingga
permasalahan dalam pemanfaatan commercial paper sebagai corporate
financing.

Semoga buku ini dapat menjadi tuntunan yang mencerdaskan
pembacanya, menambah cakrawala keilmuan hingga melahirkan
diskusi-diskusi yang menarik untuk dibahas bersama-sama. Selamat
membaca!
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Paramita Prananingtyas

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki
alternatif-alternatif yang sangat luas dalam melakukan pembiayaan
perusahaan. Istilah ini disebut dengan financial engineering atau nuclear
finance atau particle finance. Financial engineering adalah suatu metode
yang berisikan desain, pengembangan dan implementasi yang
inovatif atas cara dan instrumen keuangan, yang dapat dipakai
untuk melengkapi formula-formula kreatif sebagai solusi atas
problematika keuangan suatu perusahaan (John D Finnerty dalam
Pouncy, 1998: 510). Sedangkan yang dimaksud dengan nuclear finance
adalah suatu metode analogi yang menyamakan proses dan model
matematika, dalam menguraikan fungsi duplikasi dari sel-sel otak,
ke dalam fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh para akuntan, dalam
mencari cara untuk menduplikasi peluang-peluang dalam pembiayaan
perusahaan (Gregory J. Millman dalam Pouncy, 1998: 510). Terakhir
adalah particle finance merupakan suatu teori pembiayaan perusahaan
yang memakai analogi teori revolusi mekanik kuantum dalam ilmu
fisika (Michael Pelzt dalam Pouncy, 1998: 510).

Teori-teori mengenai pembiayaan perusahaan dari tahun ke
tahun mengalami perkembangan yang sangat inovatif. Hal ini
dikarenakan kebutuhan suatu PT terhadap modal tetaplah besar.

PENDAHULUAN
BAB

1
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Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan harus saling bersaing untuk mendapatkan
investor dengan jumlah capital yang mereka inginkan, maka dari
itu inovasi atas bentuk-bentuk pembiayaan perusahaan akan selalu
ada dan semakin canggih. Di sisi lain hukum dituntut untuk dapat
menjadi payung bagi para investor yang menginvestasikan uangnya
sebagai modal dalam pembiayaan perusahaan. Hukum harus siap
dalam menghadapi perkembangan yang sedemikian pesat pada jenis,
karakter, operasional dan berlakunya jenis-jenis pembiayaan
perusahaan, baik yang berupa penyertaan modal maupun yang
berupa utang. Hukum juga harus dapat menyediakan perangkat
untuk mengantisipasi potensi-potensi risiko, keuntungan dan
kelangsungan hidup dari aktivitas pembiayaan perusahaan yang
bersifat inovatif dari sisi ekonomi tersebut (Pouncy, 1998: 510).

Pembiayaan perusahaan adalah suatu transaksi keuangan, di
mana salah satu pihaknya adalah sebuah PT. Ciri yang lain adalah
pihak lawan dari PT akan memiliki posisi sebagai investor terhadap
PT tersebut. Proses masuknya dana (investasi) dari seorang inves-
tor ke dalam kas perusahaan disebut sebagai capital formation
(pembentukan modal). Proses ini akan diikuti dengan proses legal
yang akan mengatur hubungan antara investor dan perusahaan/
PT yang bersangkutan, baik berdasarkan peraturan perundangan-
undangan atau hanya berdasarkan kesepakatan kontraktual antara
pihak investor dan pihak perusahaan (McDermott, 1995: 1).

Proses capital formation (pembentukan modal) atau pembiayaan
perusahaan antara perusahaan dengan investornya, dilakukan setelah
penyerahan modal dari investor. Biasanya akan diikuti dengan
penyerahan instrumen efek (surat berharga) dari perusahaan kepada
investor. Surat berharga tersebut bisa berupa surat pengakuan utang
yang menjadi bukti tertulis adanya hubungan debitur kreditur antara
investor dan perusahaan atau berupa saham yang menjadi bukti
penyertaan seorang investor pada suatu perusahaan (PT) (McDermott,
1995: 5). Jadi secara teoretis pembiayaan perusahaan dapat dilakukan
melalui penerbitan surat berharga yang bersifat penyertaan dan surat
berharga yang bersifat utang.
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Paramita Prananingtyas

A. Pembiayaan Perusahaan/Corporate Financing

1. Jenis Pembiayaan Perusahaan Secara Teknis
Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki

alternatif-alternatif yang sangat luas dalam melakukan pembiayaan
perusahaan. Istilah ini disebut dengan financial engineering atau nuclear
finance atau particle finance. Financial engineering adalah suatu metode
yang berisikan desain, pengembangan dan implementasi yang
inovatif atas cara dan instrumen keuangan, yang dapat dipakai untuk
melengkapi formula-formula kreatif sebagai solusi atas problematika
keuangan suatu perusahaan.1 Sedangkan yang dimaksud dengan
nuclear finance adalah suatu metode analogi yang menyamakan proses
dan model matematika, dalam menguraikan fungsi duplikasi dari sel-
sel otak, ke dalam fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh para akuntan,
dalam mencari cara untuk menduplikasi peluang-peluang dalam
pembiayaan perusahaan (Gregory J. Millman dalam Pouncy, 1998: 510).
Terakhir adalah particle finance merupakan suatu teori pembiayaan
perusahaan yang memakai analogi teori revolusi mekanik quantum
dalam ilmu fisika (Michael Pelzt, dalam Pouncy, 510: 1998).

PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MELALUI
PENERBITAN COMMERCIAL PAPER

BAB

2

1 John D Finnerty dalam Pouncy, 1998, hlm 510
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Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

Teori-teori mengenai pembiayaan perusahaan dari tahun ke
tahun mengalami perkembangan yang sangat inovatif. Hal ini
dikarenakan kebutuhan suatu PT terhadap modal tetaplah besar.
Perusahaan-perusahaan harus saling bersaing untuk mendapatkan
investor dengan jumlah capital yang mereka inginkan, maka dari
itu inovasi atas bentuk-bentuk pembiayaan perusahaan akan selalu
ada dan semakin canggih. Di sisi lain hukum dituntut untuk dapat
menjadi payung bagi para investor yang menginvestasikan uangnya
sebagai modal dalam pembiayaan perusahaan. Hukum harus siap
dalam menghadapi perkembangan yang sedemikian pesat pada jenis,
karakter, operasional dan berlakunya jenis-jenis pembiayaan
perusahaan, baik yang berupa penyertaan modal maupun yang
berupa utang. Hukum juga harus dapat menyediakan perangkat
untuk mengantisipasi potensi-potensi risiko, keuntungan dan
kelangsungan hidup dari aktivitas pembiayaan perusahaan yang
bersifat inovatif dari sisi ekonomi tersebut.2

Menurut Tufano, untuk membiayai kebutuhan finansial
perusahaan, harus dipilih jenis pembiayaan yang tepat. Sumber
untuk membiayai perusahaan dapat berasal dari modal yang
disediakan secara internal oleh perusahaan sendiri dan modal yang
disediakan oleh pemodal dari luar perusahaan. Cara yang dapat
dilakukan adalah dengan menerbitkan surat berharga yang bersifat
utang dan saham serta dapat pula menerbitkan surat berharga yang
bersifat hybrid (mempunyai sifat dapat dikonversikan dari efek utang
menjadi penyertaan dan sebaliknya). Harus diperhatikan pula,
bahwa apa pun pilihan yang akan dipilih tetap akan memberikan
pengaruh, baik negatif maupun positif kepada nilai dan cash flow
perusahaan secara langsung dan meningkatkan risiko perusahaan.
Keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh dua hal yang saling
berkaitan yaitu: manajemen perusahaan harus mengidentifikasikan
“optimal mix” dari struktur pembiayaan perusahaan yang dipilih,
dengan pertimbangan pilihan tersebut akan menghasilkan nilai yang
maksimal. Hal ini akan sesuai dengan teori-teori akuntansi tentang
pemisahan pemasukan dan pengeluaran dari modal perusahaan.
Pembiayaan perusahaan dengan cara utang akan mengakibatkan
munculnya kewajiban atau tanggung jawab, yang akan memberikan

2 Pouncy, 1998 hlm 510
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Paramita Prananingtyas

dampak langsung pada arus kas perusahaan serta kemandirian
perusahaan dalam mengelola proyek. Pembiayaan dengan menerbitkan
efek penyertaan (saham) memiliki risiko lebih kecil dalam hal
tanggung jawab dan kewajiban yang berdampak pada cash flow
perusahaan. Nilai tambah yang lain yaitu nilai perusahaan akan
meningkat, dari sisi portofolio modal perusahaan.3

Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan untuk
menyesuaikan pembiayaan jangka panjang dengan pembiayaan
operasional yang bersifat harian/jangka pendek. Penyesuaian ini
penting untuk mengatur waktu jatuh tempo pembiayaan dan arus
kas perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat memperhatikan
potensi-potensi terjadinya aset liability mismatch atau kondisi finansial
di mana aset perusahaan dan kewajiban perusahaan tidak sesuai,
mungkin karena perbedaan kurs, perbedaan nilai, perbedaan waktu
jatuh tempo dan lain-lain. Khusus untuk pembiayaan jangka pendek,
manajemen perusahaan harus memperhatikan working capital man-
agement atau pengaturan modal kerja. Cara yang harus dilakukan
adalah dengan penjaminan, atau pengalihan risiko, dengan
memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dari tarif suku bunga,
atau tarif kredit, atau tarif transaksi derivatif.4

Keputusan yang berkaitan dengan modal kerja dan pembiayaan
perusahaan jangka pendek disebut dengan manajemen keuangan
modal kerja (working capital management). Pengelolaan manajemen
keuangan modal kerja perlu memperhatikan hubungan antara aset
jangka pendek perusahaan, dengan kewajiban jangka pendek
perusahaan. Seperti telah disebutkan, pembiayaan perusahaan adalah
suatu usaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka untuk
pembiayaan jangka panjang, putusan investasi perusahaan harus
bijaksana dalam memilih dan membiayai investasi positif NPV (Net
Present Value)5, di mana kelak investasi ini akan memengaruhi kondisi
alur kas perusahaan dan biaya modal perusahaan. Tujuan dari modal

3 Peter Tufano, 1995, Securities Innovations : A Historical and Functional Perspective, J.
Applied Corp. Fin, hlm 265

4 Ibid 270
5 AJ, Merret dalam Capital Budgeting dan Company Finance, Longmans, Green & Co

Ltd, London, UK, menjelaskan Net Present Value adalah jumlah present value semua cash
inflows yang dikumpulkan proyek dengan mempergunakan diskon rate suku bunga
kredit yang dibayar investor dikurangi jumlah investasi.
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Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

berjalan dalam jangka pendek adalah untuk menjamin bahwa
operasional perusahaan dapat berjalan, perusahaan dapat membayar
utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo, dan biaya-biaya
yang akan muncul dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu
pendek. Working capital yang dimaksud dalam teori pembiayaan
perusahaan adalah keputusan yang berkaitan dengan modal kerja,
dan pembiayaan perusahaan jangka pendek disebut dengan
manajemen keuangan modal kerja (working capital management). Perlu
diperhatikan pula hubungan antara aset jangka pendek perusahaan
dengan kewajiban jangka pendek perusahaan.6

Modal kerja adalah jumlah modal yang harus tersedia selama
perusahaan tersebut masih operasional, namun modal kerja harus
dibedakan dengan ketersediaan sumber dana atau aset yang bisa
dialihkan menjadi tunai (current assets), dan harus dibedakan pula
dengan cash requirement atau kewajiban ketersediaan dana minimal
dalam kas perusahaan (current liabilities). Maka dari itu setiap hal yang
berkaitan dengan modal kerja akan selalu bersifat mutakhir, namun
selalu dalam hitungan jangka waktu pendek. 7

Keputusan mengenai modal kerja juga akan berbeda dengan
keputusan perusahaan yang berkaitan dengan investasi perusahaan.
Keputusan manajemen perusahaan berkaitan dengan modal kerja
tidak dapat dikategorikan atau disamakan dengan keputusan
mengenai pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang, dan
pengelolaan modal kerja harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
ketersediaan dana tunai (cash flow/likuiditas) dan keuntungan
perusahaan. Manajemen perusahaan akan mempergunakan kombinasi
dari kebijaksanaan (policy) dan teknik keuangan untuk melakukan
penatausahaan modal kerja. Objek dari penatausahaan modal kerja
adalah penataan aset perusahaan termasuk utang piutang perusahaan,
uang tunai, inventaris serta segala cara pembiayaan jangka pendek
yang ditempuh oleh perusahaan.8

Manajemen kas bertujuan untuk mengidentifikasi keseimbangan
kas yang akan membantu perusahaan untuk mengatur pengeluaran
harian mereka, namun juga mengurangi pengeluaran uang tunai

6 Id
7 Id
8 Ibid 295
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oleh perusahaan. Manajemen inventaris perusahaan bertujuan untuk
mengidentifikasikan tahapan-tahapan inventarisasi perusahaan yang
berkaitan dengan proses produksi (tidak terputus), mengurangi
pembelanjaan bahan mentah dan meminimalisir biaya pemesanan
kembali, sehingga dapat meningkatkan arus kas perusahaan. Khusus
untuk manajemen utang piutang, ada dua pendekatan yang harus
dipakai oleh manajemen perusahaan. Pertama adalah dengan
mengidentifikasi kebijakan kredit untuk menarik minat konsumen,
dan di sisi lain juga harus mengidentifikasi risiko kegagalan bisnis.
Pembiayaan jangka pendek dilakukan dengan mengidentifikasikan
sumber-sumber pembiayaan jangka pendek, untuk dapat diputarkan
sebagai modal kerja perusahaan, biasanya biaya jangka pendek
bersumber dari belanja kredit suplier, kredit perbankan atau factoring.

Khusus untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaan
dan pembiayaan proyek tersebut, terdapat beberapa teori mengenai
bentuk-bentuk instrumen dan bentuk-bentuk tindakan yang dapat
disediakan oleh lembaga-lembaga finansial, baik lembaga finansial
tradisional maupun lembaga finansial modern. Menurut teori
manajemen keuangan yang diungkapkan oleh McGinity, inovasi
finansial adalah suatu teori yang membahas mengenai produk-produk
inovatif di bidang keuangan. Mempelajari mengenai dampak dari inovasi
finansial terhadap kebijakan yang berhubungan dengan perusahaan,
perpajakan dan keuangan kemudian juga mempelajari mengenai
dampak produk-produk inovasi keuangan terhadap individual,
badan hukum dan secara khusus pada industri keuangan.9

Jenis-jenis inovasi keuangan kemudian memunculkan adanya
produk-produk baru yang disebut juga sebagai financial derivative atau
derivatif finansial berupa kontrak finansial seperti options, kontrak
forward, swap, cap dan floors (pagu kredit atas dan pagu kredit bawah),
dan beberapa instrumen yang memberikan tambahan nilai yang
berhubungan dengan pergerakan utang, suku bunga, mata uang,
saham atau pasar komoditas. Nilai dari derivatif finansial tidak lagi
ditentukan oleh pokok investasi awalnya, namun ditentukan oleh
nilai pada pasar sekunder atau pasar reponya.10

9 McGinity, Steven, 1996, Derivatives - Related Bank Activities as Authorized by the
Office of the Comptroller of the Currency and the Federal Reserve Board, 71 Chi.- Kent L. Rev.
1195, hlm 46

10 Steven D. Conlon & Vincent M. Aquilino, 1994 dalam McGinity, 1996 hlm 52
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Pada awalnya, fungsi penyedia jasa bagi ketersediaan modal
perusahaan adalah perbankan. Menurut Niehen, sebagai institusi
finansial, perbankan merupakan ‘agen finansial’, yang memiliki tiga
fungsi sektor finansial dalam ekonomi yaitu:
a. Menyediakan sistem tukar dalam bentuk uang (uang beredar

dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang merupakan
alat bayar yang sah) dan bentuk lain (surat berharga) dan sistem
pembayaran (dengan surat berharga, uang plastik dan sebagainya)

b. Menyediakan metode intermediasi yang memungkinkan simpanan
menjadi investasi (jasa komersial banking, pasar modal)

c. Penyedia jasa yang akan menampung pengalihan risiko yang
muncul dalam industri dan perdagangan serta kegiatan ekonomi
lainnya seperti asuransi dan pasar derivatif.11

Menurut Podolski fungsi dari finansial secara sistemik adalah
sebagai penyedia “uang” dan mekanisme pembayaran, sebagai
perantara perpindahan aset, di mana fungsi perpindahan aset ini
berkaitan dengan fungsi jasa sistem finansial sebagai perantara dalam
sistem tabungan, dan sebagai perantara dalam peralihan risiko.
Suatu fungsi di mana dengan perpindahan aset akan membuat
kondisi finansial pemilik aset menjadi lebih baik. Selain itu fungsi
sistem finansial adalah sebagai lembaga kliring dan penyelesaian
pembayaran, pengumpulan dana, melakukan transfer sumber daya
ekonomi bagi yang membutuhkan, melakukan manajemen risiko,
menyediakan informasi mengenai harga dan menata kelola informasi
finansial.12

Selain inovasi yang bersifat baru, dikenal pula inovasi yang
bersifat adaptasi, yaitu inovasi yang bersifat bundling atau penawaran
produk kombinasi atau unbundling atau penawaran produk non
kombinasi sebagai bagian dari pelayanan pemasaran sektor finansial.
Sebagai contoh yaitu, yang sebelumnya bukan merupakan surat
berharga menjadi surat berharga dengan melekatkan karakteristik
negosiabilitas ke dalam instrumen tersebut. Inovasi finansial dapat
didefinisikan sebagai sesuatu yang baru atau lebih baru dalam
rangka menyediakan jasa pelayanan dasar di bidang finansial, yang

11 Niehans, 1983 dalam McGinity, 1996 hlm 70
12 Podolski dalam McGinity, 1996 hlm 72



9

Paramita Prananingtyas

akan memberikan kesempatan bagi partisipasi pihak ketiga dan biaya
transaksi yang lebih murah, sebagai suatu instrumen yang bersifat
baru dan berfungsi memberikan fasilitas kemudahan pelayanan dasar
jasa keuangan.13

Jadi bagi para perusahaan yang membutuhkan dana serta bagi
para penyedia jasa keuangan, financial enginering adalah suatu ilmu
yang memadukan perancangan, pengembangan dan implementasi
dari proses dan instrumen keuangan yang inovatif serta menemukan
solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan.
Sedangkan financial inovation adalah suatu terobosan di bidang
keuangan yang muncul untuk memenuhi kebutuhan para
penggunanya.

2. Manfaat Pembiayaan Perusahaan
Istilah pembiayaan perusahaan (corporate financing) memiliki arti

yang berbeda-beda, tergantung di Negara mana istilah ini dipakai.
Sebagai contoh di Amerika Serikat, corporate financing dipakai untuk
menerangkan aktivitas, keputusan dan teknik yang berhubungan
dengan modal dan pembiayaan perusahaan. Sedangkan di Inggris
Raya dan negara-negara Commonwealth, istilah corporate finance dan
corporate financer diasosiasikan dengan investment banking, suatu jasa
perbankan yang hasil dari pengelolaan modal yang diinvestasikan akan
dipakai untuk permodalan perusahaan. Corporate finance terdiri atas:
a. Merger, pembatalan merger, akuisisi atau penjualan perusahaan

privat;
b. Pembatalan merger dan pengambilalihan perusahaan publik,

termasuk kesepakatan merger antara perusahaan publik dan
perusahaan privat;

c. Akuisisi perusahaan dengan melakukan buy out atau buy in atas
perusahaan induk atau divisi perusahaan atau anak perusahaan;

d. Penerbitan efek penyertaan (saham) dari perusahaan di pasar
modal dengan tujuan menghimpun modal atau untuk
merestrukturisasi susunan pemilik perusahaan;

e. Penghimpunan modal dengan penerbitan efek bentuk lain atau
variasi dari saham, utang atau efek lain yang berhubungan
dengan pembiayaan ulang dan restrukturisasi bisnis;

13 Niehans, 1983 dalam McGinity, 1996 hlm 81
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f. Pembiayaan joint venture, pembiayaan proyek, pembiayaan
infrastruktur, privatisasi, BOT;

g. Penerbitan saham kedua;
h. Penerbitan efek utang atau merestrukturisasi utang.

Perusahaan membutuhkan dana-dana untuk keperluan
penambahan modal. Sering kali dana yang dibutuhkan tersebut,
diistilahkan sebagai dana untuk pembiayaan investasi proyek.
Hampir semua jenis usaha memerlukan pendanaan atau corporate
financing. Hal ini ditujukan untuk memenuhi pembelian barang
modal (capital goods) mereka, antara lain:
a. Kehutanan, perkebunan, perikanan laut;
b. Pertambangan dan penggalian hasil tambang;
c. Industri manufaktur (pabrik kertas dan pulp, tekstil, petrokimia,

semen, pengolahan bahan metal, otomotif, mesin dan peralatan
pabrik, dll);

d. Angkutan darat, laut dan udara;
e. Jasa manufaktur publik, seperti telekomunikasi, gas dan listrik;
f. Properti komersial seperti gedung perkantoran, hotel, toko serba

ada, pusat perbelanjaan;
g. Jasa konstruksi dan pengembangan.14

Jenis-jenis usaha di atas memerlukan pembiayaan yang sangat
besar untuk barang modalnya sehingga mereka harus berhati-hati
dalam memilih jenis pembiayaan yang akan dipakai untuk investasi
proyek mereka. Investasi proyek yang membutuhkan dana dalam
jumlah relatif besar tersebut biasanya memiliki ciri:
a. Investasi proyek menyerap dan mengikat dana yang secara

absolut atau dalam persentase jumlahnya cukup besar dan jangka
waktu penggunaan dana tersebut di atas satu tahun, sehingga
harus dihindari kesalahan dalam perencanaan atau evaluasi
kelayakan rencana investasi barang modal, karena dampak negatif
dari kesalahan evaluasi/perencanaan akan membuat perusahaan
mengalami kerugian dalam jangka panjang.

14 Sutojo, Siswanto, 2000, Pembiayaan Investasi Proyek Capital Budgeting, PT. Damar
Mulia Pustaka, Jakarta, hlm 87
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b. Keuntungan secara finansial bagi perusahaan baru akan dapat
dinikmati dalam jangka waktu lama (bulan atau tahun) setelah
investasi proyek dilakukan.15

Pertimbangan untuk melakukan investasi proyek adalah mela-
kukan perencanaan yang sempurna. perencanaan tersebut meliputi:
a. Jenis dan jumlah manfaat yang dapat diperoleh dari investasi

proyek pada masa yang akan datang (peningkatan keuntungan,
peningkatan efisiensi operasi bisnis, penurunan harga pokok,
peningkatan mutu produk);

b. Adanya kemungkinan menyewa barang modal (leasing, hire pur-
chase);

c. Jumlah dana yang diperlukan untuk investasi proyek dibanding-
kan dengan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini perlu
diperhatikan dan dihitung dengan benar, karena jumlah dana
yang diperlukan dalam persentase pasti akan lebih besar dari
seluruh harta yang dimiliki perusahaan.

d. Men-skenariokan dari mana saja sumber investasi proyek dapat
diperoleh:
1) Bantuan keuangan secara internal

a) Penerbitan saham baru
b) Peminjaman dana dari pemegang saham

2) Bantuan keuangan secara eksternal
a) Perbankan
b) Lembaga keuangan non-bank
c) Lembaga pembiayaan
d) Penerbitan instrumen utang

e. Perhitungan utama dalam mengevaluasi profitabilitas rencana
investasi meliputi;
1) Jumlah cash in flows yang dapat dikumpulkan pada tahun-

tahun mendatang
2) Jumlah cash out flows pada saat investasi
3) Discount rate/faktor diskon 16

15 Ibid 89
16 Ibid hlm 92
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Problem pilihan rencana investasi berkaitan dengan jenis proyek
yang akan dibiayai oleh perusahaan apakah proyek tunggal dan
tidak berkaitan atau proyek yang bersaingan dengan rencana proyek
lain. Proyek tunggal pada dasarnya juga harus mempertimbangkan
rencana proyek yang berkaitan dengan proyek lain atau dengan
rencana proyek yang sifatnya eksklusif dan bersaingan dengan
rencana investasi proyek eksklusif yang lain (mutually exclusive project).
Contoh rencana proyek berkaitan yaitu perluasan pabrik dengan
jalan membeli seperangkat mesin dan peralatan baru, dengan membeli
mesin dan peralatan baru, kemungkinan perusahaan juga harus
memperluas pabrik, menambah gedung baru. Sedangkan proyek
eksklusif atau proyek tunggal adalah proyek yang bersaing dengan
proyek lain. Apabila rencana proyek eksklusif yang satu diterima
maka rencana proyek eksklusif yang lain akan digugurkan.

3. Sejarah Pembiayaan Perusahaan
Inovasi di bidang finansial bahkan telah muncul sejak berabad-

abad yang lalu, sebagai contoh relik dokumen yang ditemukan di
peradaban Mesopotamia pada 3500 SM, menunjukkan bahwa
simpanan di kuil dan kerajaan dapat dipakai untuk simpan pinjam
(dalam bentuk hasil panen dan perak). Pada masa tersebut setidaknya
diketahui terdapat dua organisasi yang beroperasional seperti bank
di masa modern. Hal ini diketahui dari ditemukannya relik dokumen
surat wesel yang berisikan informasi, mengenai perintah membayar
yang diterbitkan di suatu tempat lain. Kemudian pada Kode
Hammurabi pada 1800 SM juga menyebutkan mengenai pagu kredit,
hak-hak kreditur dan jaminan atas utang piutang.17

Kemudian pada abad ke 12 di Eropa, suatu instrumen yang
mirip dengan kontrak berjangka diperkenalkan pertama kalinya di
suatu pekan dagang di abad pertengahan. Kemudian pada abad 13,
di wilayah utara Italia, bank deposit dan banker’s acceptance sebagai
suatu pengembangan surat berharga diperkenalkan. Sebagai contoh
Medici Bank, yang dibentuk di Florence Italia pada tahun 1397,
merupakan suatu contoh perkembangan institusi perbankan inter-
nasional di mana bank tersebut, memiliki cabang 9 bank di seluruh

17 Finnerty, John D., 1990, Financial Engineering in Corporate Finance : An Overview, in
The Handbook of Financial Engineering 69, Clifford W. Smith, Jr. & Charles W.Smithson
eds, hlm 653
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Eropa dan menjalin kerja sama dengan institusi keuangan lain di
seluruh negara Eropa. Perbankan internasional dapat dikatakan
tumbuh dan berkembang pada abad kelima belas di Eropa dengan
adanya 72 bank internasional yang beroperasi di seluruh Eropa
sejak 1422.18

Periode modern di awali dengan diperkenalkannya instrumen-
instrumen yang bersifat investasi. Dalam hal ini terlihat bahwa surat
berharga yang semata-mata diterbitkan sebagai alat bayar kemudian
meluas menjadi surat berharga investasi, sehingga selain perbankan,
dibutuhkan pula media lain yaitu pasar modal.

Pada tahun 1553, Muscovy Company berdiri. Pada saat itu,
pertama kalinya instrumen investasi yang berupa saham modern
diperkenalkan. Kemudian pada tahun 1600 diikuti dengan berdirinya
East India Company dan Dutch East India Company (VOC) pada tahun
1602 sebagai perusahaan (PT) yang bersifat penyertaan saham secara
permanen pertama kalinya. Obligasi pertama kali yang diterbitkan
dengan tujuan utama sebagai surat utang yang bersifat investasi
adalah grand parti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Perancis pada
tahun 1555. Grand parti, dapat dibeli oleh siapa pun, tidak terbatas
oleh bank-bank besar saja. Media untuk perdagangan pasar sekunder
surat berharga tersedia pada tahun 1611 dengan berdirinya Bursa
Amsterdam (Amsterdam Bourse). Di sana untuk pertama kalinya pula
options dan kontrak berjangka diperdagangkan. Sedangkan pendirian
bursa efek untuk Inggris yang memiliki fungsi untuk memperdagang-
kan saham, obligasi serta options dan kontrak berjangka adalah pada
tahun 1802. Amerika Serikat, pada awalnya transaksi saham
dilakukan di jalanan di New York City sebelum pendirian Bursa
Saham New York pada tahun 1817. Pada saat itu yang diperdagang-
kan adalah surat berharga yang bersifat konversi dan saham preferen,
di mana kedua jenis surat berharga ini sangat populer pada abad 17
dan 18.19

Perkembangan inovasi finansial sangat dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi pada abad 19, dengan semakin canggihnya
teknologi transportasi baik laut dengan dibukanya kanal-kanal,

18 Goldsmith, Raymond W., 1987, Premodern Financial Systems: A Historical Com-
parative Study 1, hlm 23

19 Julian Walmsley, 1988 dalam Tufano, 1995, hlm 291
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atau terusan-terusan di benua Amerika dan teknologi transportasi
darat. Dengan dibukanya jalur-jalur baru kereta api di Amerika
Serikat, maka muncul pula jenis-jenis surat berharga investasi baru
semacam income bond atau obligasi pendapatan, yang diterbitkan oleh
Chesapeake and Ohio Canal Company pada tahun 1848, yang hanya
akan membayarkan bunga apabila penerbitnya sudah melampaui
pendapatan tertentu. Kemudian perkembangan kereta api juga
melahirkan perkembangan surat berharga yang merupakan cikal bakal
dari sertifikat leasing, yang dipakai untuk membiayai kepemilikan atas
kereta api dan teknologi lokomotif pada saat itu. Pada akhir abad 19
dan awal abad 20, commercial paper dan warrant sebagai bentuk baru
surat berharga investasi juga mulai dikenal sebagai inovasi finansial.
Perkembangan teori finansial dan terbentuknya instrumen-instrumen
baru yang muncul dari inovasi finansial dimanfaatkan oleh para cor-
porate lawyers untuk membentuk kesempatan-kesempatan baru bagi
pembentukan modal khususnya dalam hal pembiayaan perusahaan.

Masih menurut Tufano, variasi-variasi baru tersebut pada
dasarnya masih berhubungan erat dengan struktur modal suatu
perusahaan, yaitu berhubungan dengan saham, utang, penjaminan
kredit, efek konversi dan pembelian kembali. Instrumen keuangan
modern pada umumnya diterbitkan oleh perusahaan atau oleh
institusi keuangan semacam bank, perusahaan efek atau oleh peme-
rintah serta instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan contohnya
saham, obligasi (suatu kewajiban jangka panjang dari perusahaan
penerbit untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga), efek
konversi (efek utang yang bisa dikonversikan menjadi efek penyertaan
atau sebaliknya), saham preferen (suatu efek hybrid yang merupakan
kombinasi antara efek bersifat utang dan efek penyertaan), commer-
cial paper (suatu efek sekuriti jangka pendek yang diterbitkan oleh
perusahaan dan mudah dipindahtangankan) dan yang terakhir
adalah warrant (suatu option call jangka panjang untuk suatu saham
yang diterbitkan oleh perusahaan). 20

20 Tufano 1995, hlm 301
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B. Jenis-Jenis Pembiayaan Perusahaan Melalui Penerbitan Surat
Berharga
Menurut teori hukum perusahaan, pembiayaan perusahaan

adalah suatu transaksi keuangan, di mana salah satu pihaknya
adalah sebuah PT. Ciri yang lain adalah pihak lawan dari PT akan
memiliki posisi sebagai investor terhadap PT tersebut. Proses
masuknya dana (investasi) dari seorang investor ke dalam kas
perusahaan disebut sebagai capital formation (pembentukan modal).
Proses ini akan diikuti dengan proses legal yang akan mengatur
hubungan antara investor dan perusahaan atau PT yang bersang-
kutan, baik berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau
hanya berdasarkan kesepakatan kontraktual antara pihak investor
dan pihak perusahaan.21

Proses pembentukan modal (capital formation) atau pembiayaan
perusahaan antara perusahaan dengan investornya. Setelah
penyerahan modal dari investor biasanya akan diikuti dengan
penyerahan instrumen efek (surat berharga) dari perusahaan kepada
investor. Surat berharga tersebut bisa berupa surat pengakuan utang
yang menjadi bukti tertulis adanya hubungan debitur kreditur
antara investor dan perusahaan atau berupa saham yang merupakan
bukti penyertaan seorang investor pada suatu perusahaan (PT).22

Secara teoretis pembiayaan perusahaan dapat dilakukan melalui
penerbitan surat berharga yang bersifat penyertaan dan surat
berharga yang bersifat utang.

1. Surat Berharga Bersifat Utang
Suatu surat berharga yang berbentuk surat utang, menjadi

bukti hubungan debitur dan kreditur. Isinya berupa kewajiban dari
PT penerbit surat utang untuk membayar kepada pemegang surat
berharga, yang meminjamkan sejumlah uang beserta sejumlah
bunga yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Kesepakatan untuk
membayar sejumlah uang atau surat sanggup atau promissory notes
yang diterbitkan oleh suatu perusahaan memiliki berbagai bentuk,
tergantung kepada karakteristiknya masing-masing. Ada yang
berbentuk obligasi (bond); ada yang berbentuk surat pengakuan

21 McDermott, Richard T, 1995, Legal Aspect of Corporate Finance, Second Edition,
Analysus and Skills Series, Matthew Bender & Company, Inc., hlm 1

22 Ibid hlm 5
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utang tanpa jaminan yang berjangka menengah - panjang, dapat
memakai bentuk obligasi, surat sanggup, medium term note dan com-
mercial paper (debenture); ada juga yang berbentuk surat sanggup
sederhana (notes). Apabila bond dan notes bersifat atas tunjuk, maka
untuk debenture dapat bersifat atas tunjuk dan atas bawa.

Pada saat ini, mayoritas pembiayaan perusahaan yang berupa
surat berharga yang bersifat utang memiliki bentuk sebagai surat
berharga atas tunjuk, di mana nama pemilik surat berharga akan
terdaftar pada penerbit (perusahaan penerbit atau issuer), dan penerbit
akan membayarkan kepada pemegang surat berharga sejumlah uang
sebagai pembayaran bunga pada waktu yang telah ditetapkan. Apabila
surat berharga yang bersifat utang tersebut merupakan obligasi atas
bawa dengan kupon, maka pemegang terakhir dari obligasi atau
kuponnya yang akan mendapatkan hak pembayaran pada saat jatuh
tempo pokok pinjaman dan bunga.

a. Commercial Paper
Surat berharga yang dapat diterbitkan oleh perusahaan sebagai

sumber pembiayaan perusahaan adalah suatu surat berharga utang
jangka pendek, yang disebut Commercial paper. Di Amerika Serikat,
commercial paper biasanya diterbitkan dengan nilai (denominasi) mini-
mal $100.000,- dengan waktu jatuh tempo hanya beberapa bulan saja.
Commercial paper ini biasanya akan dibeli oleh investor yang berbentuk
badan hukum, seperti perusahaan dana pensiun, perusahaan
asuransi, perusahaan pengelolaan dana investasi dan sebagainya.

Commercial paper memiliki karakteristik yaitu surat berharga
tanpa jaminan, yang terbentuk dari surat sanggup (promissory notes)
jangka pendek, yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang
merupakan institusi pengelola keuangan pribadi, perusahaan yang
berkecimpung di bidang manufaktur, transportasi, perdagangan dan
penyediaan jasa kepentingan umum (air, gas, listrik) serta dapat
diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi dan anak perusahaan dari
institusi perbankan.

Selain itu, Commercial paper merupakan surat berharga atas
tunjuk yang tertera masa jatuh temponya. Masa jatuh tempo tersebut
berkisar antara satu hari sampai dengan sembilan bulan. Namun
kebanyakan commercial paper diterbitkan untuk jangka waktu 30
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hari sampai dengan 90 hari. Pada saat jatuh tempo, biasanya commercial
paper akan di “rolled over” atau direinvestasikan lagi oleh pemegangnya
(investor), dengan cara para penerbit commercial paper akan melakukan
reissued (ditawarkan) kembali kepada pemegangnya, dapat juga terjadi
resissued dilakukan kepada investor yang berbeda.

Ada dua tipe commercial paper. Pertama adalah discount note tanpa
bunga dan yang kedua adalah non-discount note dengan bunga. Discount
note adalah suatu surat utang jangka pendek yang diterbitkan tanpa
bunga, namun memberikan keuntungan kepada pemegangnya
(kreditur) karena pada saat jatuh tempo pemegang (kreditur) akan
mendapatkan pengembalian lebih tinggi dari nilai surat utang pada
saat membelinya, nilai tersebut juga akan memperhitungkan
keuntungan atas pertambahan nilai dari surat utang tersebut (yields).
Sedangkan non-discount note with interest hanya memberikan keuntungan
kepada pemegangnya berupa bunga saja. Karena reputasi yang cukup
kuat dari para penerbit commercial paper, maka risiko bagi para investor
atas commercial paper cukup ringan. Dana yang terkumpul dari
penerbitan commercial paper, oleh perusahaan penerbit biasanya akan
dipakai untuk membiayai pengeluaran operasional perusahaan yang
telah dirancang sebelumnya.

Secara teoretis, selama masa jatuh tempo yang pendek tersebut,
debitur (penerbit commercial paper) dapat memanfaatkan dana segar
yang diterima dari penerbitan surat berharga ini, dengan memakainya
untuk menghasilkan komoditas/produk dan menjualnya. Sehingga
akan mendapatkan keuntungan finansial berupa dana segar, yang
kemudian akan dipakai untuk membayar kembali commercial paper
pada saat jatuh temponya. Apabila perputaran ini berjalan dengan
lancar, biasanya commercial paper tersebut akan masuk dalam suatu
periode yang disebut sebagai self-liquidating, yaitu terbayarkan lunas
dengan sendirinya, karena commercial paper tersebut akan terbayar-
kan pada saat jatuh tempo.

Commercial paper adalah suatu bentuk surat berharga berbentuk
utang jangka pendek dengan karakteristik-karakteristik tertentu
yang akan memberikan ciri khusus padanya. Thomas K. Hahn
menuliskan mengenai karakteristik commercial paper di Amerika
Serikat sebagai berikut:
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1) Jangka waktu (roll over)
Jangka waktu commercial paper di Amerika Serikat berkisar kurang
dari 270 hari. Commercial paper bisa diterbitkan dengan jangka
waktu 5 hari - 45 hari, dengan rata-rata jatuh tempo berkisar
antara 30 - 35 hari. Commercial paper yang jatuh tempo, biasanya
akan segera dilakukan roll over, atau perpanjangan masa jatuh
tempo commercial paper. Perpanjangan masa jatuh tempo commercial
paper tidak akan menyalahi jangka waktu maksimal commercial
paper (9 bulan) karena perpanjangan jatuh tempo tersebut tidak
dilakukan secara otomatis, tetapi dengan persetujuan antara
penerbit dan arranger (pengatur penerbitan). Pada praktiknya,
perpanjangan masa jatuh tempo dilakukan oleh para penerbit
commercial paper berdasarkan kesepakatan dan permintaan dari
para investor selaku pemegang commercial paper.

2) Pembeli/penawaran commercial paper
Karakteristik kedua yang penting adalah commercial paper tersebut
diterbitkan tidak untuk dibeli oleh investor umum, namun
hanya khusus oleh pembeli yang berbentuk institusi, khususnya
institusi keuangan.

3) Penggunaan dana hasil emisi commercial paper
Commercial paper secara khusus diterbitkan oleh suatu perusahaan
(PT) dengan tujuan hanya untuk membiayai transaksi/pengeluaran
perusahaan, termasuk untuk membiayai operasional rutin per-
usahaan, seperti pembelian bahan baku dan pembelian barang
modal. Hasil penerbitan commercial paper tidak bisa dipakai untuk
membiayai pembelian dan pembangunan aset perusahaan yang
bersifat tetap seperti pembelian aset tetap, (pembelian/pem-
bangunan pabrik), pembelian peralatan yang bersifat tetap.

4) Nilai emisi/denominasi
Denominasi commercial paper biasanya berjumlah besar, antara
$10.000,-, $100.000,- sampai dengan $1 juta.

5) Sistem diskon
Commercial paper termasuk dalam surat berharga sistem diskon,
karena diperjualbelikan dengan sistem diskon.
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6) Pemasaran commercial paper
Commercial paper yang diterbitkan oleh suatu perusahaan akan
dibeli oleh dealer sebagai pembeli utama, yang akan menjualnya
kepada investor publik. Kebanyakan dealer adalah anak perusahaan
dari investment banking atau commercial bank. Apabila commercial
paper diterbitkan oleh suatu grup perusahaan yang besar, dan
telah sering melakukan penerbitan surat berharga efek, maka
biasanya mereka akan memakai sumberdaya mereka sendiri
untuk memasarkan commercial paper tersebut kepada masyarakat.
Menurut Kahn, kurang lebih ada 125 tipe commercial paper yang
dijual dengan sistem langsung dari penerbit kepada investor,
kebanyakan adalah penerbitnya adalah perusahaan keuangan
atau perbankan, yang secara kontinu menerbitkan dan menawar-
kan commercial paper.
Tidak ada batasan mengenai jumlah commercial paper yang dapat
ditawarkan oleh penerbit. Tugas dealer adalah untuk meng-
hubungi dan memberikan informasi kepada para investor
mengenai commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan
penerbit (jumlah, denominasi, masa jatuh tempo) dan sebaliknya
juga memberikan informasi kepada penerbit commercial paper,
informasi mengenai calon investor (kondisi pasar dan permintaan
pasar). Keuntungan bagi dealer adalah selisih harga yang
dibayarkan kepada penerbit commercial paper, dan harga yang
diperoleh dealer dari investor commercial paper, serta fee yang akan
dibayarkan penerbit commercial paper.
Pasar sekunder untuk commercial paper tidak begitu besar. Hal ini
disebabkan antara lain masa jatuh tempo yang pendek, sehingga
para investor sudah mengetahui sebelumnya berapa jangka waktu
para investor harus tetap memegang commercial paper tersebut
sebelum masa jatuh tempo.

7) Risiko dan cara-cara meminimalisirnya
Commercial paper karena merupakan surat berharga berbentuk
utang tanpa jaminan, maka risiko para investor cukup besar.
Sebagai cara untuk meminimalisir risiko gagal bayar, maka
setiap penerbitan commercial paper pasti akan disertai dengan
penilaian/rating. Pemberi nilai/rating terhadap satu commercial paper
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dapat dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan pemeringkat.
Di Amerika Serikat terdapat empat perusahaan pemeringkat yang
sering dipakai untuk memberikan rating terhadap commercial paper,
yaitu Moody’s, Standard & Poor’s, Duff & Phelps, serta Fitch.

Penilaian terhadap peringkat tersebut antara lain meliputi
ketepatan waktu pembayaran pada saat jatuh tempo. Rating A-1
(strong) memberikan keyakinan bahwa penerbit commercial paper akan
secara menyakinkan dapat membayar utang pada saat jatuh tempo.
Rating A-2 (satisfactory) memberikan keyakinan bahwa penerbit com-
mercial paper cukup memuaskan dalam membayar utang pada saat
jatuh tempo. Rating A-3 (adequate) memberikan keyakinan bahwa
penerbit commercial paper kurang begitu meyakinkan dalam membayar
utang pada saat jatuh tempo. Serta rating D akan diberikan kepada
perusahaan yang telah memiliki sejarah gagal bayar pada penerbitan
commercial papernya, dan adanya kecenderungan untuk mengulangi
lagi kegagalan tersebut.

Rata-rata perusahaan yang menerbitkan commercial paper telah
mendapatkan rating Prime (prima) atau A. Penilaian atas rating
didasarkan atas informasi-informasi yang diperoleh dari perusahaan
penerbit commercial paper, yaitu mengenai sejarah perusahaan penerbit,
rencana kinerja perusahaan penerbit dan struktur keuangan
perusahaan penerbit. Selain dengan memperhatikan rating commercial
paper, cara lain untuk meminimalisir risiko commercial paper karena
merupakan surat utang tanpa jaminan adalah dengan memperhati-
kan cadangan keuangan perusahaan penerbit.

Penerbit commercial paper pada harus menyediakan dana yang
dapat dipakai untuk membayar semua utang yang muncul pada
saat commercial paper dan surat utang jangka pendek lainnya jatuh
tempo. Cadangan dana ini dapat berupa kesediaan dana segar pada
perusahaan atau kredit talangan yang disediakan oleh bank.
Informasi mengenai ketersediaan dana segar dan kredit talangan yang
dimiliki oleh perusahaan penerbit commercial paper, juga menjadi bahan
penilaian dari perusahaan yang memberikan rating. Perusahaan rating
tidak hanya sekadar mendapatkan informasi, tetapi mereka akan
meminta bukti keberadaan dana cadangan tersebut. Kegunaan dana
cadangan ini adalah untuk membayar commercial paper dan surat
utang jangka pendek lain (promissory notes) pada saat jatuh tempo,
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dan menghindarkan tindakan yang dilakukan oleh penerbit com-
mercial paper untuk melakukan rolled over (menerbitkan ulang com-
mercial paper) pada saat jatuh tempo secara otomatis, karena akan
merugikan pemegang commercial paper.

Cara lain untuk menaikkan nilai dari commercial paper tanpa
melalui rating adalah dengan memperbanyak credit enhancement
(peningkatan nilai kredit) dari penerbit commercial paper, dengan ini,
apabila penerbit mengalami gagal bayar, maka akan ada pihak ketiga
yang akan menggantikan posisi penerbit commercial paper untuk
membayar commercial paper pada saat jatuh tempo. Biasanya ini
dilakukan oleh induk perusahaan terhadap commercial paper yang diterbit-
kan oleh anak perusahaannya. Cara berikutnya adalah dengan
memperhatikan sejarah gagal bayar dari perusahaan penerbit Com-
mercial paper dan yield (nilai keuntungan bagi pemegang surat berharga).

Selain karakteristik commercial paper dari sudut pandang Kahn,
maka khusus untuk commercial paper Indonesia memiliki karakteristik
khusus. Hukum Indonesia mengatur mengenai pemanfaatan surat
sanggup untuk kemudian menjadi surat berharga komersial melalui
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR dan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 49/52/UPG masing-masing
bertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan
Perdagangan Surat Berharga Komersial (commercial paper) melalui
Bank Umum di Indonesia.

Sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan
serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial,
sektor investasi dan perdagangan. Pada dasarnya pengembangan
sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga upaya,
yaitu mengenai sistem pengembangan yang berlandaskan pada
mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar finansial
serta pengembangan aktivitas-aktivitas pendukung kedua hal tersebut
dan commercial paper merupakan salah satu bentuk pengembangan
pasar finansial (Setijoprodjo, 1995: 2). Dalam perkembangan praktik
penerbitan surat sanggup tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai salah
satu upaya pengembangan finansial perusahaan (corporate finance).
Dalam praktik perbankan di Indonesia, surat sanggup Indonesia
terdiri atas surat sanggup yang diterbitkan oleh Negara dan surat
sanggup yang diterbitkan oleh pihak swasta.
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Pemerintah Indonesia dalam perkembangannya menerbitkan
surat berharga komersial berdasarkan Undang-Undang No. 24
Tahun 2002, di mana undang-undang tersebut memberikan definisi
Surat Utang Negara (SUN) sebagai 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 tersebut
diterbitkan dalam bentuk warkat dan tanpa warkat, serta diterbitkan
dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak
diperdagangkan di pasar sekunder (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat
(1 dan 2). Masih menurut UU No. 24 Tahun 2002 tersebut, dalam
Pasal 3 disebutkan bahwa SUN terdiri atas Surat Perbendaharaan
Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara adalah
surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
Republik Indonesia berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan
pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan obligasi Negara
adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia berjangka waktu lebih dari 12 bulan
dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Penerbitan SUN harus dengan persetujuan DPR bersamaan dengan
saat pengesahan APBN Negara. Dalam UU No. 24 Tahun 2002 ini
juga diatur mengenai tujuan penerbitan SUN, yaitu:
1) Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2) Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian

antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas
Negara dalam satu tahun anggaran;

3) Mengelola portofolio utang Negara.

Sedangkan untuk surat sanggup yang diterbitkan oleh pihak
swasta telah terlebih dahulu diatur dalam SE BI Nomor 49/52/UPG
1995 dan SK Direktur Bank Indonesia No 28/52/KEP/DIR/1995
tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga
Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia,
“Commercial paper adalah surat sanggup tanpa jaminan yang
diterbitkan perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka
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waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.” Ciri-
ciri dari suatu commercial paper menurut Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 28/49/
UPG/1995, antara lain:
1) Merupakan janji untuk membayar tanpa syarat.
2) Merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam surat

sanggup.
3) Berjangka waktu pendek yaitu tidak melebihi 9 bulan.
4) Umumnya diperjual belikan dalam bentuk discount
5) Tidak mempunyai jaminan utang
6) Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya

nama ataupun perusahaan yang telah di-rating bagus oleh
perusahaan peringkat.

7) Merupakan instrumen pasar uang, sungguhpun dapat dikem-
bangkan untuk menjadi instrumen pasar modal.

Syarat-syarat formal penerbitan commercial paper melalui bank
umum di Indonesia menjadi jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 termasuk persyaratan
mengenai pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat
yang diakui di dalam negeri.

Pasal 2 yang mengatur persyaratan formal commercial paper, yaitu
sebagai berikut:
1) Mencantumkan :

a) Klausul sanggup dan kata-kata “Surat Sanggup” di dalam
teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia;

b) Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c) Penetapan hari bayar;
d) Penetapan pembayaran;
e) Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau

penggantinya;
f) Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan;
g) Tanda tangan penerbit.
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2) Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
3) Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam Pasal 1 angka

9 surat keputusan ini;
4) Pada halaman muka commercial paper sekurang-kurangnya

dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
a) Kata-kata “Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)” yang

ditulis kata-kata “Surat Sanggup” sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir I di atas;

b) Pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya” sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD;

c) Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda
tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk
sebagai agen tanda keaslian Commercial paper, tanpa penem-
patan logo atau perusahaan efek secara mencolok;

d) Nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai
pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara
mencolok;

e) Nomor seri Commercial paper;
f) Keterangan cara penguangan Commercial paper sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 surat keputusan ini.
5) Pada halaman belakang Commercial paper dicantumkan hal-hal

sebagai berikut :
a) Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan

klausula “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”.
b) Cara perhitungan nilai tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Surat Keputusan yang dimaksud tidak bersifat limitatif dalam
arti boleh ditambah. Sifatnya adalah sebagai persyaratan mini-
mal hingga halaman muka dan halaman belakang dan com-
mercial paper sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang
ditetapkan. Penambahan dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan maksud ketentuan tersebut.

Peranan commercial paper dalam pengembangan perusahaan
sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan di Indonesia
semakin penting. Faktor-faktor yang menciptakan kondisi para
pelaku pasar uang, giat mencari alternatif lain dari sumber penanaman
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pembiayaan dana antara lain adalah likuiditas perekonomian yang
ketat, tingkat suku bunga di dalam negeri yang relatif tinggi, dan
ekspansi kredit yang cenderung melambat, tingginya ongkos pem-
biayaan perbankan serta sulitnya memperoleh kredit dari bank telah
mendorong timbulnya praktik-praktik intermediasi yaitu perusahaan-
perusahaan mencari sumber dana alternatif (Setijoprodjo, 2002).

Menurut Zulfi Chairi (2002) dasar hukum surat berharga
komersial atau commercial paper di Indonesia menurut para pakar
hukum terpecah atas dua pendapat. Pendapat pertama adalah
commercial paper tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga dasar hukum penerbitan dan perdagangan-
nya berlandaskan pada perjanjian-perjanjian para pihak yang terlibat
dalam penerbitan commercial paper tersebut berdasarkan Pasal 1338
KUHPerdata, yaitu perjanjian-perjanjian antara lain:
a) Penerbit dan agen penerbit commercial paper
b) Penerbit dan agen pembayar commercial paper
c) Penjual dan pembeli commercial paper

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa commercial
paper Indonesia adalah promes atau surat sanggup berdasarkan
KUHD, mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31/UPG
tertanggal 27 Oktober 1990 tentang Perdagangan Surat Berharga
Pasar Uang “commercial paper”, yang dapat diperdagangkan di pasar
uang dengan jangka waktu yang wajar untuk memperoleh keuntungan
bunga bagi investornya (90/180/270) hari atau jangka waktu lain
antara itu adalah promes atas nama atau atas tunjuk/pengganti (op naan
of order)”.

Pengaturan yang lebih formal mengenai commercial paper sangat
diperlukan, karena akan memberikan kekuatan hukum bagi operasional
penerbitan dan perdagangan commercial paper di Indonesia. Hal ini
akan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media investasi bagi
para investor dan media penyediaan modal untuk pengembangan
usaha bagi para pengusaha, sebagai alternatif penghimpunan modal
jangka pendek dan menengah.
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b. Debentures/Surat Utang Tanpa Jaminan
Dalam teori pembiayaan perusahaan menurut McDermott,

suatu perusahaan dapat menerbitkan debenture sebagai sumber
modalnya. Suatu debenture atau surat utang tanpa jaminan adalah,
surat utang perusahaan yang berisikan janji untuk membayar
pokok pinjaman pada saat jatuh tempo, dan membayar bunga yang
dijanjikan, dengan masa jatuh tempo yang bervariasi, dari yang
hanya bersifat singkat (harian), menengah (hari – bulan) sampai
yang bersifat jangka panjang (tahunan). Variasi dari debenture juga
muncul pada keuntungan yang ditawarkan kepada investornya,
keuntungan bagi para investor ada yang berbentuk bunga, diskon
dan pengembalian pokok pinjaman.23

Debenture adalah suatu dokumen yang merupakan bukti tertulis
telah diterbitkannya suatu utang dan utang tersebut adalah tanpa
jaminan. Dalam pembiayaan perusahaan, debenture akan dipakai oleh
perusahaan untuk penerbitan utang jangka menengah – panjang.
Fungsinya sebagai bukti adanya utang perusahaan. Di beberapa
negara istilah debenture dipakai untuk menerangkan adanya kewajiban
perusahaan yang berupa surat sanggup (promissory notes), maupun
obligasi perusahaan. Dalam definisi ini, debenture dapat dikatakan
hanya merupakan alat bukti fisik adanya utang piutang atau surat
pengakuan utang yang menjadi bukti telah terbitnya obligasi di mana
di dalam surat tersebut, akan tercantum tanggung jawab dan
kemampuan perusahaan penerbit untuk membayar pokok pinjaman
dan bunganya. Hasil dana terhimpun dari penerbitan debenture akan
sepenuhnya menjadi bagian dari modal perusahaan tidak akan
menjadi bagian dari aset perusahaan. Senior debenture akan
mendapatkan hak untuk pembayaran terlebih dahulu.

Di Amerika Serikat, debenture sering kali dikategorikan sebagai
obligasi perusahaan tanpa jaminan, di mana surat utang jangka
panjang ini tidak memiliki jaminan apa pun dalam perusahaan
untuk menjamin pembayaran pada saat jatuh temponya. Di Inggris,
debenture biasanya adalah surat utang dengan jaminan. Demikian
juga di Kanada, debenture juga merupakan instrumen utang dengan
jaminan, di mana yang menjadi jaminan biasanya adalah kredit

23 Ibid hlm 10
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dari debitur, bukan aset debitur secara khusus. Dalam hal kepailitan
kedudukan pemegang debenture selaku kreditur terhadap penerbit,
tetap di bawah dari kreditur separatis yang memiliki jaminan aset
atau benda bergerak perusahaan.

Dalam praktik pembiayaan perusahaan, dikenal adanya jenis
debenture berdasarkan konvertibilitas atau debenture yang bisa
dialihkan. Convertible debenture (obligasi konversi) atau obligasi yang
dapat dikonversikan ke dalam efek penyertaan atau saham dari per-
usahaan penerbit setelah jangka waktu tertentu yang telah ditentu-
kan. Alasan untuk membuat suatu debenture atau obligasi memiliki
sifat dapat dikonversikan adalah untuk menarik minat pembeli,
kelemahannya adalah nilai suku bunga dari obligasi tipe ini lebih rendah.
Lawan dari convertible debenture adalah non-convertible debentures atau
debenture atau obligasi yang tidak dapat dikonversikan, sifatnya
hanya surat utang jangka panjang biasa, keuntungannya nilai suku
bunganya lebih tinggi.

Debenture acap kali juga disebut sebagai obligasi, suatu istilah
yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu
pernyataan utang dari penerbit obligasi, kepada pemegang obligasi
beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon
bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.
Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti
misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas
tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Dalam praktik di
Indonesia, beberapa jenis surat berharga dapat dikategorikan dalam
debenture ini, antara lain surat sanggup (promissory notes), Medium
Term Note, commercial paper, dan obligasi serta beberapa surat berharga
yang diterbitkan oleh negara seperti Surat Perbendaharaan Negara,
Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia dan Obligasi
Pemerintah RI.

Penerbitan debenture di Indonesia diatur dalam beberapa per-
aturan yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan yang
terpisah-pisah. Untuk penerbitan debenture oleh pihak swasta (PT)
diatur oleh KUHPerdata untuk landasan keabsahan perjanjian antara
para pihak debitur (penerbit surat berharga) dan kreditur (investor
surat berharga). KUHD sebagai landasan khusus penerbitan surat
sanggup, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai
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landasan penerbitan efek (obligasi), UU No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998, sebagai landasan hukum surat berharga atau efek yang diakui
oleh perbankan Indonesia.

Sedangkan bagi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah,
dasar hukumnya adalah UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara. Menurut Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2002, 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 tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu Surat
Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat perbendaharaan
Negara adalah SUN dalam jangka waktu sampai dengan 12 bulan
dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan obligasi
negara adalah SUN dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dengan
kupon dan atau pembayaran bunga secara diskonto.

Tujuan penerbitan surat berharga berbentuk utang oleh
pemerintah cukup berbeda dengan tujuan penerbitan surat berharga
berbentuk utang oleh suatu perusahaan. Menurut UU No. 24 Tahun
2002, tujuan penerbitan SUN adalah untuk:
1) Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2) Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian

antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas
Negara dalam satu tahun anggaran;

3) Mengelola portofolio utang Negara.

c. Surat Sanggup/Surat Pengakuan Utang/Promissory Notes
Notes/promissory note atau surat sanggup diterbitkan oleh suatu

perusahaan. Menurut teori pembiayaan perusahaan di Amerika Serikat
dan peraturan-peraturan yang mengaturnya, surat sanggup ini dapat
diterbitkan dengan atau tanpa jaminan, dan dapat juga diterbitkan
dengan atau tanpa didahului dengan penerbitan surat perjanjian
utang atau indenture. Surat sanggup yang diterbitkan oleh perusahaan,
biasanya memiliki masa jatuh tempo lima tahun atau kurang.

Promissory note atau surat sanggup adalah surat berharga di
mana satu pihak (pembuat atau penerbit) membuat suatu janji tak
bersyarat secara tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada



29

Paramita Prananingtyas

pihak lain selaku penerima pembayaran (payee). Dalam teori
akuntansi, surat sanggup termasuk dalam kategori utang. Di dalam
surat sanggup tersebut akan tercantum jumlah pokok utang, suku
bunga (apabila diperjanjikan), para pihak (penerbit dan penerima
pembayaran), tanggal penerbitan, tata cara pembayaran, dan tanggal
jatuh tempo. Beberapa negara memperbolehkan dicantumkannya hak-
hak pemegang surat sanggup apabila terjadi gagal bayar termasuk
penyitaan atas aset penerbit surat sanggup. Surat sanggup atas tunjuk
tidak memiliki tanggal jatuh tempo, namun pembayarannya
tergantung pada permintaan dari kreditur. Kreditur akan memberikan
kesempatan kepada debitur dengan pemberitahuan beberapa hari
sebelum kreditur meminta pembayaran. Penerbitan surat sanggup
bagi pembayaran utang piutang yang bersifat pribadi, fungsinya
semata-mata sebagai alat bukti baik bagi individu yang terlibat dalam
penerbitan surat sanggup tersebut maupun bagi kepentingan pajak,
dan yang terpenting surat sanggup tersebut tetap dapat berfungsi
sebagai surat berharga yang dapat dipindahtangankan. Definisi dan
syarat formil surat sanggup telah diatur berdasarkan Konvensi
Jenewa tahun 1930 tentang Uniform Law For Bills Of Exchange And
Promissory Notes, Pasal 75. Berdasarkan konvensi menyebutkan
syarat formil surat sanggup harus berisikan:
1) The term “promissory note” inserted in the body of the instrument and

expressed in the language employed in drawing up the instrument;
2) An unconditional promise to pay a determinate sum of money;
3) A statement of the time of payment;
4) A statement of the place where payment is to be made;
5) The name of the person to whom or to whose order payment is to be

made;
6) A statement of the date and of the place where the promissory note is

issued;
7) The signature of the person who issues the instrument (maker).

Di Amerika Serikat, suatu surat sanggup yang memenuhi
kriteria yang dijabarkan dalam artikel 3 UCC adalah merupakan
surat berharga. Fungsi dapat dinegosiasikannya surat sanggup
biasanya menyertai penerbitan hipotek/mortgage dalam pembiayaan
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real estate. Surat sanggup dan juga commercial paper sering kali diterbitkan
oleh perusahaan-perusahaan sebagai media untuk menghimpun modal
bagi perusahaan. Surat sanggup akan diterbitkan oleh perusahaan
untuk membiayai perusahaan dan penerbitan surat sanggup tersebut
secara khusus untuk kepentingan kreditur perusahaan. Artikel 3 -
104(d) UCC yang berlaku secara federal dan telah diadopsi oleh negara-
negara bagian di Amerika Serikat, memberikan dasar hukum tentang
surat kesanggupan untuk membayar yang termasuk kategori sebagai
promissory notes atau bukan promissory notes.

Artikel 3-104 memberikan definisi negotiable instrument atau surat
berharga sebagai berikut:
1) An unconditional promise or order
2) To pay a fixed amount of money (with or without interest or

other charges described in the promise or order)
3) Payable;

a) Payable to bearer or order at the time it is issued or first comes
into the possession of a holder

b) Payable on demand or at a definite time
c) Does not state any other undertaking or instruction by the

person promising or ordering payment to do any act in ad-
dition to the payment of money may contain:
a) An undertaking or power to give, maintain, or collect

collateral to secure payment,
b) An authorization or power to the holder to confess judg-

ment or realize on or dispose of collateral
c) A waiver of the benefit of any law intended for the ad-

vantage or protection of an obligor

Penerbitan surat sanggup/promissory notes di Indonesia pada
dasarnya adalah suatu hubungan hukum yang bersifat privat antara
penerbit dan pemegang surat sanggup tersebut. Walaupun surat
sanggup menurut KUHD adalah suatu janji tak bersyarat tanpa
jaminan untuk membayar sejumlah uang, dalam praktik penerbitan
dan peredarannya, para kreditur atau investor surat sanggup selalu
meminta adanya perjanjian terpisah yang memberikan jaminan
terhadap terbitnya surat sanggup tersebut.
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Sebagai contoh adalah yang terjadi pada penerbitan surat
sanggup oleh PT. Natpac Aset Management, yang menerbitkan
kontrak pengelolaan dana (KPD) berdasarkan surat sanggup yang
diterbitkan oleh PT Natpac Graha Arthamas. Surat sanggup tersebut
diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2008 dan telah diterbitkan
kembali secara berulang sebanyak 21 kali hingga 5 Februari 2010,
dengan total nilai Rp.139,2 miliar. Untuk menarik minat para in-
vestor surat sanggup (kreditur) maka atas surat sanggup tersebut
PT. Natpac Graha Arthamas menjaminkan 53% kepemilikan saham
pada PT. Marga Hanurata Intrinsic, pengembang jalan tol Kertosono-
Mojokerto sepanjang 40,5 kilometer.

Penerbitan surat sanggup di Indonesia dapat dilakukan secara
langsung antara PT penerbit selaku debitur dengan individu atau
dengan PT penerima atau dengan investor atau dengan kreditur.
Karena sifat surat sanggup yang merupakan surat utang jangka
pendek maka bentuk formal penerbitan dan pemasarannya tidaklah
terlalu diatur oleh peraturan yang ada. Penerbitan surat sanggup
diwajibkan untuk didaftarkan pada otoritas bursa efek, dan surat
berharga tersebut menjadi surat berharga pasar modal apabila jangka
waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasal 70 UU No. 8 tahun
1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa:
1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang

telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam
untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan
Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi Pihak yang melakukan:
a) Penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya

tidak lebih dari satu tahun;
b) Penerbitan sertifikat deposito;
c) Penerbitan polis asuransi;
d) penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah

Indonesia; atau
e) Penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.
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Pengaturan surat sanggup secara khusus hanya dikenal pada
berdasarkan draft Peraturan Menteri Keuangan No. …/PMK.010/
tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 45 “perusahaan pembiayaan
dapat menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes) sepanjang
hanya digunakan sebagai jaminan atas utang kepada bank/badan
usaha lain yang menjadi krediturnya.”

Variasi dari surat sanggup sebagai efek atau surat berharga pasar
uang adalah munculnya Medium Term Note dan Commercial paper. Surat
utang jangka menegah atau lebih dikenal dengan istilah Medium Term
Note (MTN) adalah merupakan surat utang yang memiliki jangka
waktu antara 5 hingga 10 tahun, namun masanya bisa saja hanya 1
tahun. Umumnya MTN menggunakan suku bunga mengambang
dengan mengacu pada suatu acuan suku bunga yang dikenal dalam
dunia keuangan internasional, misalnya MTN yang diterbitkan dalam
mata uang euro maka akan digunakan patokan suku bunga Euribor
(Euro Interbank Offered Rate) sebagai acuan fluktuasi bunga.

Di Indonesia istilah MTN digunakan secara umum dalam
berbagai peraturan yang ada, yang berarti surat utang yang dikeluar-
kan oleh perusahaan terdaftar kepada pemegang MTN untuk jangka
waktu tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan. Suku bunga MTN
dalam denominasi rupiah ini biasanya menggunakan acuan suku
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). MTN yang dapat terpantau
adalah MTN yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan terdaftar/
emiten Bursa Efek Indonesia.

Sama seperti penerbitan surat sanggup, penerbitan MTN
merupakan kegiatan privat yang dilakukan oleh suatu PT dengan
krediturnya {ndividual atau badan hukum (PT)} namun apabila
penerbitnya adalah PT emiten, maka PT. KSEI mengatur mengenai
pendaftaran MTN yang diterbitkan tersebut. Hingga saat ini (per
Agustus 2012) tercatat ada 100 MTN yang diterbitkan oleh PT emiten
BEI dan terdaftar pada PT. KSEI (terlampir). Surat berharga berikutnya
yang merupakan variasi dari surat sanggup dan dapat diterbitkan
oleh perusahaan sebagai sumber pembiayaan perusahaan adalah suatu
surat berharga utang jangka pendek, yang disebut commercial paper.

Di Amerika Serikat, commercial paper biasanya diterbitkan dengan
nilai (denominasi) minimal $100.000,- dengan waktu jatuh tempo
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hanya beberapa bulan saja. Commercial paper ini biasanya akan dibeli
oleh investor yang berbentuk badan hukum, seperti perusahaan
dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan pengelolaan dana
investasi dan sebagainya.

Commercial paper memiliki karakteristik sebagai berikut,
merupakan surat berharga tanpa jaminan, yang terbentuk dari surat
sanggup (promissory notes) jangka pendek, yang dapat diterbitkan oleh
suatu perusahaan yang merupakan institusi pengelola keuangan
pribadi, perusahaan yang berkecimpung di bidang manufaktur,
transportasi, perdagangan dan penyediaan jasa kepentingan umum
(air, gas, listrik) serta dapat juga diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi
dan anak perusahaan dari institusi perbankan.

Commercial paper merupakan surat berharga atas tunjuk, masa
jatuh tempo dari commercial paper juga akan tertera padanya. Masa
jatuh tempo tersebut berkisar antara satu hari sampai dengan sembilan
bulan. Namun kebanyakan commercial paper diterbitkan untuk jangka
waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Pada saat jatuh tempo, biasanya
commercial paper akan di “rolled over” atau direinvestasikan lagi oleh
pemegangnya (investor) dengan cara para penerbit commercial paper
akan melakukan reissued (penawaran) kembali kepada pemegangnya.
Dapat juga terjadi resissued dilakukan kepada investor yang berbeda.

Ada dua tipe commercial paper, yang pertama adalah discount note
tanpa bunga dan yang kedua adalah non discount note dengan bunga.
Discount note adalah suatu surat utang jangka pendek yang diterbitkan
tanpa bunga. Namun memberikan keuntungan kepada pemegangnya
(kreditur) karena pada saat jatuh tempo pemegang (kreditur) akan
mendapatkan pengembalian lebih tinggi dari nilai surat utang pada
saat membelinya. Nilai tersebut juga akan memperhitungkan
keuntungan atas pertambahan nilai dari surat utang tersebut
(yields). Sedangkan non discount note with interest hanya memberikan
keuntungan kepada pemegangnya berupa bunga saja.

Disebabkan reputasi yang cukup kuat dari para penerbit com-
mercial paper, maka risiko bagi para investor atas commercial paper
cukup ringan. Dana yang terkumpul dari penerbitan commercial paper,
oleh perusahaan penerbit biasanya akan dipakai untuk membiayai
pengeluaran operasional perusahaan yang telah dirancang
sebelumnya. Secara teoretis, selama masa jatuh tempo yang pendek
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tersebut, debitur (penerbit commercial paper) akan dapat memanfaatkan
dana segar yang diterima dari penerbitan surat berharga ini, dengan
memakainya untuk menghasilkan komoditas atau produk dan
menjualnya, sehingga akan mendapatkan keuntungan finansial
berupa dana segar, yang kemudian akan dipakai untuk membayar
kembali commercial paper pada saat jatuh temponya. Apabila perputaran
ini berjalan dengan lancar, biasanya commercial paper tersebut akan
masuk dalam suatu periode yang disebut sebagai self liquidating, yaitu
terbayarkan lunas dengan sendirinya, karena commercial paper
tersebut akan terbayarkan pada saat jatuh tempo.

Sama seperti penerbitan surat sanggup, apabila MTN dan
commercial paper tersebut berjangka waktu jatuh tempo lebih dari
satu tahun maka harus melalui proses pendaftaran pada Bursa Efek
Indonesia, melalui PT. KSEI. Dikarenakan sifat-sifatnya, maka pada
PT. KSEI hanya terdapat daftar MTN yang diterbitkan oleh PT di
Indonesia (terlampir), sedangkan untuk daftar commercial paper tidak
tersedia, karena sifat commercial paper Indonesia adalah kurang atau
sama dengan 270 hari, maka tidak wajib didaftarkan. Seperti yang
diatur berdasarkan Pasal 70 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.
Kep-46/PM/1996 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan
Penawaran Umum.

d. Obligasi/Bonds
Menurut pengertian pembiayaan perusahaan di Amerika Serikat,

karakteristik utama dari obligasi perusahaan adalah adanya pokok
pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan
penerbit, dan penerbitan obligasi tersebut harus disertai jaminan.
Jaminan dari perusahaan biasanya berbentuk hak tanggungan atas
benda-benda tidak bergerak milik perusahaan penerbit. Obligasi
perusahaan pada umumnya memiliki jangka waktu 5 tahun, jangka
waktu jatuh tempo untuk pokok utang adalah lima tahun sejak
tanggal penerbitan obligasi perusahaan tersebut. Kemudian untuk
alasan kepraktisan, dibentuklah suatu lembaga wali amanat (trust)
yang akan mewakili perusahaan untuk berhubungan dengan semua
pemegang obligasi perusahaan.
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Lembaga wali amanat akan terbentuk antara perusahaan penerbit
obligasi dengan lembaga jasa keuangan, biasanya perbankan, yang
memiliki hubungan kontraktual dengan penerbit, tidak hanya
mewakili hubungan antara kreditur (para investor) dan debitur
(perusahaan) dalam penerbitan obligasi, namun juga memegang hak
tanggungan atas barang-barang jaminan dari terbitnya obligasi
tersebut. Bagi pihak kreditur, wali amanat adalah wakil dari para
investor untuk menagih hak-hak selaku kreditur kepada debitur.
Hubungan kontraktual antara penerbit obligasi dengan lembaga wali
amanat, dan hubungan perwaliamanatan antara lembaga wali amanat
dan para investor, akan tertuang ke dalam dokumen yang disebut
sebagai indenture, suatu kontrak legal mengenai utang piutang, karena
indenture atau bukti utang piutang tersebut di dalamnya juga akan
memuat mengenai penyerahan barang-barang jaminan kepada lembaga
wali amanat. Selain itu di dalam dokumen tersebut juga akan dimuat
segala kewajiban dari penerbit dan tugas dari wali amanat kepada
pemegang obligasi. Kewajiban-kewajiban yang tertera ini selain harus
sesuai dengan kewajiban yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan di negara di mana obligasi diterbitkan, juga dapat
merupakan kesepakatan tambahan antar para pihak. Di Indonesia,
untuk dapat menerbitkan obligasi harus tunduk pada peraturan yang
ditetapkan di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, yaitu harus melalui proses penawaran umum. Penawaran
umum dalam angka meliputi penawaran efek oleh emiten yang
dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga
negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau
ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual
kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas
waktu tertentu.

Obligasi secara ringkasnya adalah merupakan utang tetapi dalam
bentuk sekuriti. “Penerbit” obligasi adalah merupakan si peminjam
atau debitur, sedangkan “pemegang” obligasi adalah merupakan
pemberi pinjaman atau kreditur dan “kupon” obligasi adalah bunga
pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan
penerbitan obligasi ini, maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi
guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjang dengan
sumber dana dari luar perusahaan.
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Pada beberapa negara, istilah “obligasi” dan “surat utang”
dipergunakan tergantung pada jangka waktu jatuh temponya. Pelaku
pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat
utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik,
dan istilah “surat utang” digunakan bagi penerbitan surat utang
dalam skala kecil yang biasanya ditawarkan kepada sejumlah in-
vestor kecil.

Tidak ada pembatasan yang jelas atas penggunaan istilah ini.
Ada juga dikenal istilah “surat perbendaharaan” yang digunakan
bagi sekuriti berpenghasilan tetap dengan masa jatuh tempo 3 tahun
atau kurang. Obligasi memiliki risiko yang tertinggi dibandingkan
dengan “surat utang” yang memiliki risiko menengah, dan “surat
perbendaharaan” memiliki risiko terendah dilihat dari sisi “durasi”
surat utang di mana makin pendek durasinya makin rendah risikonya.

Penerbit obligasi ini sangat luas sekali, hampir setiap badan
hukum dapat menerbitkan obligasi. Namun peraturan yang
mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat
sekali. Penggolongan penerbit obligasi biasanya terdiri atas:
1) Lembaga supranasional, seperti misalnya Bank Investasi Eropa

(European Investment Bank) atau Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank);

2) Pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam
mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam
denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi
internasional (sovereign bond);

3) Sub-sovereign, provinsi, negara atau otoritas daerah. Di Amerika
dikenal sebagai Obligasi daerah (municipal bond). Di Indonesia
dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN);

4) Lembaga pemerintah. Obligasi ini biasa juga disebut agency bonds,
atau agencies;

5) Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta;
6) Special purpose vehicles adalah perusahaan yang didirikan dengan

suatu tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang dituju-
kan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut Efek
Beragun Aset.
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Proses yang umum dikenal dalam penerbitan suatu obligasi
adalah melalui penjamin emisi atau juga dikenal dengan istilah
“underwriting”. Dalam penjaminan emisi, satu atau lebih perusahaan
sekuritas akan membentuk suatu sindikasi guna membeli seluruh
obligasi yang diterbitkan oleh penerbit dan menjualnya kembali
kepada para investor. Pada penjualan obligasi pemerintah biasanya
melalui proses lelang.

Hal-hal yang terpenting dalam suatu obligasi adalah:
1) Nilai nominal atau nilai utang pokok, yaitu nilai yang harus

dibayar bunganya oleh penerbit dan harus dilunasi pada saat
akhir masa jatuh tempo;

2) Harga penerbitan, yaitu suatu harga yang ditawarkan kepada
investor pada saat penjualan perdana obligasi. Nilai bersih yang
diterima oleh penerbit adalah nilai setelah dikurangi dengan
biaya-biaya penerbitan;

3) Tanggal jatuh tempo, yaitu suatu tanggal yang ditetapkan di
mana pada saat tersebut penerbit wajib untuk melunasi nilai
nominal obligasi. Sepanjang pembayaran kembali/pelunasan
tersebut telah dilakukan, maka penerbit tidak lagi memiliki
kewajiban kepada pemegang obligasi setelah lewat tanggal jatuh
tempo obligasi tersebut. Beberapa obligasi diterbitkan dengan
masa jatuh tempo hinga lebih dari seratus tahun. Pada awal
tahun 2005, pasar atas obligasi Euro dengan masa jatuh tempo
selama 50 tahun mulai berkembang. Pada pasaran Amerika
dikenal 3 kelompok masa jatuh tempo obligasi yaitu:
1) Jangka pendek (surat utang atau bill) yaitu masa jatuh

temponya hingga 1 tahun;
2) Medium Term Note yaitu masa jatuh temponya antara 1 hingga

10 tahun;
3) Jangka panjang (obligasi atau bond) yaitu jatuh temponya di

atas 10 tahun.
4) Kupon, suku bunga yang dibayarkan oleh penerbit kepada

pemegang obligasi. Biasanya suku bunga ini memeiliki
besaran yang tetap sepanjang masa berlakunya obligasi, tetapi
juga bisa mengacu kepada suatu indeks pasar uang seperti
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LIBOR, dan lain-lain. Istilah “kupon” ini asal mulanya
digunakan karena di masa lalu secara fisik obligasi diterbitkan
bersama dengan kupon bunga yang melekat pada obligasi
tersebut. Pada tanggal pembayaran kupon, pemegang obligasi
akan menyerahkan kupon tersebut ke bank guna ditukarkan
dengan pembayaran bunga.

5) Tanggal kupon, tanggal pembayaran bunga dari penerbit
kepada pemegang obligasi. Di Amerika Serikat, kebanyakan
pembayaran kupon obligasi dilakukan secara “tengah
tahunan”, yang artinya pembayaran kupon dilakukan setiap
6 bulan sekali. Di Eropa, kebanyakan obligasi adalah secara
“tahunan” atau 1 kupon per tahun.

6) Dokumen resmi, suatu dokumen yang menjelaskan secara
terinci hak-hak dari pemegang saham. Di Amerika Serikat,
ketentuan ini diatur oleh departemen keuangan pemerintah
dan undang-undang komersial di mana dokumen ini di
hadapan pengadilan diperlakukan sebagai suatu kontrak.
Ketentuan dalam dokumen resmi tersebut sulit sekali diubah
di mana perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan
mayoritas pemegang obligasi.

7) Hak opsi yaitu suatu obligasi dapat memuat ketentuan
mengenai hak opsi kepada pembeli obligasi ataupun penerbit
obligasi.

8) Hak pelunasan, beberapa obligasi memberikan hak kepada
penerbit untuk melunasi obligasi tersebut sebelum masa jatuh
tempo obligasi. Obligasi jenis ini dikenal sebagai obligasi opsi
beli. Kebanyakan obligasi jenis ini memberikan hak kepada
penerbit untuk melakukan pelunasan obligasi pada nilai. Pada
beberapa obligasi mengharuskan penerbit untuk membayar
premi yang disebut premi opsi. Ini utamanya digunakan bagi
obligasi berbunga tinggi. Pada obligasi jenis ini memiliki
banyak sekali persyaratan yang ketat guna membatasi kegiatan
operasional penerbit, maka membebaskan penerbit dari
pembatasan-pembatasan dilakukanlah pelunasan dini atas
obligasi tersebut. Namun dengan biaya yang lebih tinggi.
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9) Hak jual, beberapa obligasi memberikan hak kepada pemegang
obligasi untuk memaksa penerbit melakukan pelunasan awal
atas obligasinya sebelum masa jatuh tempo; lihat opsi jual.

10) Tanggal pelaksanaan opsi adalah tanggal dimaka opsi beli
atau opsi jual dapat dilaksanakan sebelum masa jatuh tempo
obligasi, di mana pada umumnya terdapat 4 cara pelaksanaan
opsi yaitu:
a) Gaya Bermuda adalah opsi yang memiliki beberapa

tanggal pelaksanaan yang biasanya disesuaikan dengan
tanggal kupon;

b) Gaya Eropa adalah opsi yang hanya memiliki satu tanggal
pelaksanaan, ini merupakan kasus khusus gaya Bermuda;

c) Gaya Amerika Serikat adalah opsi dapat dilaksanakan
setiap saat hingga masa jatuh tempo;

d) Penjualan karena kematian adalah opsi yang diberikan
kepada ahli waris pemegang opsi untuk menjual kembali
obligasinya kepada penerbit dalam hal terjadinya kematian
pada pemegang obligasi atau menderita cacat tetap.

11) Dana jaminan atau yang juga dikenal dengan istilah sinking
fund merupakan suatu syarat dalam “dokumen resmi” yang
mensyaratkan adanya suatu porsi tertentu dari obligasi yang
dapat dicairkan berkala. Penerbit juga dapat membayar kepada
wali amanat dengan cara melakukan pembelian secara acak
atas obligasi yang diterbitkannya, atau pilihan lainnya
dengan membeli obligasi di pasaran lalu menyerahkannya
kepada wali amanat.

12) Obligasi konversi adalah obligasi yang mengizinkan peme-
gang obligasi untuk menukarkan obligasi yang dipegangnya
dengan sejumlah saham perusahaan penerbit.

13) Obligasi tukar atau dikenal juga dengan Exchangeable bond
(“XB”) yang memperkenankan pemegang obligasi untuk
menukarkan obligasi yang dipegangnya, dengan saham
perusahaan selain daripada saham perusahaan penerbit,
biasanya dengan saham anak perusahaan penerbit.
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14) Jenis-jenis obligasi:
a) Obligasi suku bunga tetap yang memiliki kupon bunga

dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala
sepanjang masa berlakunya obligasi;

b) Obligasi suku bunga mengambang atau biasa juga disebut
dengan Floating rate note (FRN) memiliki kupon yang
perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu
indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor;

c) Junk bond atau “obligasi berimbal hasil tinggi” adalah
obligasi yang memiliki peringkat tinggi yang diberikan
oleh lembaga pemeringkat kredit. Oleh karena itu obligasi
jenis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, akibat
langsungnya investor mengharapkan suatu imbal hasil
yang lebih tinggi;

d) Obligasi tanpa bunga atau lebih dikenal dengan istilah
(zero coupon bond) adalah obligasi yang tidak memberikan
pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan
pemberian potongan harga dari nilai pari. Pemegang
obligasi menerima secara penuh pokok utang pada saat
jatuh tempo obligasi;

e) Obligasi inflasi atau lebih dikenal dengan sebutan (Infla-
tion linked bond), di mana nilai pokok utang pada obligasi
tersebut adalah mengacu pada indeks inflasi. Suku bunga
pada obligasi jenis ini lebih rendah daripada obligasi suku
bunga tetap. Namun dengan bertumbuhnya nilai pokok
utang sejalan dengan inflasi, maka pembayaran pelunasan
obligasi akan meningkat pula. Pada periode tahun 1980an,
Pemerintah Inggris adalah yang pertama kalinya mener-
bitkan obligasi jenis ini yang diberi nama Gilts. Di Amerika
obligasi jenis ini dikenal dengan nama “Treasury Inflation-
Protected Securities” (TIPS) dan I-bonds;

f) Obligasi indeks lainnya, adalah surat utang berbasis ekuiti
(equity linked note) dan obligasi yang mengacu pada indeks
yang merupakan indikator bisnis seperti penghasilan,
nilai tambah ataupun pada indeks nasional seperti produk
domestik bruto;
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g) Efek Beragun Aset adalah obligasi yang pembayaran
bunga dan pokok utang nya dijamin oleh acuan berupa
arus kas yang diperoleh dari penghasilan aset. Contoh
dari obligasi jenis ini adalah Efek beragun KPR (mortgage-
backed security-MBS), collateralized mortgage obligation (CMOs)
dan collateralized debt obligation (CDOs).

h) Obligasi subordinasi adalah obligasi yang memiliki
peringkat prioritas lebih rendah dibandingkan obligasi
lainnya yang diterbitkan oleh penerbit dalam hal
terjadinya likuidasi. Dalam hal terjadinya kepailitan maka
ada hierarki dari para kreditur. Pertama adalah pembaya-
ran dari likuidator, kemudian pembayaran utang pajak,
dan lain-lain. Pemegang obligasi yang pembayarannya
diutamakan adalah obligasi yang memiliki tanggal penerbitan
paling awal yang disebut obligasi senior, setelah obligasi
ini dilunasi maka barulah pembayaran pelunasan obligasi
subordinasi dilakukan. Oleh karena risikonya lebih tinggi
maka obligasi subordinasi ini biasanya memiliki peringkat
kredit lebih rendah daripada obligasi senior. Contoh utama
dari obligasi subordinasi dapat ditemui pada obligasi yang
diterbitkan oleh perbankan dan pada Efek Beragun Aset.
Penerbitan yang berikutnya, umumnya dilakukan dalam
bentuk “tranches”[2]. Senior tranches dibayar terlebih dahulu
dari tranches subordinasi.

i) Obligasi abadi adalah obligasi yang tidak memiliki suatu
masa jatuh tempo. Obligasi jenis yang terkenal dalam
pasar obligasi adalah “UK Consols” yang diterbitkan oleh
Pemerintah Inggris, atau juga dikenal dengan nama Treasury
Annuities atau Undated Treasuries. Beberapa dari obligasi ini
diterbitkan pertama kali pada tahun 1888 dan masih
diperdagangkan hingga hari ini. Beberapa obligasi jenis
ini juga memiliki masa jatuh tempo yang sangat panjang
sekali seperti misalnya perusahaan West Shore Railroad yang
menerbitkan obligasi dengan masa jatuh tempo pada
tahun 2361 (atau abad ke 24). Terkadang juga obligasi
abadi ini dilihat berdasarkan dari nilai tunai obligasi
tersebut pada saat nilai pokoknya mendekati nol.
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j) Obligasi atas unjuk adalah merupakan sertifikat resmi
tanpa nama pemegang di mana siapa pun yang memegang
obligasi tersebut dapat menuntut dilakukannya pembaya-
ran atas obligasi yang dipegangnya tersebut. Biasanya
juga obligasi ini diberi nomor urut dan didaftarkan guna
menghindari pemalsuan, namun dapat diperdagangkan
seperti layaknya uang tunai. Obligasi ini amat berisiko
terhadap kehilangan dan kecurian. Obligasi ini sering
disalahgunakan untuk menghindari pengenaan pajak.
Para perusahaan di Amerika Serikat menghentikan pener-
bitan obligasi atas unjuk, sejak tahun 1982 dan secara
resmi dilarang oleh otoritas perpajakan pada tahun 1983.

k) Obligasi tercatat adalah obligasi yang kepemilikannya
ataupun peralihannya didaftarkan dan dicatat oleh
penerbit atau oleh lembaga administrasi efek. Pembayaran
bunga dan pembayaran pokok utang akan ditransfer lang-
sung kepada pemegang obligasi yang namanya tercatat.

l) Obligasi daerah atau di Amerika Serikat dikenal sebagai
municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara
bagian, teritorial, kota, pemerintahan setempat, ataupun
lembaga-lembaganya. Bunga yang dibayarkan kepada
pemegang obligasi sering kali tidak dikenakan pajak oleh
negara bagian yang menerbitkan, namun obligasi daerah
yang diterbitkan guna suatu tujuan tertentu tetap dikena-
kan pajak. Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan
dan memfasilitasi penerbitan obligasi Pemerintah Daerah
dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.12
tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran umum Obligasi
Daerah.

m) Obligasi tanpa warkat atau lebih dikenal sebagai Book-entry
bond adalah suatu obligasi yang tidak memiliki sertifikat,
di mana mahalnya biaya pembuatan sertifikat serta kupon
mengakibatkan timbulnya obligasi jenis ini. Obligasi ini
menggunakan sistem elektronik terpadu yang mendukung
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penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan di
pasar modal.

n) Obligasi lotere atau juga disebut Lottery bond adalah
obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara (biasanya
negara-negara Eropa). Bunganya dibayar seperti tata cara
pembayaran bunga pada obligasi suku bunga tetap, tetapi
penerbit obligasi akan menebus obligasi yang diterbitkan-
nya secara acak pada waktu tertentu di mana penebusan
atau pelunasan obligasi yang beruntung terpilih akan
dilakukan dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai
yang tertera pada obligasi.

o) Obligasi perang atau War bond adalah suatu obligasi yang
diterbitkan oleh suatu negara guna membiayai perang

p) Obligasi yang diterbitkan oleh lembaga asing. Beberapa
perusahaan, bank, pemerintah dan lembaga berwenang
lainnya dapat menerbitkan obligasi dalam denominasi mata
uang valuta asing lainnya yang tampak lebih stabil
dibandingkan mata uang domestiknya. Penerbitan obligasi
dalam denominasi valuta asing juga memberikan kemung-
kinan untuk memasuki pasar perdagangan obligasi di luar
negaranya. Penerbitan obligasi ini juga sering digunakan
sebagai suatu sarana melindungi nilai terhadap risiko
gejolak perubahan nilai tukar. Beberapa obligasi ini
dijuluki dengan nama panggilan yang khas seperti terlihat
di bawah ini:

- Obligasi Eurodollar atau Eurodollar bond, adalah obligasi
berdenominasi USD yang diterbitkan oleh penerbit
obligasi dari suatu negara di luar Amerika;

- Obligasi Kangguru atau Kangaroo bond, adalah obligasi
dalam denominasi mata uang dolar Australia (AUD)
yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dari suatu
negara di luar Australia dan diperdagangkan pada pasar
Australia;

- Obligasi Maple atau Maple bond, adalah obligasi dalam
denominasi mata uang dolar Kanada yang diterbitkan
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oleh penerbit obligasi dari suatu negara di luar Kanada
dan diperdagangkan pada pasar Kanada;

- Obligasi Samurai atau Samurai bond, adalah obligasi
dalam denominasi mata uang Yen yang diterbitkan oleh
penerbit obligasi dari suatu negara di luar Jepang dan
diperdagangkan pada pasar Jepang;

- Obligasi Yankee atau Yankee bond, adalah obligasi dalam
denominasi mata uang USD yang diterbitkan oleh
penerbit obligasi dari suatu negara di luar Amerika dan
diperdagangkan pada pasar Amerika;

- Obligasi Shogun atau Shogun bond, adalah obligasi
dalam denominasi mata uang dolar yen yang diterbitkan
di Jepang oleh penerbit obligasi dari suatu negara di
luar Jepang;

- Bulldog bond, adalah obligasi dalam denominasi mata
uang poundsterling yang diterbitkan di London oleh
suatu lembaga atau pemerintahan asing;

- Obligasi Ninja atau Ninja loan, suatu pinjaman sindikasi
dalam denominasi mata uang yen oleh kreditur asing;

- Obligasi Formosa atau Formosa bond, adalah obligasi
dalam denominasi mata uang dolar baru Taiwan yang
diterbitkan oleh penerbit obligasi dari suatu negara di
luar Taiwan dan diperdagangkan pada pasar Taiwan;

- Obligasi Panda atau Panda bond, adalah obligasi dalam
denominasi mata uang Renminbi (RMB) yang diterbit-
kan oleh penerbit obligasi dari suatu negara di luar RRT
dan diperdagangkan pada pasar Tiongkok.

Khusus mengenai obligasi di Indonesia, dilihat dari penerbitnya,
dapat dibedakan menjadi obligasi perusahaan dan obligasi peme-
rintah. Obligasi pemerintah sendiri terdiri dalam beberapa jenis, yaitu:
1) Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk

PT dengan tujuan untuk pembiayaan perusahaan dengan
penerbitan surat utang jangka panjang. Penerbitannya harus
melalui proses emisi di pasar modal dan tunduk pada aturan-aturan
yang ada, yaitu sesuai dengan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan semua peraturan pelaksanaannya.
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2) Obligasi Rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu
dalam rangka Program Rekapitalisasi Perbankan;

3) Surat Utang Negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit
APBN;

4) Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sama dengan SUN, diterbitkan
untuk membiayai defisit APBN namun dengan nilai nominal
yang kecil agar dapat dibeli secara ritel;

5) Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut “obligasi
syariah” atau “obligasi sukuk”, sama dengan SUN, diterbitkan
untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip
syariah.

Sedangkan untuk pasar obligasi, dikenal dua jenis pasar obligasi
yaitu
1) Pasar Primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi

saat mulai diterbitkan. Pasar ritel obligasi tunduk pada aturan
UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, salah satu persyaratan
ketentuan Pasar Modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek
untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini
lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya (BES) sekarang Bursa
Efek Indonesia (BEI).

2) Pasar Sekunder, merupakan tempat diperdagangkannya obligasi
setelah diterbitkan dan tercatat di BEI, perdagangan obligasi akan
dilakukan di Pasar Sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan
dilakukan secara Over the Counter (OTC). Artinya, tidak ada tempat
perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang
ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat
elektronik seperti email, online trading, atau telepon.

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang, dan karena
itu obligasi penerbitan dan penjualan/penawarannya tunduk pada
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan semua peraturan
pelaksananya. Menurut Keputusan Ketua Bapepam No Kep-111/
PM/1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan
Pendaftaran; Keputusan Ketua Bapepam LK No: KEP-122/BL/2009
tentang Tatacara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
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Obligasi yang diterbitkan oleh PT Indonesia dan beredar melalui
pasar modal Indonesia jumlahnya cukup banyak, dan termasuk
diminati oleh para investor. Berikut adalah daftar penerbit obligasi,
nilai obligasi dan masa jatuh temponya yang merupakan data tersedia
di KSEI. (terlampir)

e. Subordinated Debentures
Seperti telah disebutkan, obligasi atau bond adalah surat utang

dengan jaminan dari penerbitnya, dan apabila penerbit mengalami
kepailitan, maka pemegang obligasi memiliki kedudukan sebagai
kreditur dengan jaminan yang memberikan hak kepada mereka untuk
mengajukan klaim sebagai kreditur dengan jaminan, bisa disamakan
juga dengan posisi sebagai kreditur preferen. Namun dapat juga terjadi
pemegang obligasi mendapatkan kedudukan sebagai kreditur tanpa
jaminan, apabila jumlah obligasi yang mereka miliki di bawah syarat
atau ketentuan sebagai kreditur dengan jaminan, maka mereka bisa
disamakan kedudukannya sebagai kreditur konkuren.

Seorang pemegang dokumen utang piutang atau pemegang surat
sanggup pada dasarnya adalah seorang kreditur tanpa jaminan, dan
pada saat terjadi kepailitan, maka posisinya ada sejajar/pro rata dengan
kreditur-kreditur tanpa jaminan lain dari perusahaan tersebut. Dalam
perjanjian penerbitan surat sanggup atau surat bukti utang tersebut,
biasanya telah disebutkan bahwa posisi pemegang surat berharga
ini sebagai kreditur adalah kreditur konkuren dalam hal terjadi
kepailitan. Posisi sebagai kreditur preferen akan dimiliki oleh para
pemegang surat sanggup dan surat pengakuan utang yang bersifat
senior. Kreditur tanpa jaminan dari surat sanggup dan surat utang
lainnya biasanya memperoleh bunga yang lebih tinggi diban-
dingkan dengan kreditur dengan jaminan, ini sebagai kompensasi
risiko yang mereka hadapi pada saat terjadi gagal bayar.

Subordinated debenture disebut juga junior debt, apabila perusahaan
penerbit obligasi dinyatakan pailit, maka subordinated debenture baru
dapat dibayar kembali apabila utang mereka kepada kreditur senior
(kreditur dengan jaminan, seperti bank) telah dibayar lunas. Posisi
subordinated debenture tetap lebih tinggi daripada kreditur umum,
pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen.

Praktik penerbitan subordinated debentures di Indonesia, telah
diakomodasi dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang
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Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 5 Ayat 1 bahwa Kegiatan usaha
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
1) Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan

Infrastruktur;
2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/

atau
3) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang

berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
Untuk melakukan kegiatan pembiayaan (di atas) dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut:
1) Pemberian dukungan kredit (credit enhancement) termasuk

penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur;
2) Pemberian jasa konsultasi (advisory services);
3) Penyertaan modal (equity investment);
4) Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pem-

biayaan infrastruktrur; dan atau
5) Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pem-

biayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Perbandingan penerbitan obligasi dengan penerbitan commercial paper:
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2. Surat Berharga Berbentuk Penyertaan

a.  Saham
Secara teoretis pembiayaan perusahaan, McDermott, membagi

saham sebagai suatu bukti kepemilikan seseorang atas suatu
perusahaan ke dalam dua tipe yaitu preferred stock and common stock.
Pemilik preferred stock pada umumnya berhak atas ke-istimewaan
berkaitan dengan pembagian dividen yang dikeluarkan dan dibagikan
oleh perusahaan pada tiap tahun buku dan pembagian aset per-
usahaan pada saat perusahaan dilikuidasi.24

Hak pemegang saham preferen dan kewajiban dari perusahaan
yang menerbitkan saham preferen, termasuk mengenai dividen dan
pembagiaannya, akan dituangkan dalam anggaran dasar PT,
termasuk juga segala hak dan kewajiban finansial yang timbul
berkaitan dengan kontrak-kontrak/perjanjian yang berhubungan
dengan penerbitan surat berharga yang berbentuk utang dari suatu
perusahaan.

Saham biasa, pemegangnya sama seperti pemegang saham preferen
dan mendapat hak atas pembagian dividen serta aset perusahaan pada
saat perusahaan dilikuidasi, namun bedanya, kedudukan pemegang
saham biasa adalah di bawah pemegang saham preferen. Efek penyertaan
(equity) adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
menjadi pemegang saham perusahaan yang menerbitkan efek tersebut.

Jenis jenis saham:
1) Dari kemampuan hak tagih atas klaim dapat dibedakan:

a) Saham biasa (common stock) yang memberikan kesempatan
kepada pemiliknya posisi paling junior terhadap pembagian
dividen apabila perusahaan penerbit mengalami likuidasi.
Karakteristiknya:
- Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh

laba;
- Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham

(prinsip one share one vote);
- Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan

perusahaan jika perusahaan dilikuidasi;

24 McDermott, 1995 hlm 20
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- Memiliki tanggung jawab terbatas atas kerugian
perusahaan ;

- Adanya hak untuk mengalihkan saham.
b) Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham
biasa. Kesamaan saham preferen dengan saham biasa adalah
keduanya mewakili kepemilikan ekuitas, diterbitkan tanpa
tanggal jatuh tempo dan keduanya menerima dividen. Sedang-
kan persamaan dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba
dan aktiva sebelumnya, dividen bersifat tetap selama masa
hidup saham, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan
(convertible) dengan saham biasa. Karakteristik saham preferen:
- Memperoleh hak terlebih dahulu memperoleh dividen;
- Dapat memengaruhi manajemen perusahaan (pencalonan

dan pemilihan pengurus perusahaan);
- Memiliki hak pembayaran maksimal sebesar nilai nomi-

nal saham lebih dahulu setelah kreditur dalam hal
perusahaan dilikuidasi, dan didahulukan dari pemegang
saham biasa dalam hal pembagian kekayaan perusahaan;

- Kemungkinan memperoleh tambahan dari pembagian
laba perusahaan di luar dividen tetap;

- Lebih sulit dipindahtangankan.
Terdapat beberapa jenis saham preferen yang dikenal di
beberapa negara antara lain:
- Cumulative preferred stock (CPS), yaitu saham preferen yang

memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian
dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase
atau jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu dividen
yang dibayarkan tidak mencukupi, atau tidak dibayar
sama sekali, maka dividen tahun tersebut akan diperhi-
tungkan pada tahun-tahun berikutnya;

- Non-cumulative preferred stock, di mana pemegang sahamnya
mendapat prioritas dalam pembagian dividen sampai pada
persentase atau jumlah tertentu namun tidak bersifat
kumulatif;
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- Participating preferred stocks, pemilik saham ini disamping
memperoleh dividen juga akan memperoleh ekstra dividen
apabila perusahaan mencapai target operasional yang
ditetapkan. Dividen reguler untuk jenis saham preferen
ini lebih kecil dari dividen saham preferen lain. Sedangkan
nilai dividen ekstra yang diperolehnya pun sama dan
dibagi bersamaan dengan dividen saham biasa;

- Convertible preferred stocks, saham preferen yang memung-
kinkan pemegangnya untuk menukarkan saham preferen-
nya menjadi saham biasa dengan rasio penukaran yang
telah ditentukan. Penukaran saham dari saham preferen ke
saham biasa tidak akan menguntungkan dan merugikan
perusahaan penerbitnya;

- Callable preferred stocks, yaitu memberikan hak kepada
perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali
saham dari pemegang saham pada tanggal tertentu di
masa mendatang dengan nilai tertentu;

- Floating/Adjustable Preferred Stocks, suatu jenis inovasi
finansial yang diperkenalkan pertama kali di Amerika
Serikat pada tahun 1982. Saham ini tidak membayar
dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar
tergantung dari tingkat return dari sekuritas utang yang
disebut T-Bill (treasury bills).

2) Dari cara peralihan dapat dibedakan atas:
a) Saham atas tunjuk (bearer stocks), yaitu saham tersebut tidak

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan.
b) Saham atas nama (registered stocks), yaitu saham yang tertulis

nama pemiliknya, namun cara peralihannya harus melalui
prosedur tertentu.

3) Dari kinerja perdagangan dapat dikategorikan dalam:
a) Blue chips stocks, suatu saham biasa dari perusahaan yang

memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin di industri sejenis,
memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam
membayar dividen;
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b) Income stocks, suatu saham dari emiten yang memiliki kemam-
puan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen
yang dibayar tahun sebelumnya;

c) Growth stocks (well-known), suatu saham dari emiten yang
memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Ada pula
growth stocks (lesser-known), yaitu suatu saham dari emiten
yang tidak menjadi pemimpin dalam industri namun memiliki
ciri sebagai growth stocks;

d) Speculative stocks, saham dari perusahaan yang tidak bisa secara
konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun,
namun ada kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan
yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti;

e) Counter cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh
kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

4) Jenis lain, yaitu:
a) Saham treasury, yaitu saham milik perusahaan yang sudah

pernah dikeluarkan dan beredar, kemudian dibeli kembali
oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasury dengan
alasan-alasan sebagai berikut ;
- Akan digunakan dan diberikan kepada manajer/karyawan

di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi
dalam bentuk saham;

- Meningkatkan volume perdagangan di pasar modal
dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya;

- Menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk
digunakan menguasai perusahaan lain;

- Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk
menaikkan laba per lembar;

- Alasan khusus lain yaitu dengan mengurangi jumlah
saham yang beredar akan mengurangi kemungkinan per-
usahaan lain menguasai jumlah saham secara mayoritas
dalam rangka hostile takeover.

Keuntungan menjadi pemegang saham adalah yang pertama
adalah dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan
perusahaan penerbit atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
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Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan rapat umum
pemegang saham. Seorang investor akan mendapatkan dividen
apabila telah menjadi pemegang saham dalam kurun waktu tertentu
yang ditetapkan untuk berhak mendapatkan dividen. Dividen meru-
pakan daya tarik bagi investor dengan orientasi jangka panjang.
Dividen dapat berupa dividen tunai di mana setiap pemegang saham
akan memperoleh pendapatan tunai sesuai mata uang yang berlaku
di negara perusahaan tersebut beroperasional. Ada pula dividen
berupa saham. Pemegang saham akan diberikan sejumlah saham
sehingga saham investor akan bertambah.

Keuntungan kedua adalah capital gain, yang merupakan selisih
antara harga beli dan harga jual, capital gain terbentuk dengan
adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Keuntungan
ini umumnya dikejar oleh para investor jangka pendek.

Keuntungan ketiga adalah saham bonus, yang akan dibagikan
oleh perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio
saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual terhadap harga
nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran
umum di pasar perdana. Selain memberikan keuntungan penerbitan
saham juga memiliki risiko, yaitu:
1) Tidak mendapat dividen, apabila perusahaan tidak mendapatkan

keuntungan;
2) Capital loss, apabila harga jual saham lebih rendah daripada

harga belinya;
3) Perusahaan bangkrut/dilikuidasi, maka saham perusahaan

otomatis harus di-delist dari pencatatan di bursa efek;
4) Saham di-delist dari bursa, yaitu apabila saham dikeluarkan dari

pencatatan di bursa efek, yang umumnya terjadi karena dalam
kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami
kerugian berturut-turut selama beberapa tahun, tidak membagi-
kan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun. Apabila
di-delist saham tersebut masih dapat diperdagangkan di luar
bursa (over the counter);

5) Saham di suspend, atau dihentikan perdagangannya oleh otoritas
bursa, apabila muncul aktivitas yang mencurigakan, kerugian
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bagi pemegang saham adalah mereka tidak bisa menjual saham
yang dimiliki pada saat suspend tersebut.

Perbandingan penerbitan saham dan penerbitan commercial paper:

b) Convertible Efek
Surat berharga yang berbentuk surat utang dan saham preferen,

sering juga disebut sebagai “surat berharga senior atau didahulukan”
dibandingkan dengan surat berharga yang berbentuk saham biasa,
khususnya apabila ada pembubaran perusahaan. Surat berharga
yang bersifat senior, apabila di dalamnya menyebutkan dapat
dikonversi, maka pemegangnya dapat mengonversinya menjadi surat
berharga yang bersifat Junior atau dari saham preferen menjadi saham
biasa, dengan harga atau nilai konversi seperti yang telah disepakati
sebelumnya. Surat berharga yang bersifat senior juga dapat ditu-
karkan dengan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan lain



54

Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

C. Pembiayaan Perusahaan Menggunakan Commercial Paper

1. Perkembangan Commercial Paper
Menurut Richard Selden, ada tiga cara suatu perusahaan mem-

biayai dirinya untuk menambah modal. Pertama adalah dengan
meminjam, kedua dengan menjual saham dan ketiga melalui profit
yang dihasilkan dari produksi. Cara termudah untuk membiayai
perusahaan dengan menambah modal dari pinjaman, yaitu per-
usahaan meminjam uang kemudian perusahaan menerbitkan instru-
men utang sebagai imbal balik kepada krediturnya. Sebagai contoh
suatu perusahaan yang baru berdiri, akan meminjam uang kepada
para pemegang sahamnya, kemudian perusahaan akan menerbitkan
surat sanggup/promissory notes bagi para pemegang saham tersebut.
Para pemegang saham yang meminjamkan uang kemudian men-
dapatkan surat sanggup (suatu janji untuk membayar sejumlah uang,
baik dengan bunga maupun tanpa bunga), kemudian pada saat surat
sanggup tersebut jatuh tempo, perusahaan akan membayarnya dari
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Apabila perusahaan tersebut
bangkrut, maka posisi pemegang saham sebagai kreditur adalah sama
dengan posisi para kreditur tanpa jaminan (kreditur konkuren).25

Cara yang kedua dengan menjual saham perusahaan atau pem-
biayaan perusahaan melalui ekuitas adalah cara yang sangat baik
untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Sisi negatif dari
penjualan saham bagi perusahaan penerbit adalah perusahaan
tersebut tidak dapat membeli kembali saham yang telah mereka jual
kepada investor dengan mudah, pembelian kembali hanya dapat
dilakukan dengan perjanjian-perjanjian/kesepakatan khusus
mengenai redemption atau repurchase atau melalui putusan pengadilan
karena ada cacat dalam pendirian perusahaan penerbit saham.26

Cara ketiga dan cara paling mudah untuk mencari sumber modal
bagi pembiayaan perusahaan dalam waktu yang singkat adalah
mencari pemberi pinjaman dari luar perusahaan tanpa harus
menyertakan agunan/jaminan untuk pinjaman tersebut. Yang harus
diperhatikan adalah syarat-syarat formal pengikatan perjanjian

25 Selden, Richard T., 1963, Introduction to Trends and Cycles in the Commercial paper
Market, The National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org, hlm 12

26 Ibid
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pinjam meminjam uang tersebut. Perusahaan juga harus memilih
dengan tepat instrumen surat berharga (negotiable instrument) yang
akan diterbitkan. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan jumlah
modal yang diperlukan, jangka waktu utang dan akan dipakai
sebagai apa dana tunai dari tambahan modal tersebut. Pemilihan
jenis surat berharga bagi pembiayaan perusahaan yang berupa
utang akan memengaruhi kondisi hukum perusahaan, karena jenis-
jenis surat berharga utang akan bermacam-macam bentuknya.27

Commercial paper adalah sumber dana segar yang penting bagi
perusahaan penerbitnya, commercial paper akan dipakai oleh
perusahaan penerbit sebagai dana segar yang mendampingi dana
dari hasil kredit perbankan, selain dalam bentuk surat sanggup.
Menurut Baxter, yang dapat dikategorikan sebagai commercial paper
adalah termasuk wesel (bills of exchange), cek, surat tanda terima
(acceptance), konosemen (bill of lading), resi gudang (warehouse receipt),
surat order (order of delivery of goods), dan surat order cepat (express
order).28 Namun pendapat dari Baxter tersebut akan mengalami
penyempitan seiring dengan berjalannya waktu, karena kemudian
yang dikategorikan sebagai commercial paper adalah surat berharga
yang berbentuk surat utang jangka pendek.

Sejak abad ke 19, commercial paper di Amerika Serikat telah menjadi
sumber pembiayaan yang penting. Sebagai contoh Robert Gadd,
sebagai pendiri Goldman Sachs suatu lembaga keuangan di Amerika
Serikat, telah mulai memperdagangkan commercial paper yang
berdasarkan promissory notes, di New York sejak 1869.29 Di Amerika
Serikat pasar untuk commercial paper yang berupa surat sanggup telah
ada sejak 150 tahun yang lalu (kurang lebih tahun 1800an). Commer-
cial paper bentuk kuno di Amerika Serikat memiliki bentuk yang unik
karena menjadi andalan dari para pelaku usaha untuk mendapatkan
dana utang jangka pendek, dibandingkan dengan para pelaku usaha
di Eropa yang lebih mengandalkan bill of exchange atau wesel sebagai
sumber dana jangka pendek.

27 Id
28 Baxter 1969 dalam Nickles, S.H., Matheson, J.H., Adams, E. S., 1994, Modern

Commercial paper, West Publishing, St. Paul, Minn 1988 hlm 178
29 Nickles 1988 hlm 189
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Commercial paper telah mengalami banyak perubahan selama
beberapa tahun terakhir. Pada awalnya commercial paper sebagai suatu
surat sanggup/promissory notes yang berbasis pada surat dagang (surat
tagihan maupun surat bukti pengiriman barang) yang diterbitkan
oleh para pelaku usaha (produsen, distributor atau pengangkut).
Para penerima commercial paper tersebut akan mengendosemenkan
commercial paper tersebut ke bank yang menjadi kreditur usaha
mereka, atau mengendosemenkan kepada note broker (pedagang surat
utang) yang akan menjualnya ke bank. Commercial paper yang
dimaksudkan pada saat itu adalah suatu surat sanggup/promissory
notes yang memuat dua pihak yaitu penerbit dan pemegang, di mana
penerbit/maker adalah pembeli barang/komoditas dan pemegang/payee
sebagai pihak yang menerima pembayaran adalah penjual barang/
komoditas. Nilai dari commercial papernya pun sangat janggal
tergantung pada nilai komoditas yang dikirimkan. Pada saat itu
hanya ada kurang dari 400 pelaku usaha di Amerika Serikat yang
menerbitkan commercial paper dan dijual di pasar uang nasional. Saat
ini, commercial paper adalah surat berharga yang hanya terdiri atas
satu pihak yaitu penerbit yang diterbitkan dalam nilai yang bulat,
biasanya $5,000 ke atas dan tidak berkaitan dengan pengiriman barang,
karena diterbitkan oleh perusahaan keuangan.30

Menurut data yang disajikan oleh Selden, pada akhir tahun 1962,
commercial paper yang beredar di masyarakat adalah sebesar $6miliar.
Jumlah ini kecil apabila dibandingkan dengan utang perusahaan
dalam bentuk-bentuk selain commercial paper sebesar $174 miliar, utang
perusahaan pada perbankan sebesar $49 miliar dan surat utang
negara sebesar $48 miliar.31

Commercial paper sebagai sumber pembiayaan berkembang cukup
pesat. Alasan pertama karena tumbuh pesatnya industrialisasi/kondisi
perekonomian yang bagus pada tahun 1951-1962. Alasan kedua semakin
diminatinya commercial paper karena sebagian besar commercial paper
diterbitkan dan dipasarkan oleh perusahaan keuangan, di mana
perusahaan keuangan memiliki jejaring yang cukup luas untuk
mencari konsumen commercial paper. Alasan ketiga adalah faktor

30 Downing, Chris and Oliner, Stephen, January 2007, The Term Structure of Commer-
cial Paper Rates, Vol. 83 (1), Journal of Financial Economics, hlm 62

31 Selden 1963: 18
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kesempatan, karena seabad yang lalu, perbankan adalah satu-
satunya institusi yang menerbitkan dan memperdagangkan com-
mercial paper. Kondisi ini berlangsung sampai dengan tahun 1920an,
bank menjadi penerbit utama commercial paper, di mana dana yang
menjadi jaminan penerbitan commercial paper tersebut berasal dari
utang nasabah, pendapatan dan surat berharga milik pemerintah
yang tersimpan dalam portofolio bank. Komposisi pasar commercial
paper mengalami perubahan secara bertahap, di mana lembaga
keuangan non-bank mengambil alih posisi bank sebagai penerbit
dan agen penjualan commercial paper. Bahkan banyak perusahaan yang
bukan merupakan bank juga menjadi pemain utama dalam penerbitan
dan pemasaran commercial paper. Perubahan tersebut disebabkan karena
ada pergeseran sumber dana bagi pembiayaan perusahaan lembaga
keuangan non-bank. Sebelum 1950an, perusahaan keuangan non-
bank (asuransi, perusahaan sekuritas, pengelola dana pensiun)
mengandalkan kredit perbankan sebagai sumber dana mereka.
Namun setelah itu perusahaan keuangan non-bank lebih menyukai
menerbitkan surat utang termasuk commercial paper sebagai sumber
utama dana perusahaan.

Alasan keempat adalah karena commercial paper merupakan aset
yang likuid. Menguasai commercial paper bisa dianalogikan juga
memiliki sejumlah uang tunai karena sifatnya yang cukup mudah
untuk dialihkan/dinegosiasikan, serta peredaran commercial paper
didorong untuk meluas dalam rangka mengurangi peredaran uang
tunai dan mengurangi beban perbankan dalam mendistribusikan
kredit untuk sektor usaha. Alasan kelima adalah mengenai
pengefektifan dan pengembangan pasar uang melalui penerbitan dan
peredaran commercial paper.32

Commercial paper sebagai suatu instrumen surat utang jangka
pendek yang diterbitkan oleh penerbit yang biasanya adalah suatu
perusahaan besar, bermanfaat sebagai penghimpunan dana murah
dengan memakai dasar penerapan bunga jangka pendek. Bagi para
investor, commercial paper menawarkan tingkat pengembalian yang
lebih tinggi dari pada obligasi atau surat utang jangka panjang,

32 Kacperczyk, Marcin dan Schnabl, Philipp, 2010, When Safe Proved Risky: Commer-
cial Paper during the Financial Crisis of 2007–2009, Journal of Economic Perspectives,
Vol. 24, Number. 1, Winter, hlm 30
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bagi para investor risiko berinvestasi di commercial paper juga lebih
kecil. Di Amerika Serikat, pasar commercial paper sangatlah besar,
pada tahun 1980an, commercial paper menguasai 30% pasar surat
berharga pasar uang. Kemudian mencapai puncaknya pada tahun
2007-2008, commercial paper menguasai 60% pasar surat berharga pasar
uang, walaupun bentuk yang lebih banyak laku di pasaran adalah
commercial paper beragunan aset.33

Pada awal tahun 2007, commercial paper adalah instrumen surat
utang jangka pendek yang paling besar dipasarkan di Amerika
Serikat. Estimasinya adalah $1,97 triliun commercial paper beredar di
masyarakat. Sebagian besar commercial paper, sebanyak 92% tersebut
diterbitkan oleh perusahaan keuangan. Commercial paper pada masa
beberapa tahun sangat diminati oleh para investor karena dianggap
sebagai media investasi yang aman. Aman karena masa jatuh temponya
pendek dan memiliki rating/peringkat kredit yang tinggi. Namun
anggapan tersebut berubah pada saat terjadinya krisis keuangan pada
tahun 2007-2009. Kondisi tersebut terjadi karena terjadinya gagal bayar
atas commercial paper beragunan aset yang diterbitkan oleh beberapa
perusahaan keuangan bonafide, antara lain Bear Stearns dan BNP
Paribas. Gagal bayar tersebut terjadi karena imbas kepailitan yang
diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki subprime mort-
gage yang menjadi underlying dari commercial paper beragunan aset
tersebut. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan pembiayaan
perumahan, memberi dampak negatif atas nilai commercial paper,
khususnya commercial paper beragunan aset, namun untuk commercial
paper biasa tidak mendapat pengaruh yang signifikan.

Pemasaran commercial paper sangat tergantung kepada keperca-
yaan investor kepada surat berharga ini. Commercial paper diberi
penilaian atas kesanggupan pembayaran kembalinya atau di-rating
oleh satu atau lebih lembaga pemberi rating terakreditasi tingkat
internasional, seperti Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch. Commercial
paper yang diperjualbelikan di pasar uang, pada umumnya memiliki
nilai rating jangka pendek yang tinggi, karena para pembeli commercial
paper yang berbentuk lembaga keuangan biasanya disarankan atau
diharuskan oleh peraturan untuk hanya berinvestasi pada commercial
paper dengan rating yang sangat bagus.

33 Foulke, 1931, Steiner, 1921 dalam Kacperczyk dan Schnabl 2010, hlm 19
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Commercial paper dapat diterbitkan oleh dealer atau agen penerbitan
atau diterbitkan langsung oleh suatu perusahaan untuk memenuhi
kebutuhan modalnya. Sampai dengan Agustus 2006, 80% commercial
paper diterbitkan oleh agen penerbitan atau dealer dan sisanya
diterbitkan oleh perusahaan. Dealer atau agen penerbitan
mengenakan fee sebesar 5-12.5 % atas nilai commercial paper untuk
biaya penerbitannya. Fee tersebut bervariasi tergantung pada sejarah
kredit perusahaan, besarnya penerbitan dan kondisi pasar. Agen
penerbitan akan memberikan masukan kepada penerbit commercial
paper mengenai harga dan akan membeli untuk dirinya sendiri setiap
commercial paper yang tidak terserap oleh pasar.34

Kebanyakan investor membeli commercial paper pada saat pener-
bitannya, untuk kemudian tetap menyimpannya sampai masa jatuh
tempo, sehingga pada praktiknya pasar sekunder commercial paper,
kecil kemungkinan untuk terjadi. Praktik yang terjadi, para investor
akan secara otomatis memperpanjang masa hidup commercial paper
tersebut, atau lazim disebut sebagai roll over. Bagi para penerbit com-
mercial paper, akan muncul risiko apabila investor tidak memiliki
keinginan untuk melakukan roll over, maka penerbit harus menyedia-
kan dana untuk membayar commercial paper yang jatuh tempo, risiko
ini disebut sebagai risiko roll-over atau risiko likuiditas.

Bagi para penerbit commercial paper, khususnya di Amerika Serikat,
keuntungan menerbitkan commercial paper adalah tidak adanya
kewajiban untuk melakukan pendaftaran seperti yang diatur oleh
Securities Act 1933. Pengecualian proses emisi commercial paper diatur
dalam Section 3 (a) (3) Securities Act 1933. Untuk dapat memenuhi
pasal tersebut, commercial paper harus memenuhi 3 kriteria yaitu:
a. Masa jatuh tempo commercial paper tersebut tidak lebih dari 270

hari, dalam praktik commercial paper memiliki masa jatuh tempo
yang lebih pendek, yaitu 1 sampai 90 hari, dengan rata-rata masa
jatuh tempo 30 hari;

b. Penerbitan commercial paper tersebut penawarannya tidak
ditujukan kepada umum. Penerbitan commercial paper tersebut
biasanya dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana

34 Anderson, Richard, G. dan Gascon, Charles S., 2009, The Commercial paper Market,
the Fed, and the 2007-2009 Financial Crisis, Federal Reserve Bank of St. Louis Review
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dan ditujukan khusus untuk investor yang berbentuk perusahaan,
dan denominasi dari commercial paper tersebut bernilai $100.000
atau lebih;

c. Penerbit commercial paper hanya diperbolehkan memakai dana hasil
penerbitan untuk membiayai operasional perusahaan seperti
untuk membeli bahan baku atau operasional produksi dalam
rangka memenuhi pesanan. Dalam praktik penerbit commercial
paper diharuskan untuk memberikan bukti skala transaksi yang
menjadi alas dapat diterbitkannya commercial paper tersebut.35

Selain menggunakan Section 3 (a) (3) pengecualian untuk
melakukan pendaftaran dapat dilakukan berdasarkan Section 4 (2),
dengan membatasi penjualan commercial paper kepada investor
terakreditasi dan sebaliknya, memperbolehkan penerbit untuk
menerbitkan commercial paper dengan tujuan pembiayaan aset jangka
panjang. Kemudian penerbit juga dapat memakai pengecualian
berdasarkan Section 3 (a) (2) yang mengharuskan penerbitan com-
mercial paper sepenuhnya dijamin dengan bank garansi.36

Di Amerika Serikat, commercial paper biasanya diterbitkan dengan
nilai (denominasi) minimal $100.000,- dengan waktu jatuh tempo
hanya beberapa bulan saja. Commercial paper ini biasanya akan dibeli
oleh investor yang berbentuk badan hukum, seperti perusahaan dana
pension, perusahaan asuransi, perusahaan pengelolaan dana investasi
dan sebagainya. Berdasarkan data Securities Industry And Financial Market
Association, di awal tahun 2007, keseluruhan pembiayan jangka pendek
yang berbentuk utang atau pembiayaan melalui pasar uang berjumlah
kurang lebih $5 miliar, di mana $ 1,97 miliar nya terdiri atas commer-
cial paper, instrumen utang jangka pendek atau instrumen pasar uang
terbesar kedua adalah treasury bills (surat berharga utang/promissory
notes yang diterbitkan oleh Pemerintah Federal AS) sebesar $940juta
dolar. Jenis lain adalah time deposit, repurchase agreement, surat sanggup
jangka pendek dan banker’s acceptances. Commercial paper diterbitkan
dengan sistem diskon terhadap nilai awalnya. Maksudnya adalah
investor pada saat membeli commercial paper akan membayar di bawah
harga yang tertera di commercial paper tersebut, namun pada saat jatuh

35 Viral V, Acharya; Douglas M, Gale, and Tanju, Yorulmazer, February, 2009,
Rollover Risk and Market Freezes, Federal Reserve Bank of New York Working paper

36 Fitch Ratings, 2001
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tempo akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera
padanya. Perbedaan harga yang harus dibayarkan antara harga beli
dan harga tertera itulah yang disebut sebagai diskon.37

2. Karakteristik Commercial Paper
Commercial paper memiliki karakteristik yaitu surat berharga

tanpa jaminan, yang terbentuk dari surat sanggup (promissory notes)
jangka pendek, yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang
merupakan institusi pengelola keuangan pribadi, perusahaan yang
berkecimpung di bidang manufaktur, transportasi, perdagangan dan
penyediaan jasa kepentingan umum (air, gas, listrik) serta dapat
diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi dan anak perusahaan dari
institusi perbankan.

Selain itu, Commercial paper merupakan surat berharga atas tunjuk
yang tertera masa jatuh tempo nya. Masa jatuh tempo tersebut
berkisar antara satu hari sampai dengan sembilan bulan. Namun
kebanyakan commercial paper diterbitkan untuk jangka waktu 30 hari
sampai dengan 90 hari. Pada saat jatuh tempo, biasanya commercial
paper akan di “rolled over” atau direinvestasikan lagi oleh pemegangnya
(investor), dengan cara para penerbit commercial paper akan melakukan
reissued (ditawarkan) kembali kepada pemegangnya, dapat juga terjadi
resissued dilakukan kepada investor yang berbeda

Secara teoretis, selama masa jatuh tempo yang pendek tersebut,
debitur (penerbit commercial paper) akan dapat memanfaatkan dana
segar yang diterima dari penerbitan surat berharga ini, dengan
memakainya untuk menghasilkan komoditas/produk dan menjual-
nya, sehingga akan mendapatkan keuntungan finansial berupa dana
segar, yang kemudian akan dipakai untuk membayar kembali com-
mercial paper pada saat jatuh temponya. Apabila perputaran ini berjalan
dengan lancar, biasanya commercial paper tersebut akan masuk dalam
suatu periode yang disebut sebagai self liquidating, yaitu terbayarkan
lunas dengan sendirinya, karena commercial paper tersebut akan
terbayarkan pada saat jatuh tempo.

Pada pasar uang global, commercial paper dikenal sebagai surat
sanggup tanpa jaminan dengan masa jatuh tempo 270 hari. Commercial

37 Kacperczyk dan Schnabl 2010, hlm 35
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paper adalah surat berharga pasar uang yang diterbitkan/dijual oleh
bank, dan perusahaan untuk mendapatkan uang dalam rangka
memenuhi kebutuhan pembayaran utang/kewajiban jangka pendek
perusahaan. Jaminan dari penerbitan commercial paper adalah janji
dari bank penerbit atau perusahaan penerbit bahwa mereka akan
membayar utang tersebut pada tanggal jatuh tempo yang tertera di
commercial paper. Commercial paper sebagai surat berharga tanpa
jaminan, maka hanya penerbit commercial paper yang mendapatkan
rating/peringkat dari lembaga pemeringkat yang bonafide yang akan
dapat menjual commercial paper dengan harga yang bagus. Surat
sanggup biasanya dijual dengan cara diskon, lebih rendah dari harga
pada saat penerbitan, dan dibandingkan dengan obligasi, suku
bunga commercial paper lebih tinggi. Biasanya pula, lebih lama masa
jatuh tempo commercial paper, maka nilai suku bunga dari yang harus
dibayarkan oleh penerbit akan jauh lebih tinggi, nilai suku bunga
commercial paper meskipun lebih tinggi dari obligasi tetapi tetap lebih
rendah dari nilai suku bunga bank. Commercial paper di AS diatur
dalam Article 4 UCC. Sampai pada akhir tahun 2009 lebih dari 1700
perusahaan di Amerika Serikat telah menerbitkan commercial paper.

Commercial paper adalah tipe surat berharga jangka pendek.
Biasanya berbentuk surat sanggup tanpa jaminan, dengan tanggal
jatuh tempo yang sudah ditentukan. Dikarenakan tidak ada jaminan,
maka biasanya commercial paper diterbitkan oleh perusahaan besar
yang memiliki sejarah kredit sangat bagus, sehingga surat
berharga yang mereka terbitkan tersebut semakin mudah diterima
calon investor, dan diperdagangkan diantara sesama investor,
kemudian commercial paper akan dijual secara diskonto dengan masa
jatuh tempo antara 3 sampai 6 bulan.

Secara mendasarnya, commercial paper adalah suatu sistem
pendanaan dengan cara mencari pinjaman dana segar dalam waktu
singkat, yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan
besar terkemuka. Utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu
pendek, 60 - 90 hari. Pasar untuk commercial paper tumbuh dengan
pesat sejak tahun 1990an, Moody’s suatu lembaga pemeringkat tingkat
dunia menyebutkan bahwa pada tahun 1997 - 1999 commercial paper
yang beredar di Eropa dan belum jatuh tempo/terlunasi adalah
sekitar $25 - 510 miliar, dengan keuntungan utama bagi debitur
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penerbit commercial paper adalah biaya yang murah. Penerbitan com-
mercial paper lebih murah daripada mengajukan kredit kepada bank.
Sedangkan keuntungan dari pemegang/kreditur commercial paper adalah
commercial paper merupakan investasi yang segar (dapat dengan cepat
diuangkan kembali), dan apabila tidak ingin menguangkannya, dalam
praktik sering kali terjadi commercial paper yang telah jatuh tempo akan
secara otomatis diperpanjang.38

Keuntungan dan kerugian dari commercial paper apabila diban-
dingkan dengan pinjaman jangka pendek perbankan. Perbandingan
antara pinjaman jangka pendek perbankan dengan commercial paper
dilakukan karena keduanya memiliki beberapa kesamaan yaitu jumlah
dan tenor (jangka waktu). Kedua sumber keuangan ini merupakan
alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan-perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan dana dalam jumlah besar dan jangka waktu
kurang dari satu tahun.

Kelebihan menerbitkan commercial paper dibandingkan dengan
melakukan pinjaman jangka pendek pada bank yaitu:
a. Fleksibilitas dalam hal jumlah dana, perusahaan-perusahaan

lebih memilih mendapatkan dana melalui kredit perbankan,
karena bank-bank tersebut menawarkan berbagai tipe kredit
dengan besaran kredit yang bervariasi. Sedangkan penerbitan
commercial paper sangat tergantung kepada permintaan dari para
investor, serta dalam nominal mata uang lokal negara penerbit
commercial paper sehingga commercial paper tersebut menjadi tidak
likuid untuk diperdagangkan di pasar commercial paper interna-
sional (dalam Uni Eropa).39

b. Ketersediaan sumber dana finansial. Dana pinjaman bank lebih
mudah diperoleh karena berdasarkan negosiasi yang terbuka
antara perusahaan yang memerlukan dana dengan pihak
perbankan dalam hal bunga pinjaman dan isi dari akad kredit.
Sedangkan ketersediaan dana untuk commercial paper sangat
tergantung pada bunga yang ditawarkan, sentimen pasar dan
kondisi pasar lokal dari pasar uang lokal negara asal perusahaan
penerbit commercial paper. Peringkat kredit suatu perusahaan

38 Money Week Editor John Stepek Nov 13, 2007
39 Shen, Pu, 2003, Why Has the Nonfinancial Commercial paper Market Shrunk Recently?,

Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, hlm 62
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ternyata tidak memengaruhi perusahaan-perusahaan khususnya
di Eropa untuk mendapatkan kredit perbankan. Namun apabila
kondisi kualitas kemampuan membayar kredit suatu perusahaan
terbatas, maka kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapat-
kan pembiayaan dari perbankan juga akan menjadi terbatas.
Penerbitan commercial paper juga memiliki sisi sensitivitas, di mana
calon investor sangat memperhatikan peringkat kemampuan
pengembalian dana investasi mereka dalam commercial paper,
sehingga kemampuan pengembalian kredit suatu perusahaan
menjadi faktor utama pertimbangan para calon investor commercial
paper. Apabila dibandingkan dengan pasar commercial paper di
Amerika Serikat, hampir mirip, di mana para investor hanya
tertarik untuk membeli commercial paper yang diterbitkan oleh
perusahaan dengan kualitas kredit yang terbaik. Seperti yang
diungkapkan oleh Calomiris, peringkat kemampuan pengembalian
kredit merupakan syarat utama bagi suatu perusahaan untuk dapat
menawarkan commercial paper di pasar uang Amerika Serikat.40

Shen menerangkan bahwa pengaturan penerbitan commercial
paper di Amerika Serikat tergantung kuantitas daripada mengatur
pada harga. Apabila investor pasar uang berupa pengelola dana
bersama (mutual fund) maka SEC (regulator pasar modal Amerika
Serikat), mengharuskan mereka berinvestasi pada commercial paper
papan atas dan papan menengah (kualitas utama) dengan batasan
apabila berinvestasi pada commercial paper papan menengah hanya
boleh sebesar 5% dari total asetnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga
kualitas investasi dari perusahaan investor. Alasan para investor
khususnya perusahaan-perusahaan besar untuk membeli commercial
paper adalah untuk menjaga likuiditas internal mereka.

Hanya commercial paper yang memiliki likuiditas atau nilai
pengembalian tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan para inves-
tornya. Di pasar uang Uni Eropa, dan pasar domestik bagi commercial
paper, para regulator pasar uang di negara-negara tersebut tidak
menetapkan standar minimal bagi rating kredit penerbit commercial
paper. Hal tersebut dikarenakan para investor commercial paper Eropa

40 Calomiris, 1995: 204 dalam Trauten, Andreas; Langer, Thomas, 2007, The benefits
and obstacles of internet-based Commercial paper issuance in Europe - A survey  Andreas
Trauten and Thomas Langer, hlm 10
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tidak terlalu terpengaruh oleh sensitivitas dari kualitas penerbit
selaku debitur. Menurut kajian yang dilakukan oleh Fitch Rating
pada tahun 2001, posisi rating/peringkat pengembalian kredit meru-
pakan alas utama dalam penetapan harga commercial paper di Eropa,
sedangkan untuk commercial paper yang diterbitkan di dalam negeri,
jarang sekali melewati proses pemeringkatkan oleh lembaga peme-
ringkat. Nilai jual commercial paper domestik lebih ditentukan oleh
seberapa terkenal perusahaan penerbit oleh calon investor dan
seberapa dekat hubungan perusahaan penerbit commercial paper dengan
perbankan.41

Biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan commercial paper terdiri
atas dua komponen, yaitu bunga di bawah rata-rata suku bunga
bank dan komisi bagi dealer (agen penjual). Bagi perusahaan dengan
rating atau peringkat kredit yang bagus penerbitan commercial paper
adalah sumber pendanaan jangka pendek yang relative murah
dibandingkan dengan mengambil kredit perbankan. Kesimpulan yang
dapat diambil bahwa terhambatnya perkembangan penerbitan dan
perdagangan commercial paper di Eropa dikarenakan kedekatan secara
praktikal dan emosional antara para pengusaha dengan kalangan
perbankan, sehingga kebutuhan modal mereka lebih mudah diperoleh
melalui perbankan. Akibat berikutnya adalah para pengusaha tidak
memiliki hubungan yang erat dengan para investor. Sehingga akibat
selanjutnya adalah platform untuk commercial paper secara internet
base tidak dapat terbentuk sempurna seperti yang terjadi di Amerika
Serikat.

Sebagai suatu instrumen pasar uang jangka pendek dengan
jangka waktu pendek (270 - 364 hari) commercial paper merupakan
suatu instrumen pembiayaan perusahaan yang dapat dimanfaatkan
untuk membiayai kebutuhan keuangan mendesak perusahaan
seperti untuk membayar utang atau bunga utang yang jatuh tempo
dan membayar kesediaaan barang modal, membayar pengeluaran
yang bersifat rutin seperti pembayaran dividen dan pajak serta untuk
membayar gaji.

Commercial paper dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai
sumber pembiayaan sementara untuk mengisi kebutuhan finansial

41 Shen Pu, 2003, hlm 58-64
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perusahaan ketika menunggu adanya supply keuangan jangka panjang.
Kebutuhan finansial yang ditutup oleh penerbitan commercial paper tersebut
berfungsi untuk menjaga agar operasional perusahaan tetap dapat
berjalan. Sebagai contoh apabila kebutuhan keuangan perusahaan
hanya mengandalkan penjualan efek lain seperti saham dan obligasi,
maka akan sulit terpenuhi karena penjualan saham dan obligasi
membutuhkan prosedur dan waktu yang lebih rumit dan lama.

Penerbitan commercial paper juga memiliki fungsi sebagai penyedia
dana sementara, penerbitan commercial paper dalam jangka waktu
pendek tidak akan menjadi kewajiban keuangan perusahaan dalam
jangka panjang karena akan dapat mengganggu neraca keuangan
perusahaan (keseimbangan antara aset dan kewajiban perusahaan).
Penerbitan commercial paper dari sisi pembiayaan perusahaan juga
dipandang sebagai suatu strategi keuangan. Menurut Eisenhardt
perusahaan harus cerdas dalam mengatur sumber-sumber pembiayaan
jangka pendeknya, ibarat kata perusahaan di Eropa harus dapat
memanfaatkan penerbitan commercial paper dalam mata uang dolar
Amerika untuk kemudian keuntungannya dapat dimanfaatkan
dalam mata uang Euro. Namun pemafaatan penerbitan commercial
paper sebagai sumber pembiayaan jangka pendek perusahaan ini harus
dibedakan dengan investasi dalam bentuk jual beli mata uang asing
atau berspekulasi dalam membeli commercial paper perusahaan lain
untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain perdagangan
tersebut.42

Pemeringkatan untuk commercial paper tanpa jaminan perlu
dilakukan untuk kepentingan investor dan perusahaan penerbit
commercial paper. Penerbitan commercial paper tanpa jaminan
membutuhan lembaga-lembaga penunjang, antara lain:
a. Commercial paper dealer, adalah bank-bank besar, yang memiliki

jejaring potensial investor. Dealer memiliki fungsi sebagai wakil
dari para penerbit commercial paper kepada para investor dan
sebaliknya mewakili kepentingan investor yang ingin ber-
investasi di commercial paper.

42 Singh, Permjit, 2010 Commercial paper Market Hitting The Right Note, Capital Mar-
kets And Funding, www.appliedcorporatefinance.co.uk, hlm 12
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b. Agen penerbitan dan agen pembayaran (IPA Issuing and Paying
Agent) biasanya mereka bertindak sebagai perantara penerbit com-
mercial paper, menjalankan mekanisme kliring antara investor
commercial paper, penerbit commercial paper dan para dealer com-
mercial paper. Agen juga melaksanakan fungsi administrasi untuk
penyelesaian (settlement) penerbitan commercial paper.

c. Di Eropa sistem kliring untuk commercial paper dilakukan untuk
mendokumentasikan proses jual beli commercial paper, serta untuk
melakukan transfer tunai dari dan kepada para dealer serta
penerbit commercial paper melalui agen penerbitan dan pembayaran.

d. Clearing bank, adalah suatu akun bank yang diterbitkan oleh
penerbit dengan fungsi utama untuk menata usahakan debit
dan kredit yang muncul sebagai akibat penerbitan commercial paper
oleh perusahaan penerbit.

e. Penyedia likuiditas, satu atau lebih bank akan menyediakan diri
sebagai penyedia likuiditas (dana) kepada penerbit, pada saat
investor commercial paper tidak dapat memenuhi kewajiban menye-
diakan dana tunai/pembayaran pada saat roll over atau kewajiban
berinvestasi kembali pada saat commercial paper jatuh tempo.

Dibandingkan dengan memanfaatkan fasilitas kredit perbankan,
maka menerbitkan commercial paper sebagai sumber pembiayaan
perusahaan akan lebih murah antara 50 – 100 basepoint. Dengan
memakai data dari Euroclear43 tampak bahwa keuntungan bagi para
investor yang berinvestasi dalam euro commercial paper dengan
denominasi pondsterling (£) masa jatuh tempo 3 bulan peringkat A1,
dan diterbitkan oleh perusahaan keuangan adalah 11 basepoint di
bawah rata-rata rate dari Libor44 denomisasi pondsterling (£). Melihat
kondisi ini maka penerbitan commercial paper menjadi alternatif yang
menarik bagi pembiayaan perusahaan. Namun perlu juga diperhati-
kan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penerbitan dan
pendistribusian commercial paper, antara lain biaya untuk dealer com-
mercial paper, biaya untuk agen penerbitan dan pembayaran commercial
paper, biaya bagi perbankan penyedia dana likuiditas. Penambahan

43 Sistem clearing di Eropa untuk pasar uang
44 LIBOR (London Interbank Offered Rate) memberikan patokan suku bunga kredit

perbankan, menjadi salah satu rujukan penetapan suku bunga perbankan di Eropa.



68

Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

penghitungan biaya-biaya terhadap penerbitan commercial paper tetap
menjadikan commercial paper sumber dana pembiayaan perusahaan
yang lebih murah dari kredit perbankan.45

Setelah bertahun-tahun commercial paper di Eropa kurang menarik
minat para investor, akhir-akhir ini nilai rata-rata keuntungan dari
commercial paper yang merupakan commercial paper Amerika Serikat
(diterbitkan oleh perusahaan Amerika Serikat dengan denominasi
US $) mengalami kenaikan, untuk commercial paper dengan masa
jatuh tempo 90 hari, keuntungan investor adalah 60% dari nilai
investasi.46 Berikut ini adalah beberapa pendapat dari Eisenhardt
bagi para perusahaan yang akan memanfaatkan commercial paper
sebagai sumber pembiayaan jangka pendeknya:
a. Untuk mendapatkan perhatian dari para calon investor yang

serius berinvestasi di commercial paper, maka perusahaan penerbit
commercial paper harus “tampil” secara rutin agar dikenal oleh
masyarakat (investor);

b. Branding perusahaan merupakan hal yang penting, karena para
calon investor dan investor aktif cenderung lebih memilih penerbit
commercial paper yang berkualitas, dalam hal ini adalah perusahaan
yang excellent dalam menjalankan operasional perusahaannya
dan memiliki reputasi yang bagus;

c. Secara rutin tetap ada di pasar uang sebagai pemain [penerbit
commercial paper] dan memperhatikan petunjuk-petunjuk praktis
dari dealer commercial paper;

d. Memaparkan atau melakukan posting suku bunga commercial
paper secara rutin dan dengan nilai diatas rata-rata suku bunga
perbankan, namun harus diperhatikan untuk tidak terlalu
agresif dalam menyampaikannya;

e. Meyakini bahwa commercial paper bukan merupakan satu-satunya
sumber pembiayaan perusahaan.;

f. Mengakomodasi kepentingan investor;
g. Memiliki cadangan (back up plan) dana perbankan apabila

diperlukan.47

45 Sigh, 2010, hlm 16
46 Ibid hlm 18
47 Ibid hlm 20
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3. Jenis-Jenis Commercial Paper
Berdasarkan penerbitnya, commercial paper dibedakan atas tiga

kategori, yaitu commercial paper beragunan aset, commercial paper
finansial dan commercial paper perusahaan. Dua jenis yang terakhir
sering disebut hanya sebagai commercial paper. Pengelompokan com-
mercial paper dalam tipe surat utang juga sempat mengalami kesulitan,
karena commercial paper sebagai surat utang dalam praktik bisa
diterbitkan dan dipasarkan melalui agen atau secara langsung oleh
debitur. Sebelumnya di kalangan perbankan dikenal adanya “dealer
paper” suatu surat utang yang diterbitkan dan dipasarkan melalui
agen dan ‘direct paper” suatu surat utang yang dipasarkan langsung
dari penerbit selaku debitur (perusahaan yang membutuhkan dana)
kepada kreditur.

Pengelompokan commercial paper juga bisa dilihat dari tipe
debiturnya. Pengelompokan surat utang secara tradisional adalah
antara surat utang perusahaan keuangan (finance company paper)
dan surat utang perusahaan industrial, termasuk manufaktur, re-
tailer dan semua perusahaan non keuangan (industrial paper). Situasi
penggolongan debitur semakin sulit karena dalam praktik banyak
perusahaan manufaktur dan retailer yang memiliki anak perusahaan
yang beroperasional sebagai perusahaan keuangan, commercial pa-
per yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut akan dikategorikan
sebagai finance paper, bukan sebagai industrial paper. Transaksi com-
mercial paper sering juga disebut sebagai transaksi jual beli surat
berharga dengan tujuan untuk meminjam atau utang piutang
sejumlah dana. Jadi naik turunnya permintaan akan surat utang
yang berbentuk commercial paper adalah tergantung pada naik turun-
nya kebutuhan akan dana segar bagi operasional perusahaan.48

Berdasarkan bunga yang ditawarkan, ada dua tipe commercial
paper, yang pertama adalah discount note tanpa bunga dan yang kedua
adalah non discount note dengan bunga. Discount note adalah suatu
surat utang jangka pendek yang diterbitkan tanpa bunga, namun
memberikan keuntungan kepada pemegangnya (kreditur) karena pada
saat jatuh tempo pemegang (kreditur) akan mendapatkan pengemba-
lian lebih tinggi dari nilai surat utang pada saat membelinya, nilai

48 Foulke, 1931, Steiner, 1921 dalam Kacperczyk dan Schnabl 2010 hlm 16
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tersebut juga akan memperhitungkan keuntungan atas pertambahan
nilai dari surat utang tersebut (yields). Sedangkan non discount note
with interest hanya memberikan keuntungan kepada pemegangnya
berupa bunga saja. Reputasi yang cukup kuat dari para penerbit
commercial paper akan membantu karena risiko bagi para investor
atas commercial paper cukup ringan. Dana yang terkumpul dari
penerbitan commercial paper, oleh perusahaan penerbit biasanya akan
dipakai untuk membiayai pengeluaran operasional perusahaan yang
telah dirancang sebelumnya.

Cara pemasaran dari penerbit kepada para investor, dapat
digolongkan ke dalam dua cara pemasaran commercial paper. Pertama
penerbit dapat memasarkan surat berharga tersebut langsung kepada
investor yang akan membeli dan menyimpan commercial paper tersebut
sebagai investasi. Kedua adalah dengan menjual commercial paper
kepada dealer (agen/perusahaan sekuritas/bank) yang kemudian
akan menjual commercial paper tersebut kepada para investor. Penerbit
commercial paper yang menjual langsung kepada para investor
biasanya adalah perusahaan keuangan yang dalam praktik memang
membutuhkan modal berupa dana segar untuk dipinjamkan secara
rutin dan dalam jumlah besar. Menurut para penerbit, penjualan
secara langsung akan lebih ekonomis karena tidak perlu mengeluar-
kan biaya bagi para agen/perantara.

Dibandingkan dengan mengajukan kredit ke lembaga perbankan,
penerbitan commercial paper dipandang lebih murah. Asumsi yang
dipakai adalah sebagai berikut, apabila suatu bisnis telah mapan, maka
perusahaan tersebut akan memiliki sejarah kredit yang bagus pula
di kalangan perbankan, sejarah kredit yang bagus tersebut akan
memberikan dampak positif pada saat commercial paper tersebut di-
rating oleh perusahaan pemeringkat. Biaya yang harus dikeluarkan
oleh penerbit commercial paper dalam hal pengembalian utang, akan
lebih murah dibandingkan dengan pengembalian kredit perbankan
konvensional, karena jangka waktu pembayaran bunga yang lebih
pendek dan suku bunga yang lebih rendah.

Dalam praktiknya, penerbit (perusahaan) yang menerbitkan
commercial paper tetap memerlukan bantuan keuangan atau kredit
perbankan sebagai sumber pembiayaan mereka. Suatu perusahaan
yang akan menerbitkan commercial paper biasanya memakai dealer,
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apabila perusahaan tersebut tidak memiliki reputasi komersial untuk
menarik minat calon investor, atau tidak memiliki dana yang cukup
untuk memasarkan sendiri commercial papernya. Penerbit commercial
paper yang langsung memasarkan sendiri produknya memiliki alasan
finansial dalam melakukan tindakannya. Menurut mereka, biaya yang
dikeluarkan lebih sedikit daripada memakai dealer. Penjualan secara
langsung oleh penerbit commercial paper kepada investornya disebut
sebagai sistem distribusi dalam rumah (distribution in house).

Bagi perusahaan non-bank yang memilih melakukan sistem
distribusi ini, keuntungan akan dapat dirasakan apabila nilai com-
mercial paper yang diterbitkan di atas $500 juta atau lebih. Pilihan
untuk melakukan direct selling atau in house selling sering kali dilaku-
kan oleh perusahaan keuangan besar atau perbankan yang besar.
Hubungan baik antara penerbit commercial paper dengan agen pemasar-
nya harus dijaga, untuk menjamin agen tersebut akan membeli
commercial paper yang tidak terjual kepada investor. Keuntungan
penerbitan commercial paper:
a. Rating kredit yang tinggi akan berakibat biaya modal yang

rendah;
b. Keanekaragaman pilihan untuk menentukan masa jatuh tempo

akan memberikan keleluasaan penerbitan commercial paper;
c. Tidak menimbulkan pengikatan jaminan atas aset perusahaan;
d. Commmercial paper mudah untuk dipindahtangankan sehingga

para investor memiliki pilihan untuk tetap mempertahankan
investasi atau melepaskan investasi.

Sedangkan kerugian commercial paper yaitu:
a. Commercial paper hanya layak diterbitkan oleh perusahaan papan

atas;
b. Penerbitan commercial paper akan memberikan dampak turunnya

pagu kredit perusahaan pada perbankan;
c. Perusahaan yang menerbitkan commercial paper akan dipantau

secara ketat dalam rangka mempertahankan kemampuan pembaya-
ran bunga dan pokok utang pada saat jatuh tempo;
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d. Perusahaan penerbit commercial paper disyaratkan untuk memiliki
kredit/dana talangan di bank sebagai dana cadangan pembayaran
pada saat jatuh tempo.49

Antara tahun 1970an - 1990an jarang sekali terjadi gagal bayar
pada commercial paper di Amerika Serikat. Namun, mulai muncul
kasus gagal bayar pada tahun 1989 dan 1990. Menyikapi hal tersebut
maka otoritas pasar modal Amerika Serikat The SEC, memperketat
pengenaan aturan no 2a-7 yang mensyaratkan bahwa suatu lembaga
keuangan yang berinvestasi di commercial paper harus memilih com-
mercial paper yang telah di-rating oleh minimal 2 perusahaan rating
nasional, dan perusahaan investor juga hanya diperbolehkan
memiliki commercial paper yang diterbitkan oleh 1 perusahaan saja.50

Tipe penerbitan commercial paper juga mengalami perkembangan
seiring dengan tren kebutuhan akan modal perusahaan-perusahaan.
Pada era 1980an, 60% commercial paper diterbitkan dan dipasarkan
langsung oleh penerbit kepada investornya.51 Commercial paper pada
masa tersebut rata-rata diterbitkan oleh perusahaan keuangan
(perbankan) yang memiliki anak perusahaan leasing dan lembaga
keuangan non-bank, di mana hasil dari penerbitan commercial paper
dipakai untuk membiayai operasional leasing dan pembiayaan non
perbankan lainnya. Menjelang akhir dekade 1980an dan awal 1990an,
commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan
keuangan asing di Amerika Serikat mulai ditawarkan melalui agen
penjualan (dealer). Hal ini terjadi karena dealer yang merupakan
bagian (anak perusahaan) dari perbankan atau lembaga keuangan
bukan bank memiliki kemampuan untuk memasarkan commercial
paper yang diterbitkan oleh para pemain baru dengan skema yang
baru pula secara lebih agresif.

Perkembangan selanjutnya adalah diterbitkannya commercial
paper yang didukung 100% oleh garansi kredit. Biasanya dengan
memakai letter of credit suatu bank yang telah mendapat rating dari
pihak ketiga. Commercial paper jenis ini menjadikan para investornya

49 The Wall Street Journal, 2008
50 Post, 1992 dalam McDermott, Richard T, 1995, Legal Aspect of Corporate Finance,

Second Edition, Analysus and Skills Series, Matthew Bender & Company, Inc. hlm 888
51 Post , 1992 dalam Anderson, Richard, G. dan Gascon, Charles S., 2009, The

Commercial paper Market, the Fed, and the 2007-2009 Financial Crisis, Federal Reserve
Bank of St. Louis Review
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sangat tergantung kepada guarantor/pemberi jaminan, daripada kepada
penerbit commercial paper. Menurut data dari Post, mayoritas commercial
paper yang diterbitkan pada separuh dekade 1980an, mereka dapat
masuk ke pasar uang dan diminati oleh para investor karena dukungan
yang kuat dari garansi dari pihak ketiga yang tidak memiliki
hubungan langsung dengan penerbit.52

Kurangnya minat menerbitkan commercial paper oleh perusahaan
non perbankan sejak tahun 2000 di Amerika Serikat, terjadi karena
perusahaan-persuahaan lebih memilih untuk menerbitkan surat
utang jangka panjang dengan bunga rendah. Mereka juga memilih
untuk tidak menjadi investor commercial paper karena semakin
meningkatnya ketidakpastian atas kembalinya investasi melalui com-
mercial paper pada saat jatuh tempo.

Tipe pertama yang dikenal adalah financial commercial paper. Fi-
nancial Commercial paper diterbitkan oleh institusi finansial yang cukup
besar, dan diterbitkan langsung oleh institusi tersebut, serta tidak
memerlukan kanal penolong. Financial commercial paper juga tanpa
jaminan dan penerbitnya tidak menyediakan aset sebagai jaminan.
Commercial paper tipe ini dikategorikan sebagai aset berisiko kecil karena
masa jatuh temponya yang pendek. Selain itu juga memiliki fakta
bahwa penerbitnya adalah suatu perusahaan besar dengan neraca
keuangan yang sehat. Apabila neraca keuangan penerbit mengalami
kemunduran, investor dapat menolak untuk melakukan perpanjangan
masa jatuh tempo commercial paper dan penerbitnya harus segera
membayar commercial paper tersebut. Penerbit utama commercial paper
finansial di Amerika Serikat adalah perusahaan keuangan bukan
bank dan perusahaan keuangan yang berkaitan dengan bank.
Perusahaan keuangan bukan bank, biasanya merupakan anak
perusahaan dari perusahaan industri kendaraan bermotor atau
perusahaan manufaktur yang menerbitkan commercial paper dengan
tujuan memberikan jaminan keuangan bagi perusahaan induknya
(Fabozzi and Mann, 2005). Contoh perusahaan-perusahaan besar
yang anak perusahaannya menerbitkan commercial paper adalah
General Motors, General Electric dan Toyota.53

52 Ibid
53 Federal Reserve Bank of New York, April 2, 2009a, Commercial paper Funding

Facility LLC: Financial Statements for the Period October 14, 2008 to December 31, 2 0 0 8 ,
and Independent Auditors Report, www.newyorkfed.org/aboutthefed/annual/annual08/
CPFFfinstmt2009.pdf
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Perusahaan keuangan yang merupakan anak perusahaan
perbankan menjadi alat untuk menerbitkan commercial paper dan
menyalurkan hasilnya langsung ke bank (induk perusahaan). Hal
ini dilakukan karena perbankan dilarang untuk menerbitkan com-
mercial paper. Biasanya industri perbankan menerbitkan commercial
paper melalui anak perusahaan untuk tujuan membiayai aktivitas
non perbankan mereka. Contoh perusahaan perbankan yang
menerbitkan commercial paper adalah Citibank dan American Express.54

Tipe berikut yang muncul adalah corporate commercial paper. Com-
mercial paper perusahaan biasanya diterbitkan oleh perusahaan non
keuangan. Commercial paper ini juga tanpa jaminan, dan hanya dapat
diterbitkan oleh perusahaan dengan sejarah keuangan yang bagus
yang terbukti dari neraca keuangannya yang sehat. Rata-rata per-
usahaan yang menerbitkan commercial paper adalah perusahaan publik,
yang memanfaatkan commercial paper sebagai sumber pembiayaan,
di mana 30% dari neraca perusahaan dibiayai dari commercial paper
(Downing and Oliner, 2007). Sebagai contoh perusahaan besar yang
menerbitkan commercial paper adalah General Electric dan Coca-Cola.55

Berdasarkan sejarahnya, para perusahaan perbankan dan jasa
keuangan, menerbitkan commercial paper untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan jangka pendeknya, untuk membiayai modal
kerja dan biaya modal. Kemudian perusahaan-perusahaan penerbit
tersebut mulai melakukan roll over atau perpanjangan masa jatuh
tempo commercial paper secara reguler sehingga sumber dana yang
berasal dari investor commercial paper menjadi sumber dana tetap
para penerbit commercial paper.56

Berdasarkan jaminannya, commercial paper dibedakan atas com-
mercial paper tanpa jaminan dan commercial paper dengan jaminan.
Jaminan disini berupa letter of credits yang diterbitkan oleh bank
pemilik kanal penerbit commercial paper atau kumpulan aset milik
bank tersebut. Aset yang dimaksud dapat termasuk tagihan-tagihan
yang akan datang. Kegunaan dari penerbitan commercial paper tersebut
bermacam-macam, namun mayoritas dimanfaatkan untuk operasional

54 Ibid
55 Standard and Poor’s, 2009
56 Dusan, Stojanovic dan Vaughan, Mark D, The Commercial paper Market : Who’s

Minding the Shop ? , http://www.stls.frb.org/publications/re/1998/b/re1998b3.html. Re-
trieved 2008-09-23, hlm 10
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perusahaan yaitu untuk membayar gaji dan membeli bahan baku
(belanja modal).

Commercial paper juga sangat penting bagi para pembelinya yaitu
para investor. Bagi investor besar, termasuk para perusahaan keuangan
bank dan non-bank, membeli commercial paper langsung dari pener-
bitnya digunakan sebagai keperluan investasi jangka pendek dengan
risiko yang kecil. Bagi investor yang lebih kecil, yang berbentuk
perusahaan investasi mutual fund khusus pasar uang, commercial pa-
per adalah pilihan investasi yang tepat. Mereka akan mencari commer-
cial paper dengan nilai nominal besar dan likuid untuk dikombinasikan
dengan investasi yang berupa saham-saham dengan nilai rendah.57

Pada awal terbitnya commercial paper di Amerika Serikat pada awal
abad ke 19, pasar commercial paper dikuasai oleh para penerbit yang
merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur non keuangan,
seperti perusahaan transportasi, penyedia kebutuhan listrik, gas, dan
jasa lainnya, yang menerbitkan commercial paper dalam rangka mencari
pinjaman dana cepat. Penerbitan commercial paper pada masa tersebut
ditujukan kepada para individual yang kaya raya, perusahaan besar
lainnya dan kepada lembaga-lembaga keuangan. Pada abad ke 20,
seiring dengan semakin meningkatnya belanja konsumsi masyarakat
umum secara kredit, maka commercial paper menjadi instrumen investasi
yang diminati oleh perusahaan keuangan.58

MMMF (money market mutual fund) sebagai institusi berkembang
sangat pesat di Amerika Serikat pada tahun 1970an. Perkembangan
ini secara tidak langsung mendorong perkembangan pemasaran
commercial paper kepada para investor kecil untuk berinvestasi di
commercial paper. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1980
- 1990 berupa bentuk commercial paper beragunan aset. Berkembangnya
commercial paper beragunn aset tidak terlepas dari perkembangan
MMFs. Money Market Funds (MMFs) adalah sejenis perusahaan
reksadana, yang diatur dalam Undang-undang Pemerintah Amerika
Serikat tempat perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan
investasi pada surat-surat berharga yang berisiko rendah. 59

57 Anderson, Richard, G. dan Gascon, Charles S., 2009, The Commercial paper Mar-
ket, the Fed, and the 2007-2009 Financial Crisis , Federal Reserve Bank of St. Louis
Review, hlm 589

58 Ibid hlm 595
59 US Securities and Exchange Commision, 2003
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Risiko investasi yang dilakukan pada MMMF lebih rendah
dibandingkan dengan risiko melakukan investasi pada perusahaan
reksadana biasa. MMMF biasanya melakukan investasi pada surat-
surat berharga milik pemerintah, certificate of deposits, commercial paper,
dan surat-surat berharga lainnya yang likuid dan aman. MMMFs
umumnya beroperasi dalam bentuk perusahaan-perusahaan bro-
ker dan kelompok reksadana (mutual funds group). Mereka membeli
surat-surat berharga jangka pendek dari pasar uang, dan kemudian
menjual kembali kepada individu-individu, perusahaan, dan
penanaman modal institusi (institusional investor) berupa share. MMFs
mulai berkembang sejak awal 1980-an dan 1990-an, sejalan dengan
maraknya perkembangan industri reksadana di Amerika Serikat.
Individu adalah investor utama dari MMFs ini. Perusahaan-perusa-
haan broker dan mutual funds group adalah kelompok-kelompok yang
utama dalam menyediakan jasa money market mutual funds.

Sejak diperkenankannya perbankan di Amerika Serikat untuk
melakukan kegiatan reksadana, pada tahun 1980an peranan
perbankan dalam usaha ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Terdapat 3 alasan mengapa MMMF merupakan media investasi yang
sangat diminati berdasarkan likuiditasnya, yaitu pertama karena
MMMF menyediakan wahana untuk menyimpan dana simpanan
segar bagi seorang investor yang sewaktu-waktu memerlukan dana
segar tersebut untuk keperluan non investasi. MMMF menawarkan
investasi yang aman dan likuid, dalam arti investor akan dapat segera
memperoleh dana segar kembali apabila mereka membutuhkannya.
Kedua dengan berinvestasi di MMMF maka investor akan dapat lebih
leluasa memindahkan/mengganti media investasinya dalam satu
wahana. Ketiga suatu perusahaan efek yang menawarkan jasa peranta-
raan efek akan memakai MMMF untuk menatausahakan investasi para
nasabah di pasar keuangannya. Dana tidur yang dimiliki oleh
nasabah akan diputar oleh MMMF dengan nilai keuntungan tahunan
yang lebih tinggi daripada jenis investasi lainnya.60

Perkembangan pemanfaatan MMMF yang lebih lanjut adalah
munculnya jenis baru dari commercial paper yaitu commercial paper
beragunan aset (aset back commercial paper). Commercial paper beragunan

60 Anderson & Gascon, 2009 hlm 600
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aset sesuai dengan namanya adalah commercial paper dengan semacam
agunan/jaminan berupa aset yang “dilekatkan” padanya. Perbedaan
antara aset backed securities (efek beragunan aset) dengan aset backed
commercial paper (commercial paper beragunan aset) adalah pada
kedudukan surat berharga tersebut. Commercial paper adalah suatu
surat utang jangka pendek, dan dalam praktiknya dipakai untuk
pembiayaan aset jangka pendek.

Biasanya commercial paper beragunan aset diterbitkan secara tidak
langsung oleh perusahaan keuangan, secara tepatnya diterbitkan
oleh “kanal perbankan”. Kanal tersebut sengaja didirikan dengan
struktur yang spesifik yaitu dijauhkan dari proses kepailitan dan
memiliki tujuan khusus. Bankruptcy remote atau dijauhkan dari proses
kepailitan adalah istilah yang biasanya dipakai. Istilah ini berarti
bahwa kesepakatan antara para partisipan pembentuk kanal tidak
akan memaksakan untuk pailit dalam jangka waktu satu tahun
ditambah satu hari, setelah penerbitan commercial paper. Hal ini
difungsikan untuk menjamin proses pembayaran commercial paper
pada saat jatuh tempo.

Limited purpose atau tujuan yang terbatas adalah kanal yang
didirikan secara khusus hanya untuk menerbitkan commercial paper.
Di dalam kanal tersebut secara otomatis terdapat badan hukum yang
akan menjadi SPV (special purpose vehicle) atau kendaraan bagi
operasional utama kanal dan akan memberikan nasehat keuangan.
Biasanya anak perusahaan dari bank komersial atau bank investasi
akan menatausahakan program-program dari kanal, dan yang akan
menentukan aset mana yang akan dibeli, serta menentukan penerbitan
commercial paper beragunan aset. Pengelola kanal akan memperoleh
fee yang akan dibayarkan kepada administrator. Proses ini dilakukan
oleh perbankan yang juga akan mengendalikan lalu lintas commercial
paper serta dana untuk pembayaran bunga dan pokok pada saat jatuh
tempo. Bagi para investor, program commercial paper beragunan aset
adalah program yang kurang transparan apabila dibandingkan
dengan commercial paper tanpa agunan. Kanal sebagai kendaraan
perbankan merupakan institusi yang tidak transparan, karena
mereka “menyimpan” aset yang tidak diketahui informasinya dari
para investor commercial paper beragunan aset.61

61 Ibid 612
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Performa atau penampilan dari suatu commercial paper beragunan
aset sangat tergantung kepada bank yang menjadi agen pemasarannya,
bank tersebut harus dapat membujuk para calon investor (pembeli).
Biasanya yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut yaitu suatu
kondisi di mana calon investor memercayakan secara total kepada
bank tersebut sejumlah uang untuk diinvestasikan. Bank tidak akan
memberikan informasi secara terbuka kemana investasi akan
ditanamkan. Pada kondisi tersebut commercial paper beragunan aset
akan mendapatkan pasarnya.62

Hasil dari investasi pada commercial paper beragunan aset dalam
kondisi normal, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Federal Re-
serve Bank, adalah 75 kali lebih tinggi dari nilai yang dihasilkan
oleh commercial paper tanpa jaminan (commercial paper tradisional).
Commercial paper beragunan aset biasanya diterbitkan secara tidak
langsung oleh perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menerbitkan
commercial papernya sendiri. Commercial paper beragunan aset dapat
juga diterbitkan oleh kanal yang disponsori dan dijamin oleh bank
dan perusahaan asuransi. Praktik pemasaran commercial paper
beragunan aset tidak memberikan informasi risiko yang terbuka,
karena ditawarkan oleh perusahaan yang sengaja dilahirkan dan
belum memiliki reputasi tinggi dengan jaminan aset yang tidak
dijelaskan asalnya.63

Perusahaan-perusahaan keuangan dan non keuangan yang
menerbitkan dan berinvestasi pada commercial paper beragunan aset,
biasanya memiliki alasan sebagai suatu media pengalihan risiko.
Praktik yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan induk akan membeli aset-aset yang menjadi jaminan

kredit, aset-aset tersebut bisa satu jenis atau beberapa jenis;
b. Perusahaan induk melalui kanalnya akan menerbitkan commer-

cial paper beragunan aset;
c. Perusahaan induk akan membantu pemasaran commercial paper

beragunan aset tersebut;
d. Tujuan utamanya untuk memecah risiko dan keuntungan yang

dapat diperoleh dari aset-aset yang telah mereka beli dan kewajiban-
kewajiban keuangan yang dimiliki oleh perusahaan induk.

62 Ibid 613
63 Ibid 616



79

Paramita Prananingtyas

Terdapat beberapa jenis bank dan kanalnya pada saat beroperasi
yaitu multi seller dan single seller. Perbedaan antara multi seller dan
single seller yaitu apabila multi seller, suatu bank akan menjadi spon-
sor atas beberapak kanal, dalam mendukung jaminan aset untuk
commercial paper yang mereka terbitkan, bank tersebut akan
menyatukan beberapa jenis aset, dapat berupa aset bergerak maupun
aset tetap. Sedangkan untuk single seller, suatu perusahaan non bank
yang menjadi sponsor suatu kanal, commercial paper hanya akan
mensupport jaminan aset untuk commercial paper-nya dengan satu
jenis aset, sebagai contoh General Motors Acceptance Corporation, men-
dukung jaminan commercial paper-nya dengan kredit kendaraan
bermotor. Perbedaan selanjutnya terletak pada keterbukaan informasi,
perusahaan yang menawarkan satu jenis commercial paper (single
seller) akan memberikan informasi secara lebih terbuka kepada calon
investornya, seperti daftar aset yang akan menjadi jaminan,
peningkatan likuiditas dari aset, serta sejarah sebagai perusahaan,
baik perusahaan utama maupun perusahaan kanal. Sedangkan multi
seller akan lebih tertutup, mereka tidak akan memberikan informasi
secara maksimal kepada calon investor.64

Kanal yang menerbitkan commercial paper beragunan aset ada
beberapa jenis. Jenis yang terbesar adalah kanal “multi seller”/beragam
penjual. Pengeluaran terbesar bagi kanal jenis ini adalah untuk
pengalihan risikonya. Untuk menjamin risiko yang muncul, kanal
harus membayar kepada penyedia dana likuiditas (untuk menjamin
risiko perpanjangan commercial paper /rollover risk) dan kepada penyedia
peningkatan kredit untuk menjamin risiko gagal bayar. Commercial
paper beragunan aset yang diterbitkan oleh kanal yang terdiri dari
beberapa penjual, akan memanfaatkan dana yang terhimpun untuk
membiayai belanja konsumen dan pembelian aset komersial.

Perusahan besar dengan sejarah kredit/sejarah keuangan yang
kuat, biasanya akan menjual commercial papernya langsung kepada
investor melalui agen atau dealer, praktik ini dikenal sebagai kanal
dengan penjual single. Perusahan-perusahaan yang lebih kecil
memandang cara ini sebagai cara yang mahal. Maka perusahaan
kecil lebih senang menawarkan commercial paper mereka melalui kanal
dengan penjual lebih dari satu untuk ditawarkan commercial paper

64 Ibid 615
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beragunan aset. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual utang
mereka kepada bank yang memiliki SPV (kanal), untuk kemudian
bank tersebut melalui kanalnya menerbitkan commercial paper
beragunan aset dan menjualnya kepada para investor.

Tidak tertutup kemungkinan perusahaan besar memanfaatkan
kanal dengan penjual banyak untuk menerbitkan dan memasarkan
commercial paper beragunan aset mereka. Tujuannya yaitu untuk mencari
tambahan likuiditas jika ada perubahan yang mendadak pada
kebutuhan keuangan mereka, sedangkan piutang mereka tidak men-
cukupi untuk menjamin penerbitan commercial paper yang tradisional.65

65 Id
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Penerbitan commercial paper memakai mekanisme kanal
Bagan berikut memperlihatan proses sekuritisasi aset melalui

kanal commercial paper beragunan aset yang terdiri atas multi seller.

Pada bagian atas bagan adalah para debitur, dapat individual
atau badan usaha yang meminjam uang dari para penjual/kreditur
yang terdiri dari bank atau pemberi kredit hipotek. Di tengah bagan
adalah kanal yang menerbitkan dan memasarkan commercial paper
beragunan aset. SPV membeli commercial paper beragunan aset
dengan nilai lebih rendah daripada yang tertera pada commercial paper
tersebut. Proses pemasaran commercial paper beragunan aset agar
lebih efektif dengan memakai dealer, yang biasanya dilakukan oleh
investment banking karena mereka memiliki koneksi calon investor
dan dapat memberikan harga yang bagus.

Dikarenakan masa jatuh tempo commercial paper lebih cepat
daripada surat utang lain, maka kanal yang menerbitkan commer-
cial paper beragunan aset akan langsung melakukan rollover commer-
cial paper yang jatuh tempo untuk membayar investor. Perusahaan
pemeringkat commercial paper selalu akan mensyaratkan kanal
penerbit commercial paper beragunan aset untuk memiliki likuiditas
penjamin dalam setiap transaksinya, untuk menjamin risiko rollover.

Commercial paper beragunan aset yang diterbitkan oleh lembaga
keuangan besar melalui kanal-kanal, tidak menjadi bagian resmi
dari organisasi bisnisnya. Kanal-kanal tersebut merupakan off balance
sheet dari organisasi lembaga keuangan tersebut, sehingga semua
transaksi yang dilakukan oleh kanal tidak akan tercatat dalam neraca
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lembaga keuangan yang menerbitkan commercial paper. Aset yang
dimiliki oleh kanal-kanal tersebut tetap di bawah kendali dari
perusahaan keuangan yang merupakan induk perusahaan dari
kanal-kanal keuangan tersebut.

Perusahaan kanal pada umumnya melakukan investasi dalam
berbagai bentuk portofolio aset keuangan. Pada tahun 1980an dan
awal 1990an, kanal-kanal perusahaan kebanyakan berinvestasi
dalam aset jangka pendek dan aset jangka menengah. Mulai pada
tahun 1990an, kanal-kanal perusahaan keuangan mulai berinvestasi
pada aset jangka panjang, termasuk efek beragunan aset yang
memakai dasar aset properti hipotek yang disekuritisasi. Kemudian
sejak awal 2000an sampai dengan sekarang, mayoritas kanal-kanal
tersebut berinvestasi pada aset jangka panjang, di mana aset-aset
yang tersebut diorganisir oleh perusahaan induknya ataupun oleh
perusahaan keuangan non perusahaan induknya. Akibat dari
strategi investasi yang dilakukan oleh kanal-kanal tersebut, adanya
ketidakcocokan masa jatuh tempo antara masa jatuh tempo aset
jangka panjang dan masa jatuh tempo yang singkat dari commercial
paper beragunan aset. Langkah yang ditempuh oleh kanal-kanal
adalah dengan me-rollover risiko. Namun hal ini memiliki risiko yaitu
apabila investor kanal yang berasal dari luar induk perusahaan kanal
memutuskan untuk tidak membiayai kanal tersebut, maka kanal akan
menjadi pailit dan tidak dapat menjual asetnya untuk membayar
kembali kepada investornya. Untuk menanggulangi risiko-risiko ini
muncul, biasanya perusahaan keuangan yang menjadi induk dari
kanal-kanal tersebut akan menyediakan garansi kredit bagi investor
luar. Melalui garansi kredit ini, perusahaan keuangan akan berjanji
untuk membayar apabila, ada commercial paper beragunan aset yang
jatuh tempo dan kanalnya tidak sanggup membayar. Dari sudut
pandang investor pengaturan ini akan memperkecil risiko investasi
mereka, memperkecil risiko gagal bayar dari commercial paper
beragunan aset.66

Data sampai dengan Januari 2007, terdapat 296 kanal-kanal yang
menerbitkan commercial paper beragunan aset di Amerika Serikat dan
Eropa. Perusahaan kanal tersebut didukung oleh 126 perusahaan

66 Moody’s Investors Service, 2003
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keuangan. Perusahaan yang menjadi sponsor dari kanal-kanal
tersebut adalah perusahaan keuangan besar yang berbasis di Amerika
Serikat dan Eropa, rata-rata mereka mensponsori lebih dari 1 kanal.
Selain perbankan, perusahaan investasi yang berupa grup perusahaan
juga merupakan sponsor dari kanal, antara lain perusahaan
investasi, perusahaan yang memberikan pembiayaan hipotek, dan
jenis perusahaan pembiayaan lain. Contoh perusahaan perbankan
besar yang mensponsori kanal yang menerbitkan commercial paper
beragunan aset adalah Citigroup yang memiliki 16 kanal dan $92.6
juta commercial paper beragunan aset yang beredar di Amerika Serikat,
kemudian bank yang dimiliki Negera Belanda, ABN AMRO, yang
memiliki 9 kanal dan $68.6 juta commercial paper beragunan aset yang
beredar. Praktik penerbitan dan pemasaran commercial paper oleh
kanal-kanal juga memunculkan adanya full credit guarantees atau
jaminan kredit penuh terhadap commercial paper tersebut. Adanya
jaminan kredit secara penuh tersebut bertujuan untuk menghindari
kewajiban modal yang disyaratkan.

Commercial paper beragunan aset akan menjadi suatu alat yang
dapat dipakai oleh bank untuk membiayai operasional perusahaan,
dengan penerbitan surat berharga, bank akan memanfaatkan jaminan
dari piutang yang dimilikinya dengan mengubahnya menjadi surat
berharga yang dapat diperdagangkan. Secara tradisional, bank
merencanakan penyaluran commercial paper beragunan aset sebagai
suatu metode untuk memindahkan aset yang tidak menjadi jaminan
keluar dari neraca, dan di sisi lain menyediakan dukungan likuiditas
bagi para nasabah. Sebagai contoh, bank A memiliki klien X yang
membutuhkan modal kerja. Bank akan memberikan kredit, namun
dana segar yang dimiliki tidak ada, karena semua asetnya tersimpan
dalam bentuk investasi (benda tetap), dampaknya sulit untuk
dicairkan dalam bentuk tunai. Maka bank dapat memilih cara untuk
menerbitkan commercial paper dengan agunan aset yang dimiliki bank
tersebut. Saluran ini kemudian akan membeli piutang debitur dan
pembelian tersebut dibiayai dari penerbitan commercial paper. Bank
akan diminta untuk menyediakan dana sebagai dukungan likuidas
atas saluran tersebut, karena tidak mungkin untuk menyamakan
masa jatuh tempo dari commercial paper dengan realisasi dari pem-
bayaran piutang tersebut. Maka fungsi dari aset kredit adalah
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mengurangi jumlah piutang dari neraca perbankan. Bank dapat
memutuskan, apakah bank akan membiayai secara penuh atau hanya
sebagian. Dampaknya adalah commercial paper beragunan aset akan
dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian. Saluran penjualan/
penawaran commercial paper beragunan aset adalah bagian dari suatu
induk perbankan, apabila bank mendukung pembiayaan penawaran
tersebut secara total, maka secara legal, dana dukungan finansial oleh
bank untuk penerbitan commercial paper beragunan aset tersebut akan
diperlakukan sebagai pengganti kredit langsung, di mana jaminan
piutang yang menjadi agunan penerbitan commercial paper beragunan
aset akan diperhitungkan. Penerbitan commercial paper beragunan aset
tidak hanya diterbitkan oleh kanal perbankan tetapi juga bisa
dilakukan oleh kanal lembaga lain, seperti perusahaan efek.

Commercial paper beragunan aset sebagai bagian dari pasar com-
mercial paper, ternyata menimbulkan masalah. Pada umumnya kanal
penerbit commercial paper beragunan aset didirikan oleh perusahaan
perbankan. Kredit yang diterbitkan oleh suatu bank, biasanya
dijamin oleh aset, semacam hipotek/mortgage, yang bukti kepemilikan
dan hak kebendaan atas aset tersebut dikuasi oleh pihak bank selaku
kreditur. Kemudian pada saat bank menerbitkan commercial paper
beragunan aset, surat utang tersebut dijual melalui SIV (special in-
vestment vehicles) atau kanal bank, dan yang terpenting, commercial
paper beragunan aset tersebut tidak akan muncul dalam neraca bank
yang bersangkutan.

Masalah praktik penerbitan dan pemasaran commercial paper
beragunan aset muncul di Amerika Serikat yang mengenal adanya
subprime mortgages. Selama bertahun-tahun, pasar perbankan dan
pembiayaan telah memberikan kredit perumahan kepada para debitur
yang tidak memiliki pendapatan, pekerjaan ataupun aset. Maka pada
saat terjadi krisis ekonomi yang memengaruhi pengembalian kredit
perbankan, para investor yang membeli surat-surat utang dengan
agunan aset menjadi panik, termasuk investor commercial paper
beragunan aset. Kondisi tersebut mendorong para investor com-
mercial paper beragunan aset untuk menolak memperpanjang (rollover)
commercial paper beragunan aset yang mereka beli, atau mereka
menuntut pengembalian uang investasi walaupun rugi. Reaksi panik
dari para investor commercial paper beragunan aset menyebabkan
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kanal-kanal perbankan, dan pembiayaan yang menerbitkan dan
memasarkan commercial paper beragunan aset harus mencari dana
tunai untuk membayar para investor mereka. Meskipun operasional
kanal-kanal tersebut tidak tercatat di pembukuan perusahaan induk
(bank/perusahaan pembiayaan), para bank tetap harus bertanggung
jawab atas penerbitan dan peredaran surat berharga tersebut. Hal
ini untuk memunculkan kepercayaan dari para investor, karena bank
X ada di belakang penerbitan commercial paper beragunan aset, yang
menjamin surat berharga tersebut dengan dana talangan perbankan
apabila terjadi gagal bayar, walaupun dalam kondisi tertentu
perbankan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari
tanggung jawab tersebut.

Contoh kasus kanal penerbit dan pemasaran commercial paper
beragunan aset adalah kasus yang terjadi di Jerman, bank IKB (IKB
Deutsche Industriebank AG), memiliki kanal Rhineland Funding,
yang menerbitkan commercial paper senilai $19 triliun, yang hasilnya
kemudian diinvestasikan di efek beragunan aset. Karena krisis subprime
mortgage, maka investasi Rhineland Funding di efek beragunan aset
menjadi rugi, dan Rhineland Funding di posisi tidak dapat membayar
commercial paper yang jatuh tempo. Akhirnya Rhineland Funding
meminta IKB selaku induk perusahaan untuk memberikan bailed out,
sayangnya IKB juga tidak memiliki dana talangan tersebut, sehingga
IKB harus meminta dana talangan kepada pemegang saham mayo-
ritasnya yaitu KfW (bank BUMN German, Kreditanstait für Wiederaufbau),
yang harus memberikan dana talangan sebesar $10,8 triliun.

Kasus lain adalah Sachsen, suatu bank di German, yang harus
diberikan dana talangan. Hal ini disebabkan kasus penerbitan dan
penjualan surat berharga yang dikelola oleh Barclays Bank kemudian
HBOS plc (perusahaan asuransi dan keuangan Scotlandia), juga harus
memberikan modal tambahan bagi Grampian, perusahaan kanal
HBOS yang menerbitkan commercial paper beragunan aset. Setelah
mengalami kerugian bertubi-tubi sebagai imbas kredit perumahan,
maka pasar untuk commercial paper beragunan aset dan efek beragu-
nan aset lainnya di dunia mengalami kelesuan. Calon investor sebagai
konsumen surat berharga tersebut tidak mau berisiko berinvestasi
untuk jangka panjang. Mereka lebih memilih untuk berinvestasi
secara harian (overnights market), sehingga walaupun margin
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keuntungan dari bunga relatif kecil namun para investor merasa
lebih aman.

Setelah krisis subprimed mortgage di Amerika Serikat, maka Fed-
eral Reserve memutuskan untuk membeli setiap commercial paper yang
diterbitkan untuk jangka waktu jatuh tempo 3 bulan tanpa jaminan,
serta setiap commercial paper beragunan aset dari penerbitnya langsung.
Tindakan yang diambil oleh Federal Reserve ini bagai pisau bermata
dua, di satu sisi mempertahankan kepercayaan para investor terhadap
operasional pasar uang, tetapi di sisi lain dibenci oleh para pembayar
pajak, karena menurut pendapat pembayar pajak, uang yang dipakai
untuk membeli surat berharga tersebut adalah dana pajak yang
seharusnya untuk kepentingan umum.

FASB Federal Accountant Standard Board (Badan Standar Akuntansi
Finansial) di Amerika Serikat, telah memberikan batasan yang cukup
lunak bagi SPE atau special purpose entities, suatu badan hukum yang
didirikan oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas yang
spesifik, atau bersifat sementara, dengan tujuan untuk menghindarkan
perusahaan pendiri dari risiko-risiko yang mungkin muncul dari
aktivitasnya. SPE diharuskan untuk melaporkan data keuangan dari
aktivitas tidak tercatat di pembukuan perusahaan, yang dilakukan
dalam rangka menghimpun modal dalam waktu singkat. Contoh
pemanfaatan SPE yaitu dalam penerbitan efek beragunan aset, termasuk
penerbitan commercial paper beragunan aset, karena risiko yang muncul
ada dua yaitu risiko keterbukaan dan risiko tersembunyi. Kekhawatiran
muncul di kalangan pasar uang untuk aktivitas SPE karena kurang
lebih ada aset bernilai triliunan dolar yang dikeluarkan dari catatan
pembukuan/laporan keuangan perusahaan (per tahun 2001) untuk
diinvestasikan ke dalam SPE dan dalam bentuk penerbitan dan
penjualan commercial paper. Kekhawatiran terbesar adalah pada kinerja
bank komersial, karena mereka memakai SPE untuk menjadi penjamin
atas aset mereka dan kemudian menjadi sponsor kanal commercial
paper beragunan aset, yang dibeli dan dijamin dengan aset pihak ketiga.
Menurut Jeff Allen, manajer senior di Pricewaterhouse Coopers,
semua bank merupakan sponsor atas operasional kanal penerbit
dan pemasar commercial paper, dengan sistem akuntansi yang baru,
maka semua bank akan dipaksa untuk mengkonsolidasikan com-
mercial paper yang telah mereka terbitkan, termasuk aset-aset yang
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menjadi agunannya. Apabila itu terjadi, maka laporan keuangan
bank-bank tersebut menjadi sangat tidak seimbang di sisi aset kredit.
Hal itu akan memberatkan perbankan, karena mereka harus menye-
diakan dana segar sebagai kewajiban credit adequate ratio bank. Akibat-
nya bank dan perusahaan sejenis lain yang memiliki SPE sebagai
lembaga kanalnya, akan dipaksa untuk mengendalikan, dan mereka
juga harus mendefinisikan syarat-syarat kredit dan penerbitan com-
mercial paper beragunan aset menjadi lebih ketat.

Praktik tersebut akan memberikan kesempatan kepada originators
untuk menjual aset yang mereka miliki, yang sebelumnya tercantum
dalam neraca keuangan dan memakai uang yang terhimpun sebagai
modal pendirian bisnis baru. Di Amerika Serikat praktik sekuritisasi
telah memberikan manfaat tersediannya modal/kredit yang lebih
mudah bagi kredit pribadi maupun kredit perusahaan. Kekurangan
dari praktik sekuritisasi di Amerika Serikat disebutkan bahwa praktik
penerbitan efek beragunan aset atau commercial paper beragunan aset
merupakan inovasi dari praktik perbankan, sering kali tidak dilaporkan
dalam laporan keuangan perusahaan penerbit, karena praktik
penerbitan ini dilakukan oleh SPE untuk kegiatan off-balance sheet/di
luar laporan keuangan, maka para investor tidak mengetahui risiko
keuangan yang ditanggung oleh perusahaan penerbit.

Perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar, apabila
perbankan membuka secara total setiap risiko yang mereka hadapi,
maka sebagian besar dari masyarakat akan meminta perbankan untuk
mengurangi risiko tersebut. Asumsi tersebut kemudian dianalogikan
kepada perusahaan-perusahaan lain. Seperti kasus yang terjadi pada
General Electric, para investor yang sangat dirugikan oleh jatuhnya
pasar obligasi, menuduh pihak General Electric telah memanfaatkan
aktivitas off balance sheet untuk memanipulasi laporan pendapatan
perusahaan. General Electric juga dituduh terlalu tergantung pada
pasar utang jangka pendek commercial paper sampai pada posisi yang
membahayakan keuangan perusahaan. Sebagai reaksi atas tuduhan
tersebut, pihak General Electric melalui CFO-nya Keith Serin menye-
butkan bahwa General Electric akan mengurangi dukungan finansial
dari perusahaan induk kepada kanal-kanal penerbit, dan pemasar
commercial paper serta perusahaan induk telah memulai program
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pembiayaan ulang untuk surat-surat utangnya dalam rangka
memperpanjang masa jatuh temponya.

Suatu studi yang dilakukan oleh Standard & Poor’s mengenai
program sekuritisasi menunjukkan bahwa, semua bank besar
bahkan beberapa bank kecil melakukan praktik sekuritisasi dengan
cara off-balance sheet melalui kanal commercial paper mereka. Program
kanal perbankan secara finansial telah melakukan sekuritisasi aset
senilai $500 miliar, namun tak satu pun kegiatan tersebut yang
muncul di laporan keuangan perusahaan. Sebagai contoh walaupun
Citigroup mencantumkan dalam laporan keuangan tahun 2001
tentang sekuritisasi utang kartu kredit, perusahaan tersebut tidak
memberikan keterangan sedikit pun mengenai surat berharga
mereka yang berupa surat berharga beragunan aset yang bernilai
$51 miliar, yang dipasarkan melalui kanal commercial paper mereka.

Sekuritisasi telah memberikan manfaat besar bagi perbankan,
karena melalui proses tersebut perbankan mendapatkan manfaat
finansial dari aset yang mereka miliki. Namun proses tersebut tidak
menghilangkan risiko-risiko yang melekat pada aset tersebut. Bahkan
dalam praktik sering kali terjadi perbankan dan lembaga lain yang
melakukan penjualan surat berharga hasil sekuritisasi aset,
menyimpan informasi mengenai risiko dari aset tersebut di off-balance
sheet. Proses sekuritisasi yang telah dilakukan akan berjalan dengan
baik apabila kondisi ekonomi berjalan dengan baik, kondisinya kuat
dan kegagalan kredit hanya terjadi minimal. Kondisi semacam ini telah
berlangsung dengan baik sejak 1980 - 2007. Namun tidak ada seorang
pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan.

FASB telah mengatur bahwa para calon investor harus melihat
dan meneliti secara mendalam kondisi perusahaan penerbit surat
berharga pasar modal dan surat berharga pasar uang. Semua aktivitas
keuangan perusahaan termasuk aktivitas SPE harus dilaporkan,
bahkan setiap kegiatan yang termasuk ke dalam off-balance sheet.
Dalam proses rekayasa finansial, upaya inovasi untuk menciptakan
instrumen-instrumen surat berharga bisa dilakukan, namun tetap
tidak bisa menghilangkan risiko yang akan muncul, karena risiko
hanya bisa dialihkan atau didistribusikan. Seperti yang terjadi dalam
proses sekuritisasi, perusahaan penerbit dapat melakukan upaya
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rekayasa hierarki surat berharga atau pencabangan surat berharga,
dengan tingkat risiko yang bervariasi, berbasis pada kumpulan (pooling)
aset yang mereka miliki. Contoh pencabangan risiko surat berharga
yang berbentuk efek beragunan aset termasuk commercial paper
beragunan aset adalah dengan memberikan rating kredit mulai dari
AAA turun sampai BB.

Masyarakat investor sangat menyenangi skema/praktik di atas.
Karena apabila pemerintah federal hanya menerbitkan surat utang
dalam jumlah sedikit, kemudian hanya ada beberapa perusahaan
yang memiliki rating kredit AAA, maka surat berharga tipe EBA
termasuk CPBA akan sangat mudah untuk dijual kepada investor
yang berbentuk badan usaha. Hal inilah yang menyebabkan
sekuritisasi dapat menurunkan ongkos pembiayaan perusahaan.
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A. Penerbitan Surat Utang Negara dan Commercial Paper

1. Pengaturan Penerbitan Surat Utang Negara
Peranan commercial paper dalam pengembangan perusahaan

sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan di Indonesia
semakin penting. Faktor-faktor yang menciptakan kondisi para
pelaku pasar uang giat mencari alternatif lain dari sumber penanaman
pembiayaan dana pada likuiditas perekonomian yang ketat, tingkat
suku bunga di dalam negeri yang relatif tinggi, dan ekspansi kredit
yang cenderung melambat, tingginya ongkos pembiayaan perbankan
serta sulitnya memperoleh kredit dari bank telah mendorong timbul-
nya praktik-praktik intermediasi yaitu perusahaan-perusahaan
mencari sumber dana (alternatif).1

Pengaturan mengenai commercial paper di Indonesia tidak bisa
terlepas dari pengaturan mengenai surat sanggup, karena hukum
Indonesia telah mengatur mengenai surat sanggup dan surat
berharga komersial walaupun masih terbatas. Pengaturan mengenai
surat sanggup dalam hukum positif Indonesia hanya ada dalam
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 174 sampai dengan

Perkembangan Pemanfaatan
Commercial Paper

BAB

3

1 Bambang Setioprodjo, 1995 , hlm 15
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Pasal 177 adalah satu-satunya sumber formil untuk pengaturan surat
sanggup. Pasal 174 mengatur mengenai definisi surat sanggup, Pasal
176 mengatur mengenai pengaturan endosemen surat sanggup yang
mengikuti pengaturan endosemen surat wesel, pengaturan mengenai
hari bayar, hak regresi, pembayaran dengan perantara, turunan, surat
yang hilang, perubahan, daluwarsa, penghitungan tenggang waktu
dan penanggungan, di mana semua hal tersebut pengaturannya
untuk surat sanggup adalah tunduk pada pengaturan mengenai surat
wesel sebagaimana diatur dalam KUHD. Sedangkan Pasal 177
mengatur mengenai akseptasi dalam surat sanggup.

Hukum Indonesia mengatur mengenai pemanfaatan surat
sanggup antara lain dalam Undang-undang No 24 Tahun 2002
tentang Surat Utang Negara dan segenap peraturan pelaksananya
dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/52/KEP/DIR 11
Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan
Surat Berharga Komersial (Commercial paper) melalui Bank Umum
di Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No 49/52/UPG.

Surat sanggup yang kemudian diterbitkan sebagai media
penghimpunan dana tersebut memiliki berbagai karakteristik, ada
yang berjangka waktu pendek seperti commercial paper, ada yang
berjangka menengah sampai panjang seperti medium term note, subor-
dinated bonds, dan obligasi. Berdasarkan cara penerbitannya pun ada
beberapa tipe, ada yang harus melalui public expose, harus memakai
underwriter atau penjamin emisi, ada yang cukup dengan kesepakatan
privat antara penerbit dan calon investor. Ada yang diterbitkan oleh
negara dan ada yang diterbitkan oleh swasta. Untuk penerbitan surat
berharga di mana penerbitnya adalah Pemerintah Indonesia,
dibedakan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara,
Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan surat utang negara 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. Kemudian dalam Pasal 3 diatur mengenai jenis-jenis
surat utang Negara, yaitu:
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a. Surat Utang Negara yang terdiri atas Surat Perbendaharaan
Negara, dan Obligasi Negara;

b. Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas)
bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto; dan

c. Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon
dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Penerbitan SUN harus dengan persetujuan DPR bersamaan
dengan saat pengesahan APBN. Dalam UU No 24 tahun 2002 ini
juga diatur mengenai tujuan penerbitan SUN, yaitu untuk :
a. Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian

antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas
Negara dalam satu tahun anggaran;

c. Mengelola portofolio utang Negara.

Khusus untuk obligasi dari segi penerbitnya, obligasi dapat
dibedakan sebagai berikut:
a. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu

lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Operasional penerbitan dan perdagangannya diatur oleh
Permenkeu No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi
Negara Ritel di Pasar Perdana, Pasal 1 ayat 1 jo Peraturan Menteri
Keuangan No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan Atas
Permenkeu No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi
Negara Ritel di Pasar Perdana;

b. Obligasi Daerah, adalah obligasi yang diterbitkan oleh daerah
melalui penawaran umum. Penerbitan dan perdagangannya
diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.12 tentang Pedoman
Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran umum Obligasi Daerah, Angka 1 huruf d;

c. Obligasi korporasi yang tunduk pada UU No 8 Tahun 1985
tentang Pasar Modal.
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Obligasi negara kemudian di pasar uang dikenal dengan istilah
obligasi negara ritel untuk pemasarannya memakai aturan pelaksana
Permenkeu No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara
Ritel Di Pasar Perdana, Pasal 1 ayat 1 jo Peraturan Menteri Keuangan
No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 36/
PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar
Perdana. Pembeli dari obligasi Negara ritel adalah setiap pihak dan
penjualannya melalui agen penjualan. Agen penjualan tersebut akan
ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan akan mendapat perjanjian
kerja dari Kementerian Keuangan. Persyaratan penerbitan obligasi
ritel negara, harus dipenuhi beberapa persyaratan administrasi yaitu:
1) Memorandum informasi yang berisikan:

a) Tata cara pelaksanaan Pemesanan Pembelian;
b) Metode Penjatahan Obligasi Negara Ritel; dan
c) Tingkat Kupon.

2) Perjanjian kerja dengan Agen Penjual:
a) Kewajiban agen penjual untuk melakukan penjualan obligasi

negara ritel dengan tata cara penjualan Obligasi Negara Ritel
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
memorandum informasi Obligasi Negara Ritel dan kewajiban
agen penjual untuk melaporkan seluruh hasil penawaran dari
calon pembeli Obligasi Negara Ritel kepada Menteri Keuangan;

b) Kewajiban agen penjual untuk menyetorkan seluruh dana
dari pihak pembeli yang mendapat penjatahan ke rekening
Pemerintah di Bank Indonesia sesuai dengan jumlah yang
dimenangkan dalam waktu yang ditetapkan;

c) Kewajiban agen penjual untuk memastikan bahwa Obligasi
Negara Ritel yang dimenangkan oleh pihak pembeli telah
masuk ke rekening surat berharga pihak pembeli;

d) Kewajiban agen penjual untuk mengembalikan semua dana
calon pihak pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan dari
Pemerintah ke rekening yang bersangkutan.

Peraturan pelaksana mengenai obligasi negara ritel juga mengatur
mengenai tingkat kupon yang harus ditetapkan sebelum penawaran
disampaikan kepada publik, kemudian mengenai perhitungan harga
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obligasi negara ritel ditetapkan pada harga at par dan hak prerogatif
dari Menteri Keuangan yaitu bahwa Menteri Keuangan berhak
menolak seluruh atau sebagian dari Pemesanan Pembelian Obligasi
Negara Ritel yang masuk.

Mengenai penetapan hasil penjualan dan penjatahan efek ini
juga telah diatur, yaitu Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan
dan penjatahan obligasi negara ritel dalam suatu rapat penetapan.
Hasil penjualan obligasi negara ritel diumumkan kepada publik
setelah penetapan hasil penjualan, pengumuman hasil penjualan
obligasi negara ritel kepada publik, sekurang-kurangnya meliputi
nilai nominal; seri obligasi negara ritel; tingkat kupon dan tanggal
jatuh tempo. Pengumuman ini salah satunya bisa diakses publik
melalui website PT.Bursa Efek Indonesia.2

Obligasi Daerah untuk pelaksanaan penerbitan dan perdagangan-
nya diatur melalui PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh daerah melalui
penawaran umum. Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah beserta peraturan pelaksanaannya serta mengikuti
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penerbitan
Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar domestik dan dalam
mata uang Rupiah. Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah. Nilai
Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal
Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Penerbitan Obligasi Daerah
hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik
yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi
masyarakat. Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana
dimaksud dalam penggunaannya diprioritaskan untuk membayar
pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah terkait. Pembayaran pokok,
bunga, dan denda atas Obligasi Daerah dianggarkan dalam APBD
sampai dengan Obligasi Daerah dinyatakan lunas. Setiap perjanjian
pinjaman Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:
a. Nilai nominal;
b. Tanggal jatuh tempo;

2 Data mengenai obligasi negara ritel terlampir.
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c. Tanggal pembayaran bunga;
d. Tingkat bunga (kupon);
e. Frekuensi pembayaran bunga;
f. Cara perhitungan pembayaran bunga;
g. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah

sebelum jatuh tempo; dan
h. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada
Menteri Keuangan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan
DPRD dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 PP No. 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Penerbitan Obligasi daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan mengenai tata cara
penerbitan, pelaksanaan/penatausahaan, dan pemantauan Obligasi
Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. Pemerintah Daerah dapat membeli kembali
Obligasi Daerah yang diterbitkannya. Obligasi Daerah yang dibeli
kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah
tersebut, atau disimpan untuk dapat dijual kembali (treasury bonds).
Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali, diperhitungkan
sebagai treasury bonds, maka hak-hak yang melekat pada Obligasi
Daerah batal demi hukum.

Pemerintah Daerah wajib membayar pokok dan bunga setiap
Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo serta denda atas Obligasi
Daerah. Pembayaran sebagaimana dianggarkan dalam APBD yang
dananya dari pendapatan daerah berasal dari penerimaan proyek yang
didanai dengan Obligasi Daerah maupun pendapatan daerah lainnya.
Dana untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana dimaksud
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya
kewajiban tersebut.

Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
Kepala Daerah dapat membentuk satuan kerja untuk mengelola Obligasi
Daerah. Pengelolaan Obligasi Daerah sekurang-kurangnya meliputi:
penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah
termasuk kebijakan pengendalian risiko; perencanaan dan penetapan
struktur portofolio Pinjaman Daerah; penerbitan Obligasi Daerah;
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penjualan Obligasi Daerah melalui lelang; pembelian kembali Obligasi
Daerah sebelum jatuh tempo; pelunasan pada saat jatuh tempo;
pertanggungjawaban.

2. Pengaturan Penerbitan Commercial Paper Indonesia Dan Para
Pihak Yang Terlibat
Surat sanggup yang diterbitkan dalam bentuk commercial paper

oleh pihak swasta telah terlebih dahulu diatur dalam SE BI Nomor
49/52/UPG 1995 dan SK Direktur Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/
DIR/1995 tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat
Berharga Komersial (Commercial paper). Melalui Bank Umum di
Indonesia, “commercial paper adalah surat sanggup tanpa jaminan
yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau perusahaan efek,
berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.”

Proses penerbitan commercial paper oleh suatu PT diawali dengan
proses internal dalam PT tersebut, yaitu manajemen PT (direksi PT)
memutuskan untuk menerbitkan commercial paper sebagai sumber
pembiayaan perusahaan. PT yang menerbitkan commercial paper,
maka secara otomatis akan menerbitkan suatu surat bukti utang
(surat sanggup). Menerbitkan commercial paper tidak bisa dilakukan
sendiri oleh suatu perusahaan, namun harus dibantu oleh beberapa
pihak. Hampir sama dengan proses IPO, hanya saja tidak melalui
proses penjaminan emisi. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR tgl 11 Agustus 1995 dalam
penerbitan commercial paper, pihak-pihak dalam penerbitan commer-
cial paper dijelaskan dalam Pasal 1. Penjelasan secara rinci tentang
masing-masing pihak di atas adalah sebagai berikut:
a. Issuer/Penerbit

Penerbitan commercial paper hanya bisa dilakukan oleh penerbit
yang berupa badan usaha yang berbentuk PT dan bukan bank.
Penerbit juga memiliki posisi sebagai debitur, yang menerbitkan
surat utang jangka menengah (surat promes/surat sanggup/
promissory notes) yang berfungsi sebagai underlying dari commer-
cial paper yang diterbitkan PT tersebut.

b. Arranger/Pengatur Penerbitan
Pasal 1 ayat 3, pengatur penerbitan (arranger) adalah bank atau
perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan
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calon penerbit commercial paper mengatur rencana penerbitan
commercial paper. Pengatur penerbitan bisa dilakukan oleh Bank
atau Perusahaan Efek. Berdasarkan perjanjian tertulis dengan
PT calon penerbit commercial paper untuk mengatur rencana
penerbitan commercial paper. Pengatur penerbitan juga memiliki
fungsi sebagai penghubung antara penerbit dengan calon inves-
tor karena dapat juga bertindak sebagai issuing agent (agen pema-
saran). Sebagai pengatur penerbitan, tidak boleh menjamin kebe-
naran ataupun ketidakbenaran dalam commercial paper tersebut.
Tugas khusus dari pengatur penerbitan ini adalah untuk
menyiapkan dan menyebarluaskan informasi yang objektif dari
calon penerbit commercial paper dalam media cetak. Menyampaikan
laporan kegiatan setiap program penerbitan commercial paper
selambatnya akhir bulan setelah penerbitan. Namun ada
beberapa pembatasan untuk dapat bertindak sebagai pengatur
penerbitan, yaitu dilarang bertindak sebagai pengatur penerbitan
untuk PT dalam satu grup atau PT terafiliasi, tidak dapat pula
bertindak sebagai pengatur penerbitan bagi PT yang memiliki
pinjaman dan telah digolongkan dalam pinjaman macet, atau
diragukan kondisinya pada bank yang bertindak sebagai Arranger,
dan yang paling penting dilarang untuk menjadi penjamin dalam
penerbitan commercial paper.

c. Issuing Agent
Pasal 1 ayat 4 agen penerbit (issuing agent) adalah bank atau
perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan
calon penerbit commercial paper melakukan pengabsahan commer-
cial paper. Issuing agent atau pengatur pengabsahan commercial
paper biasanya dilakukan pula oleh Bank atau perusahaan efek
yang berposisi sebagai pengatur penerbitan.
Tugas utama dari pengatur pengabsahan commercial paper adalah
untuk meneliti kebenaran prosedur penerbitan commercial paper
dari segi administratif commercial paper tersebut, antara lain dari
Anggaran Dasar PT (dalam hal modal dasar dan susunan, hak,
tugas, tanggungjawab Direksi PT); meneliti keabsahan dan
kebenaran tandatangan penerbit commercial paper (jajaran direksi
PT) serta meneliti keaslian kertas commercial paper.
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Sama pula dengan tugas dari Arranger bahwa Issuing Agent tidak
boleh menjamin pembayaran commercial paper kepada investor
pada saat jatuh tempo, dan hal ini harus dicantumkan dalam
klausula commercial paper agar tidak ada akibat hukum untuk
Bank atau Perusahaan Efek selaku Arranger dan Issuing Agent.

d. Paying Agent/Agen Pembayaran
Pasal 1 ayat 5 agen pembayar (paying agent) adalah bank yang
berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit commercial
paper melakukan pembayaran sejak commercial paper tersebut jatuh
tempo. Agen Pembayaran memiliki tugas untuk melakukan
pembayaran kepada para investor commercial paper pada saat com-
mercial paper yang bersangkutan jatuh tempo. Pelaksana tugas
sebagai agen pembayaran ini juga bisa dilakukan oleh Bank atau
Perusahaan Efek yang berfungsi sebagai pengatur penerbitan dan
pengatur pengabsahan. Cara-cara penguangan commercial paper
sudah tercantum dalam sertifikat commercial paper berikut nama
dan alamat dari Bank atau Perusahaan Efek yang berfungsi
sebagai Paying Agent.

e. Dealer/Pedagang
Pasal 1 ayat 6 Pedagang efek (dealer) adalah bank atau perusahaan
efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit
commercial paper untuk mengusahakan penjualan dan atau
pembelian commercial paper baik untuk kepentingan sendiri,
maupun asing yang membeli commercial paper Bank atau perusa-
haan efek yang ditunjuk oleh PT penerbit commercial paper untuk
memasarkan dan atau penjualan commercial paper, baik untuk
kepentingan nasabahnya maupun untuk kepentingan sendiri.
Dalam praktik dealer atau pedagang ini juga dapat dilakukan oleh
Bank atau perusahaan efek yang berfungsi pula sebagai arranger,
issuing agent dan paying agent.

f. Investor/pemodal
Pasal 1 ayat 7 investor commercial paper adalah kreditur dari surat
pengakuan utang jangka menengah yang berbentuk surat
sanggup atau promissory notes yang menjadi underlying commercial
paper yang diterbitkan oleh suatu PT. Investor ini bisa individual
dan bisa pula badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan, BUMN,
BUMD) baik nasional maupun internasional.



99

Paramita Prananingtyas

g. Lembaga Pemeringkat
Pasal 1 ayat 9 mengatur mengenai peringkat (rating), mensyarat-
kan adanya kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas
dari suatu commercial paper yang penetapannya dilakukan oleh
lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang telah mendapat
ijin dari BAPEPAM. Berinvestasi pada commercial paper adalah
investasi yang berisiko tinggi karena merupakan surat utang
tanpa jaminan, maka untuk memperlancar penerbitan commercial
paper diperlukan adanya lembaga pemeringkat yang akan
menjamin kemampuan PT penerbit commercial paper selaku debitur
untuk membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo.
Lembaga Pemeringkat di Indonesia adalah PT Pemeringkat Efek
Indonesia (PT. PEFINDO) yang berdiri sejak tahun 1993.

Lembaga ini akan melakukan penilaian atas risiko kredit dari
suatu PT berdasarkan beberapa faktor seperti kinerja usaha, aspek
manajemen dan prospek usaha. Dengan adanya penilaian yang
dilakukan oleh lembaga ini masyarakat akan memperoleh gambaran
mengenai risiko yang terkandung dalam suatu surat utang oleh
perusahaan yang dinilai. Jelas dengan adanya lembaga ini tidak
hanya memecahkan masalah dalam commercial paper, tetapi akan
dapat bermanfaat dalam menentukan resiko dalam surat utang yang
diterbitkan, baik di pasar uang maupun pasar modal. Hal ini akan
memudahkan calon-calon investor dalam menentukan pilihan
dalam menanamkan modalnya.

Kemudian khusus untuk mengatur agar bank sebagai institusi
yang memiliki peran besar dalam penerbitan dan pemasaran/
perdagangan commercial paper maka surat keputusan Bank Indonesia
dalam Pasal 6 mengatur bahwa:
a. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit,

agen pembayar atau pemodal atas penerbitan commercial paper dari:
1) Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank

yang bersangkutan;
2) Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan commercial

paper mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan
macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan surat edaran Bank
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Indonesia Nomor 26/4/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei
1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

b. Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan commercial paper

Pasal 11 surat keputusan Bank Indonesia juga menetapkan
bahwa pembelian commercial paper oleh bank tidak dapat diper-
hitungkan sebagai angsuran, atau pelunasan kredit bank secara
langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada
penerbit commercial paper. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 28/52/KEP/DIR tgl 11 Agustus 1995 pasal 5 mengatur
mengenai perdagangan commercial paper di pasar perdana dan pasar
sekunder mempergunakan sistem diskonto. Perdagangan commercial
paper dilakukan dengan mekanisme dealer ship yaitu suatu mekanisme
di mana calon penerbit commercial paper akan menghubungi pengatur
penerbitan atau sebaliknya. Saat ada lembaga pemeringkat yang telah
melakukan penilaian atas resiko kredit pada suatu perusahaan, maka
pengatur penerbitan akan menghubungi lembaga pemeringkat untuk
mengetahui tingkat kredibilitas calon penerbit commercial paper.
Perusahaan yang akan melakukan penerbitan dan perdagangan com-
mercial paper harus mempunyai tingkat kesehatan dan permodalan
yang tergolong sehat dalam 12 bulan terakhir. Lembaga pemeringkat
akan menilai, apakah calon penerbit dan pernyataan peringkat com-
mercial paper akan diserahkan oleh lembaga pemeringkat kepada
pengatur penerbitan.

Setelah memperoleh sertifikat pemeringkat commercial paper, maka
pengaturan penerbitan akan menerbitkan memorandum informasi
yang objektif mengenai calon penerbit melalui media cetak. Informasi
yang disiapkan sekurang-kurangnya harus memuat laporan
keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Perlu pula disajikan
laporan keuangan kuartalan terbaru, anggaran dasar penerbit,
tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam
transaksi dan peringkat commercial paper. Kegiatan sebagai pengatur
menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan format yang
telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/
UPG tanggal 11 Agustus 1995.
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Pengatur penerbitan akan menghubungi agen penerbitan dan
agen pembayaran. Dalam memilih agen penerbitan dan agen
pembayaran dilakukan secara kompetitif. Agen penerbit wajib
melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan commercial
paper, baik dari segi administratif maupun dari segi yuridis. Yang
dimaksud dengan hal-hal yang bersifat administratif adalah penelitian
atas kebenaran prosedur penerbitan dengan memperhatikan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan calon penerbit com-
mercial paper, serta keaslian kertas commercial paper yang bersangkutan.
Dari segi yuridis yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan undang-
undang dan ketentuan yang berlaku. Agen pembayar mempunyai
tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas com-
mercial paper pada saat jatuh tempo. Commercial paper yang tidak
ditunaikan setelah melampaui waktu enam bulan sejak jatuh tempo
dapat ditunaikan langsung pada penerbit commercial paper. Perlu
dipahami bahwa agen pembayar tidak menjamin pembayar, tetapi
hanya melaksanakan pembayaran. Saat Commercial paper jatuh tempo,
maka penyediaan dananya dilakukan oleh perusahaan penerbit com-
mercial paper.

Jika pengatur penerbitan telah mendapatkan agen penerbitan dan
agen pembayaran, maka diadakan perjanjian antara penerbit dengan
agen penerbitan dan agen penerbit dengan agen pembayaran. Dalam
perjanjian tersebut diuraikan kewajiban masing-masing agen serta
fee yang menjadi haknya terhadap jasanya. Selanjutnya, agen penerbit
mulai menjual commercial paper kepada investor pertama, secara
langsung maupun melalui dealer. Apabila investor pertama ingin
menjual commercial paper pada investor kedua, dapat dilakukan
dengan cara endosemen blanko dan tanpa hak regres. Investor kedua
dapat menguangkan commercial paper setelah jatuh tempo pada agen
pembayar.

Cara penguangan commercial paper berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR, tanggal 11 Agustus
1995 dapat dilakukan dengan dua cara penguangan yaitu :
a. Surat berharga komersial yang jatuh waktu dapat ditagihkan

sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu;
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b. Setelah jangka waktu tersebut, surat berharga komersial hanya
dapat ditagih langsung kepada penerbit.

Apabila dalam penulisan surat berharga antar berupa tulisan
nominal dengan huruf berbeda, mengenai hal ini menurut Surat
Keputusan Bank Indonesia mengatur bahwa bila terjadi perbedaan
antara yang ditulis dalam huruf dan dalam angka yang berlaku
adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya. Hal ini senada
dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Dagang mengenai surat berharga. Apabila dalam jumlah uang
tertulis ditulis berulang-ulang dan dapat selisih, maka yang berlaku
adalah jumlah yang terkecil. Apabila dalam commercial paper terjadi
perubahan amanat yang telah tertulis, maka harus ditandatangani
oleh penerbit di tempat yang kosong serta mencantumkan tanggal
perubahan tersebut.

3. Pemeringkatan Commercial Paper
Commercial paper adalah surat berharga utang jangka pendek

yang berdasarkan surat sanggup tanpa jaminan, maka sebagai dasar
dari kepercayaan para investor adalah pada janji penerbit untuk
membayar. Hanya penerbit commercial paper yang memiliki tingkat
kredit yang baik yang dapat menjual commercial paper dan tidak
mengalami kesulitan dalam memasarkannya. Rating atau pemering-
katan terhadap penerbit commercial paper sangat penting, karena
analisa untuk menentukan rating tidak hanya melihat pada kondisi
internal perusahaan, namun juga pada kondisi eksternal termasuk
pada kondisi ekonomi makro dan mikro nasional dan regional.

Suatu perusahaan pemeringkat diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan investor pada kemampuan keuangan perusahaan
penerbit untuk membayar kembali, commercial paper pada saat jatuh
tempo termasuk juga membayar bunga yang diperjanjikan. Beberapa
hal menjadi patokan analisa suatu perusahaan pemeringkat untuk
menganalisa kemampuan keuangan khususnya kemampuan pengem-
balian kredit dari perusahaan penerbit commercial paper. Hal-hal tersebut
antara lain kemampuan untuk menghimpun dana tunai, kemampuan
untuk menyediakan dan memelihara sumber-sumber dana likuid
yang diperlukan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka
pendek perusahaan seperti membeli bahan baku, membiayai
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operasional harian perusahaan, membayar gaji karyawan dan melu-
nasi utang jatuh tempo yang berjangka waktu di bawah satu tahun.3

Perusahaan pemeringkat akan menganalisa kemampuan
pembayaran kredit dari perusahaan penerbit commercial paper.4

Perusahaan pemeringkat juga melakukan analisa pasar untuk
dikorelasikan dengan kondisi internal perusahaan penerbit commer-
cial paper atau debitur tersebut. Analisa likuiditas perusahaan penerbit
sangatlah penting karena menentukan kebutuhan riil akan dana
segar pada saat kewajiban debitur sampai pada saat jatuh tempo com-
mercial paper yang diterbitkannya. Sifat atau karakteristik dari com-
mercial paper sebagai surat berharga utang jangka pendek menimbulkan
risiko-risiko spesial dan kebutuhan yang khusus akan kesiapan para
penerbit dan investor terhadap situasi keuangan dunia. Kondisi
ekonomi yang rentan dipengaruhi oleh banyak faktor dapat memicu
kebangkrutan massal para perusahaan termasuk perbankan, dalam
hal ini secara khusus perusahaan-perusahaan penerbit commercial
paper. Walaupun commercial paper dimungkinkan untuk diterbitkan
dengan jangka waktu sampai denga 270 hari, mayoritas commercial
paper diterbitkan untuk jangka waktu 30 hari atau kurang. Karena
sifatnya yang sangat singkat tersebut, maka kemampuan penerbit
untuk dapat segera menyediakan dana bagi investor commercial paper
yang jatuh tempo sangatlah penting. Penerbit commercial paper pada
umumnya menyediakan dana untuk membayar commercial paper yang
jatuh tempo dari pendapatan yang diperoleh dari operasional per-
usahaan atau dari sumber alternatif lainnya. Pada praktiknya beberapa
commercial paper yang jatuh tempo akan dibayar dengan cara
menerbitkan commercial paper yang baru (rolled over). Namun kemam-
puan untuk melakukan rolled over tidak selamanya dimiliki oleh penerbit.
Pengaruh-pengaruh kondisi internal perusahaan serta kondisi
eksternal perusahaan sangatlah besar dalam menentukan keputusan
perusahaan untuk melakukan rolled over tersebut. Untuk mem-
perkecil risiko bagi para investor, maka para penerbit mengandalkan

3 A.M. Best’s Commercial Prospectus, 2010
4 Creditworthiness adalah suatu kemampuan dari debitur untuk dapat memenuhi

kewajibannya membayar hutang-hutangnya terutama dalam kondisi debitur mengalami
kepailitan. Analisa untuk creditworthiness meliputi sejarah kemampuan pengembalian
kredit, seluruh nilai aktiva dan pasiva perusahaan, kemudian analisa tersebut untuk
mengukur kemampuan pengembalian kredit dimasa mendatang dari debitur.
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dukungan kesediaan kredit perbankan sebagai sediaan dana
cadangan/likuiditas perusahaan.5

Para perusahaan pemeringkat biasanya akan menilai suatu
perusahaan penerbit surat utang dari dua sisi. Sisi yang pertama
adalah mengenai kondisi “personal” perusahaan dan sisi kedua
adalah mengenai kondisi finansial perusahaan. Suatu lembaga
pemeringkat berkewajiban untuk memberikan pendapat dengan
menilai sesuai dengan data-data yang tersedia pada perusahaan
penerbit, pendapat tersebut penting untuk menggambarkan
kemampuan penerbit dalam membayar kembali kewajiban atas surat
utang jangka pendek (commercial paper) yang diterbitkannya, karena
apabila terjadi kegagalan pembayaran maka penerbit akan masuk
dalam kategori default atau wanprestasi. Penilaian “individual”
untuk penerbit commercial paper didasarkan kepada risiko likuiditas.
Risiko likuiditas dilihat dari perbandingan kemampuan membayar
kewajiban-kewajiban apabila jatuh tempo dengan kesediaan dana
tunai yang dimiliki perusahaan, termasuk di dalamnya kemampuan
aset-aset yang dimilikinya. Tujuan utama dari penilaian ini adalah
untuk menentukan kekuatan penerbit commercial paper untuk
menanggung pembayaran kembali surat berharga tersebut.

Perusahaan pemeringkat akan menilai kemampuan penerbit
dalam mengelola sumber-sumber keuangannya untuk melaksanakan
operasional perusahaan dan untuk memenuhi kewajiban utangnya.
Beberapa hal juga termasuk untuk dianalisa seperti kebijakan
pemerintah dalam mengatur masalah kredit perbankan, nilai diskonto
atau persentase bunga surat berharga pasar uang, serta kebijakan
di pasar modal.

Hal lain yang penting pula adalah dukungan dari pemerintah
apabila terjadi ‘goncangan” ekonomi global yang memengaruhi
kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dan
pemasaran commercial paper ini. Suatu lembaga pemeringkat yang
baik seharusnya menjalankan cara-cara sebagai berikut:
a. Mendiskusikan topik utama mengenai filsafat manajerial dari

perusahaan terutama yang berkaitan dengan keuangan dan
likuiditasnya, perlu didiskusikan pula mengenai bagaimana

5 Ibid
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perusahaan akan memenuhi kewajiban-kewajiban utang jangka
pendeknya. Hal ini akan menentukan keseriusan perusahaan
dalam melaksanakan kewajiban finansialnya;

b. Mendiskusikan skenario jalan keluar yang akan diambil oleh
perusahaan apabila commercial paper dan utang-utang jangka
pendek lainnya jatuh tempo serta perusahaan tidak bisa mela-
kukan kewajibannya untuk membayar (default atau wanprestasi);

c. Menganalisa semua sumber keuangan jangka pendek yang
dimiliki oleh perusahaan;

d. Me-review pembiayaan perusahaan jangka pendek yang telah
dilakukan oleh perusahaan seperti commercial paper, medium term
note, perjanjian kredit jangka pendek - menengah dengan
perbankan dan lembaga keuangan non-bank serta penghitungan
aset perusahaan yang telah menjadi jaminan;

e. Menganalisa hubungan “personal” antara perusahaan dengan
perbankan yang menjadi relasi keuangan mereka, karena relasi
personal perusahaan tersebut akan menentukan sejauh mana
“kesetiaan” dari perbanskan tersebut untuk mendukung per-
usahaan penerbit dalam segala kondisi finanial yang akan muncul.

Skala rating menurut A.M. Best’s Commercial, yaitu:
a. Peringkat AMB -1+ akan diberikan kepada penerbit commercial

paper yang memiliki kemampuan luar biasa (sangat bagus) dalam
mengembalikan kewajiban utang jangka pendek. Karakteristik
dari penerbit dengan peringkat AMB -1+ adalah yang memiliki
kemampuan manajerial dalam pengelolaan keuangan dengan
cara penerapan strategi-strategi yang tepat untuk mengumpul-
kan pendapatan, dan memantau kesinambungan kesediaan dana
perusahaan. Biasanya terjadi pada perusahaan dengan pengelolaan
keuangan secara konservatif (tradisional) dengan perbandingan
modal: utang rendah serta rasio kesediaan modal yang sangat
bagus. Kesediaan dana tunai secara internal diperoleh dari diversifi-
kasi penerimaan dan aset yang likuid, sedangkan dari eksternal
berasal dari kesediaan kredit perbankan serta dana tunai dari
pasar modal.
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b. AMB-1
Pada peringkat ini, kemampuan penerbit commercial paper untuk
menyediakan dana segar yang likuid seharusnya bagus, dengan
ciri-ciri yang hampir mirip dengan peringkat AMB+1.

c. AMB-2
Peringkat AMB-2 akan diberikan kepada penerbit commercial paper
yang memiliki kriteria keuangan bagus, untuk membayar
kewajiban-kewajiban jangka pendek. Walaupun cadangan
likuiditas yang bersifat alternatif hanya terbatas jumlahnya,
namun perusahaan penerbit masih memiliki banyak sumber
finansial sebagai pendapatan dan penjamin kesediaan kas
berjalan. Namun perusahaan ini tidak memiliki kesediaan dana
segar melalui pasar modal sebagai dana cadangan.

d. AMB-3
Dalam peringkat ini, kesediaan dana tunai, aset yang likuid dan
alternatif sumber dana yang likuid hanya dapat dinilai cukup
namun cenderung untuk kurang. Ketertarikan para investor
untuk commercial paper dengan peringkat perusahaan yang AMB-3
akan terbatas atau kurang.

e. AMB-4
Pada peringkat ini penerbit commercial paper mendapat peringkat
yang paling rendah karena tidak memiliki kemampuan finansial
untuk mendukung pembayaran utang jangka pendeknya.
Penerbit yang mendapatkan peringkat rendah ini, commercial paper
yang diterbitkannya akan sulit untuk diterima oleh investor.

Penilaian peringkat perusahaan penerbit surat berharga di
Indonesia, dilakukan oleh beberapa perusahaan, antara lain PT
PEFINDO dan PT ICRA.

3. Penilaian Peringkat Oleh PT. PEFINDO
Penilaian PT. PEFINDO dapat dilakukan untuk Sektor

Korporasi (non-finansial) dan sektor finansial. Secara khusus hanya
akan dianalisa mengenai penilaian peringkat PT PEFINDO untuk
sektor korporasi non-finansial, karena berkaitan dengan karakteristik
commercial paper yang hanya dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan
non perbankan
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Metodologi pemeringkatan PEFINDO untuk sektor korporasi
(non-finansial) secara umum, mencakup tiga risiko utama penilaian,
yaitu risiko industri (industry risk), risiko bisnis (business risks) dan
risiko finansial (financial risks). Penilaian risiko pada masing-masing
jenis industri adalah sama, berdasarkan analisis mendalam lima
faktor risiko utama, yaitu pertumbuhan industri & stabilitas (growth
& stability), pendapatan & struktur biaya (revenue & cost structure),
hambatan masuk dan tingkat persaingan dalam industri (barriers to
entry & competition), regulasi & de-regulasi industri (regulatory framework),
dan profil keuangan dari industri (financial profile). Penilaian risiko
pada masing-masing profil keuangan perusahaan juga sama,
berdasarkan analisis menyeluruh dan rinci pada empat bidang
utama, yang mencakup kebijakan keuangan manajemen perusahaan
(financial policy), dan tiga indikator keuangan termasuk struktur
modal (capital structure), perlindungan arus kas (cash flow protection)
dan fleksibilitas keuangan (financial flexibility). Sementara itu, faktor
kunci dalam analisis penilaian risiko profil bisnis perusahaan sedikit
berbeda dari satu perusahaan ke yang lain, tergantung pada faktor-
faktor kunci kesuksesan (key success factors) dari industri di mana
perusahaan tersebut digolongkan. Juga penting untuk dicatat
bahwa semua analisis akan mencakup analisis perbandingan
terhadap pesaing-pesaing sejenis dalam industri yang sama maupun
industri itu sendiri dengan industri lainnya.6

Penilaian secara keuangan untuk peringkat korporasi non-
financial memakai cara berikut:
a. Kebijakan Keuangan (financial policy). Analisis yang mencakup

tinjauan filosofi manajemen, strategi dan kebijakan keuangan
terhadap risiko (historis, sekarang dan proyeksi ke depan). Selain
itu, pemeriksaan manajemen atas target keuangan (pertumbuhan,
leverage, struktur utang, kebijakan dividen, dan sebagainya),
kebijakan lindung nilai, dan kebijakan lain dalam upaya mengu-
rangi risiko keuangan perusahaan secara keseluruhan (sejarah
masa lalu vs ke depannya). Rekam jejak perusahaan pada peme-
nuhan kewajiban keuangan di masa lalu juga dikaji untuk menen-
tukan tingkat komitmen, kesungguhan dan konsistensinya untuk
membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu.

6 Website PT PEFINDO, www.pefindo.co.id
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b. Struktur Permodalan (Capital Structure). Analisis mencakup
pemeriksaan dari sejarah perusahaan, saat ini dan proyeksi lever-
age ke depan (total utang dan nilai bersih utang dalam
hubungannya dengan besar modal, total modal dan arus kas),
struktur utang dan komposisinya (rupiah vs mata uang asing,
utang jangka pendek vs utang jangka panjang, dengan tingkat
suku bunga tetap vs suku bunga mengambang, dll). Cara
pengelolaan kewajiban juga dikaji secara mendalam.

c. Perlindungan Arus Kas (Cash Flow Protection). Analisis yang
menyeluruh meliputi kajian dari arus kas perusahaan dan
kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka
pendek dan jangka panjang. Tingkat kemampuan melayani
pembayaran utang diukur oleh rasio pembayaran bunga dan rasio
pembayaran utang. Tingkat likuiditas perusahaan di dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek juga dikaji secara mendalam.

d. Fleksibilitas Keuangan (Financial Flexibility). Analisis meliputi
evaluasi gabungan semua ukuran finansial di atas untuk sampai
pada pemahaman yang menyeluruh tentang kesehatan
keuangan perusahaan. Analisis tentang faktor-faktor lain yang
terkait atau angka yang tidak secara khusus ditelaah di atas, seperti
klausul perlindungan asuransi, batasan atas perjanjian pinjaman/
obligasi atau hubungan dengan induk perusahaan dan bantuan-
bantuan juga ditelaah. Penugasan analitis lain yang dibahas
adalah evaluasi pilihan yang bisa diambil oleh perusahaan dalam
tekanan, termasuk rencana-rencana atas kejadian tidak terduga
dan kemampuan serta fleksibilitas untuk berurusan dengan
berbagai skenario yang merugikan. Dukungan pemegang saham
dan komitmennya juga sangat dipertimbangkan.

Penilaian risiko industri untuk peringkat korporasi (non-financial):
a. Pertumbuhan industri dan stabilitas (growth and stability),yang

terkait dengan kondisi permintaan dan penawaran, prospek,
peluang pasar (ekspor vs domestik), tahapan industri (awal,
pengembangan, matang, atau penurunan), dan jenis produk
(produk yang bersifat pelengkap vs produk yang bisa disubstitusi,
umum vs khusus, dan komoditas vs diferensiasi).
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b. Penghasilan dan struktur biaya dari industri (revenue and cost
structures), yang mencakup pemeriksaan komposisi aliran
pendapatan (rupiah vs dolar), kemampuan untuk menaikkan
harga (kemampuan untuk dengan mudah meneruskan kenaikan
biaya kepada pelanggan/para pengguna akhir), tenaga kerja &
bahan baku, struktur biaya dan komposisi (rupiah vs dolar),
komposisi biaya tetap vs biaya variabel, dan pengadaan bahan
baku industri (domestik vs impor).

c. Hambatan masuk dan persaingan di dalam industri (barrier to
entry and competition within the industry), yang mencakup penilaian
terhadap karakteristik industri (padat modal, padat karya,
terfragmentasi, menyebar, diatur ketat, dan sebagainya). Untuk
menentukan tingkat kesulitan masuk bagi para pemain baru.
Penilaian juga mencakup analisis jumlah pemain dalam industri
(global vs domestik), pesaing terdekat (domestik vs global),
potensi perang harga (domestik vs global), dan lain-lain untuk
mengetahui tingkat kompetisi yang ada dan yang akan datang.

d. Peraturan dan de-regulasi industri (regulation and de-regulation),
pembatasan jumlah pemain, lisensi, kebijakan pajak (ekspor,
impor, kuota, tarif, bea, cukai, dll), kebijakan harga pemerintah
(peraturan pemerintah Indonesia mengatur harga di beberapa
sektor seperti listrik, jalan tol, dan telepon) dan persyaratan ling-
kungan (khususnya untuk sektor pertambangan) dan lain-lain.

e. Profil Keuangan (financial profile) industri umumnya dikaji
dengan analisis beberapa tolak ukur keuangan yang diambil
dari beberapa perusahaan besar dalam industri yang sebagian
besar dapat mewakili industri masing-masing. Analisis kinerja
keuangan industri meliputi analisis margin, keuntungan, leverage,
serta perlindungan arus kas.7

Rating yang diterbitkan oleh PT. PEFINDO akan memiliki
karakteristik khusus yaitu diawali dengan kata-kata “id” untuk
menunjukkan bahwa rating tersebut dilakukan di Indonesia dan
untuk perusahaan terdaftar di Indonesia atau untuk surat berharga
yang diterbitkan di Indonesia. Tindakan pemeringkatan yang dilakukan
oleh PT. PEFINDO dikategorikan ke dalam dua tipe. Tipe pertama

7 Ibid



110

Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

adalah pemeringkatan untuk perusahaan yang sering disebut sebagai
GO (general obligation) atau kewajiban umum atau peringkat perusahaan
penerbit. Pada kondisi ini yang dinilai adalah keseluruhan peringkat
kredit dari perusahaan, termasuk rencana perusahaan untuk
menerbitkan surat berharga berbentuk utang, atau posisi penerbit
sebagai penjamin atau penerbit atau sebagai pihak lain dalam utang
piutang (obligor). Rating terhadap perusahaan tidak secara otomatis
akan mencerminkan rating terhadap surat berharga yang diterbit-
kannya. Rating perusahaan juga tidak mencerminkan rating perusahaan-
perusahaan lain yang menjadi penjamin atau pihak-pihak lain yang
terlibat dalam penerbitan surat utang perusahaan.

Tipe kedua adalah pemeringkatan untuk surat berharga yang
diterbitkan oleh perusahaan, dalam hal ini yang dinilai berkaitan
langsung dengan surat berharga utang tersebut. Nilai atau rating
tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dari perusahaan
penerbit terhadap surat berharganya pada saat jatuh tempo. Apakah
perusahaan penerbit akan mampu untuk membayar kewajibannya
sebagai debitur kepada para investor/kreditur untuk surat-surat
berharganya (obligasi, MTN, commercial paper dan surat berharga
utang bentuk lainnya).

Proses pemeringkatan oleh PT. PEFINDO selalu didahului
dengan permintaan secara formal dari suatu perusahaan. PT.
PEFINDO akan melakukan analisa finansial terhadap kondisi
keuangan perusahaan selama 3 sampai 5 tahun buku (laporan
keuangan yang telah ter-audit). Beberapa dokumen perusahaan yang
tidak berkaitan langsung dengan keuangan pun akan menjadi
sumber analisa yang berguna bagi PT. PEFINDO, seperti prospektus
perusahaan, info memo dan sebagainya. Pemeringkatan yang
dilakukan oleh PT. PEFINDO dan perusahaan rating lainnya selalu
dituangkan ke dalam kontrak tertulis yang berisikan kewajiban dan
hak-hak kedua belah pihak. Proses analisa oleh PT. PEFINDO
dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan kontrak,
di mana PT. PEFINDO akan mengirimkan tim analis ke perusahaan
yang bersangkutan. Proses analisa tidak hanya terbatas pada analisa
dokumen namun juga termasuk kunjungan langsung ke perusahaan,
dan dilakukannya diskusi secara mendalam dengan jajaran manajemen
perusahaan.
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Hasil dari analisa dokumen, kunjungan ke perusahaan dan
diskusi dengan jajaran manajemen perusahaan akan menjadi dasar
pengambilan keputusan oleh manajemen PT. PEFINDO untuk
peringkat yang akan diberikan, baik terhadap perusahaan maupun
pada surat berharga berbentuk utang yang dikeluarkan oleh per-
usahaan penerbit. Hasil pemeringkatan tersebut akan diinformasikan
kepada perusahaan. Apabila tidak puas, perusahaan dapat melakukan
banding atas hasil peringkat tersebut. Banding dapat dilakukan
dengan menyertakan dokumen-dokumen penunjang. Hasil dari
pemeringkatan atau peringkat perusahaan dapat dipublikasikan atau
tidak untuk dipublikasikan tergantung kepada keputusan perusahaan
yang meminta pemeringkatan tersebut.

Rating yang diberikan oleh PT. PEFINDO terhadap suatu
perusahaan atau terhadap suatu surat berharga yang diterbitkan
oleh perusahaan tidak memberikan rekomendasi untuk membeli,
menjual atau untuk menyimpan suatu surat berharga berbentuk
utang. Rating tersebut juga tidak berfungsi untuk memberikan
komentar yang akan memberikan pengaruh pada putusan-putusan
yang akan diambil oleh seorang investor. Peringkat yang diberikan
oleh PEFINDO bukan merupakan suatu nilai atas peringkat kredit
dari suatu perusahaan. Karena peringkat kredit suatu perusahaan
dapat berubah, naik atau turun sebagai akibat dari perubahan-
perubahan atas kemampuan perusahaan untuk menatausahakan
utang-utangnya. Kategori rating kinerja perusahaan menurut PT.
PEFINDO:

Kategori rating untuk surat berharga jangka pendek menurut
PT PEFINDO:
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Prediksi atas rating yang telah diterbitkan disebut sebagai “Rating
Outlook” yang terdiri atas beberapa nilai yaitu : 
a. Positif    : Rating kemungkinan akan meningkat.
b. Negatif    : Rating kemungkinan akan menurun.
c. Tetap    : Rating kemungkinan akan tetap.
d. Berkembang: Rating kemungkinan dapat meningkat atau

menurun.
 Selain pemeringkatan yang dilakukan oleh PT. PEFINDO, di

Indonesia juga ada lembaga lain yang menawarkan jasa pemering-
katan perusahaan dan surat berharga berbentuk utang, yaitu PT. ICRA.

Proses Permohonan Pemeringkatan di PT. PEFINDO:
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4. Contoh Proses Penerbitan Commercial Paper Menurut PT. KSEI
Suatu perusahaan yang akan menerbitkan commercial paper harus

mengikuti tata cara penerbitan commercial paper, dimulai dari proses
mendaftarkan maksud perusahaan tersebut untuk menerbitkan com-
mercial paper miliknya. Salah satu lembaga yang memiliki fasilitas
sebagai penerbit commercial paper adalah PT. KSEI, berikut ini adalah
prosedur penerbitan commercial paper melalui PT. KSEI, khusus bagi
perusahaan terbuka yang terdaftar di PT. BEI.8

a. Pendaftaran commercial paper
1) Calon perusahaan terdaftar yang bermaksud menerbitkan

commercial paper segera menghubungi calon perusahaan yang
akan menjadi perusahaan pengatur penerbitan (arranger),
untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran
commercial paper di PT. KSEI.

2) Berdasarkan penjelasan PT. KSEI, calon perusahaan terdaftar
mengajukan permohonan pendaftaran commercial paper
melalui surat kepada PT. KSEI.

3) PT. KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon
Perusahaan Terdaftar untuk bertemu dengan pihak PT. KSEI
terkait dengan rencana pendaftaran commercial paper yang
akan didaftarkan di PT. KSEI.

b. Kelengkapan dokumen
Calon perusahaan terdaftar diwajibkan menyerahkan beberapa
dokumen pendukung kepada PT. KSEI, meliputi:
1) Anggaran Dasar beserta perubahannya

Anggaran Dasar (AD) yang diserahkan kepada PT KSEI adalah
anggaran dasar terakhir yang memuat keterangan mengenai
kewenangan pengurus perseroan;

2) Akta susunan direksi dan komisaris terakhir;
3) Fotokopi identitas dari pejabat yang akan menandatangani

perjanjian dengan PT KSEI;
4) Fotokopi NPWP yang terakhir;
5) Fotokopi surat keterangan domisili;

8 Website PT. KSEI
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6) Surat kuasa dari Direksi kepada pejabat berwenang yang
ditunjuk untuk mewakili perusahaan terdaftar dalam berhu-
bungan dengan PT KSEI ; Kuasa tersebut umumnya diberikan
kepada Corporate Secretary dan atau pejabat terkait lainnya;

7) Contoh (spesimen) cap perusahaan
8) Fotokopi identitas (KTP), contoh (spesimen) tanda tangan

dan paraf pejabat berwenang;
9) Fotokopi draft Perjanjian Penerbitan commercial paper antara

perusahaan terdaftar dengan arranger.
Struktur commercial paper yang dicantumkan dalam perjanjian
tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian
dengan PT. KSEI. Mengingat commercial paper akan diterbitkan
dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan
hal tersebut harus dimasukkan dalam perjanjian penerbitan
commercial paper tersebut, untuk itu calon perusahaan
terdaftar dapat menggunakan beberapa ketentuan penitipan
kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam perjanjian
tersebut. Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan
kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian Sentral (Bagian
Hubungan Emiten dan Corporate Action) selambat-lambatnya
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan
perjanjian dengan PT. KSEI.

c. Penandatanganan Perjanjian
Pada tanggal penandatanganan perjanjian penerbitan commercial
paper berikut perjanjian terkait lainnya, calon perusahaan terdaftar
juga akan menandatangani perjanjian dengan PT. KSEI, yang
meliputi perjanjian pendaftaran commercial paper di PT. KSEI di
mana penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan PT. KSEI
akan dilakukan secara terpisah (circular). Jika dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya
perjanjian pendaftaran commercial paper dengan PT. KSEI efeknya
belum tercatat di PT. KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan
batal dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut efeknya baru
dicatatkan di PT. KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.



115

Paramita Prananingtyas

d. Pendaftaran commercial paper dalam sistem PT. KSEI (C-BEST)
PT. KSEI akan mendaftarkan commercial paper ke dalam C-BEST
setelah diterimanya formulir pendaftaran commercial paper yang
telah diisi secara lengkap oleh perusahaan terdaftar, yaitu
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal distribusi.
Mengingat commercial paper tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia,
maka kode commercial paper diterbitkan oleh PT. KSEI untuk
masing-masing seri commercial paper yang diterbitkan Perusahaan
Terdaftar. Apabila Perusahaan Terdaftar sebelumnya telah
menerbitkan efek lain yang telah dicatatkan di Bursa seperti saham
dan atau obligasi, maka khusus alfabet dari kode commercial paper
tersebut akan menggunakan 4 (empat) digit alfabet sesuai kode
untuk efek lainnya yang telah diterbitkan bursa sebelumnya.
Namun jika Perusahaan Terdaftar tidak ingin menggunakan
alfabet yang sama dengan efek lainnya dan mengusulkan alfabet
baru untuk kode commercial paper maka Perusahaan Terdaftar
wajib mengajukan surat kepada PT. KSEI. Surat tersebut harus
diserahkan kepada PT. KSEI bersamaan dengan penyerahan
formulir pendaftaran commercial paper, yaitu selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal distribusi. Jumlah formulir
yang harus diisi dan diserahkan kepada PT. KSEI harus sesuai
dengan jumlah seri commercial paper yang diterbitkan perusahaan
terdaftar.

e. Hasil Pembelian Commercial paper
Prosedur pembelian commercial paper dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang disepakati perusahaan terdaftar dan arranger atau
agen penjualan. Hasil pembelian commercial paper dibuat dalam
bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi commercial paper. Hasil
Penawaran Terbatas yang dibuat pada disket atau sarana elektronik
lainnya sesuai dengan format MS Excel yang telah ditetapkan.
Data hasil pembelian commercial paper harus terlebih dahulu
disampaikan oleh arranger atau agen penjualan kepada PT. KSEI
untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format
yang ditetapkan.
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Hasil pembelian commercial paper (dalam bentuk hard copy) yang
telah diperiksa PT. KSEI harus diserahkan oleh arranger atau
agen penjualan kepada PT. KSEI dengan menggunakan surat
pengantar sesuai format yang ditetapkan.
Untuk distribusi hasil pembelian tersebut, perusahaan terdaftar
wajib menyampaikan surat pemberian instruksi distribusi commercial
paper secara elektronik kepada PT. KSEI yang telah diberikan
meterai Rp 6.000,-. Instruksi dan hard copy hasil pembelian com-
mercial paper harus diserahkan kepada PT. KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi commercial
paper secara elektronik.
Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian
instruksi distribusi commercial paper tersebut agar pendistribusian
efek hasil penjatahan ke C-BEST dapat segera dilakukan oleh
PT. KSEI tepat waktu, yaitu pada awal hari tanggal distribusi
(tanggal emisi) yang telah ditetapkan perusahaan terdaftar.
Dalam hal arranger atau agen penjualan untuk penerbitan com-
mercial paper diberikan oleh gabungan beberapa pihak, maka
disket atau file serta hard copy hasil pembelian yang diberikan
kepada PT. KSEI harus diserahkan oleh salah satu arranger atau
agen penjualan yang ditunjuk untuk mewakili. Jika commercial
paper yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki
kode commercial paper berbeda, maka rekapitulasi instruksi
distribusi commercial paper hasil penawaran terbatas dibuat dalam
1 (satu) disket atau file yang sama dengan worksheet yang terpisah
untuk masing-masing seri/kode CP.
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f. Sertifikat Jumbo Commercial paper
Sebagai bukti atas penerbitan commercial paper secara elektronik,
perusahaan terdaftar wajib menerbitkan Sertifikat jumbo com-
mercial paper yang akan disimpan di PT. KSEI sampai dengan
berakhirnya jangka waktu penerbitan commercial paper tersebut.
Sertifikat jumbo commercial paper ini tidak disyaratkan untuk
dicetak pada security paper, cukup menggunakan kertas HVS atau
kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian,
sertifikat jumbo commercial paper tersebut harus diberikan meterai
Rp 6.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus
perseroan yang berwenang mewakili perusahaan terdaftar sesuai
anggaran dasarnya. Sertifikat jumbo commercial paper harus
diserahkan oleh perusahaan terdaftar kepada PT. KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi commercial
paper secara elektronik, dengan menggunakan surat pengantar.
Jumlah sertifikat jumbo commercial paper yang diterbitkan harus
sesuai dengan jumlah seri commercial paper yang diterbitkan
perusahaan terdaftar yang dibuat sesuai format yang ditetapkan
PT. KSEI.

g. Pendistribusian Commercial paper
Pendistribusian commercial paper secara elektronik dilakukan pada
tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan
perusahaan terdaftar. PT. KSEI akan mendistribusikan commercial
paper berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan
oleh perusahaan terdaftar dan diterimanya rekapitulasi instruksi
distribusi commercial paper hasil penawaran terbatas dari arranger
atau penjamin emisi. Pendistribusian commercial paper akan dila-
kukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu per-
usahaan terdaftar diharapkan mensyaratkan pemegang rekening
PT. KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening
Efek atas nama pemesan commercial paper (calon pemegang com-
mercial paper) di PT. KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

h. Laporan
Atas pelaksanaan distribusi commercial paper secara elektronik
pada tanggal distribusi, PT. KSEI akan menyampaikan laporan
kepada perusahaan terdaftar selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja setelah tanggal distribusi.
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i. Term & Condition Penerbitan Commercial paper
Term & Condition final dari commercial paper yang didaftarkan di
PT. KSEI harus segera diserahkan perusahaan terdaftar kepada PT.
KSEI sebanyak 2 (dua) buah. Data commercial paper dalam term &
condition final, antara lain: tingkat suku bunga atau tingkat
diskonto, tanggal jatuh tempo dan jumlah pokok commercial
paper, akan menjadi acuan untuk input data commercial paper di
dalam C-BEST.

j. Biaya-biaya
Untuk pendaftaran commercial paper di PT. KSEI, perusahaan
terdaftar harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:
1) Biaya Pendaftaran Awal (Joining Fee)

Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat perusahaan
terdaftar mendaftarkan efeknya pertama kali di PT. KSEI (baik
dalam bentuk efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang),
sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bagi
perusahaan terdaftar yang efeknya sudah pernah terdaftar
di PT. KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.

2) Biaya Tahunan (Annual Fee)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) per tahun yang dihitung berdasarkan tanggal distribusi
commercial paper ke dalam C-BEST, untuk biaya tahunan
selanjutnya akan dikenakan kembali selama commercial paper
masih terdaftar di PT. KSEI.

Contoh: Perusahaan A mencatatkan commercial paper di PT. KSEI
di mana distribusi commercial paper secara elektronik dilaksanakan
pada tanggal 4 April 2005, maka besar annual fee yg akan ditagihkan
ke Perusahaan A adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk
periode 7 April 2005 s/d 7 Maret 2006 dan akan ditagihkan kembali
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk periode
berikutnya selama commercial paper tersebut masih tercatat di PT. KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar
perusahaan terdaftar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (invoice)
yang lengkap oleh perusahaan terdaftar dari PT. KSEI. Keterlambatan
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pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

Karena sifatnya dalam penerbitan commercial paper yang tidak
mengharuskan pelaporan dan pengumuman maka data mengenai
commercial paper yang beredar di pasar uang Indonesia cukup sulit
untuk diperoleh.

Proses Pemasaran Commercial Paper Pada Pasar Perdana
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B. Penerbitan Commercial Paper di Negara-Negara Lain

1. Penerbitan Commercial Paper di Eropa
Pasar commpercial paper Eropa, secara internasional terpusat di

London dan tunduk pada hukum Inggris. Selain pasar commercial
paper Eropa (ECP) secara regional, maka secara lokal/nasional, com-
mercial paper juga diterbitkan dan diperdagangkan di masing-masing
negara Eropa. Khusus untuk commercial paper lokal tersebut, pener-
bitan dan perdagangannya tunduk pada hukum nasional masing-
masing negara, di mana setiap negara mengatur secara berbeda
mengenai nilai minimal, syarat penerbitan dan perdagangan, dengan
tujuan utama pengaturan tingkat nasional tersebut adalah untuk
mendorong minat penerbitan commercial paper dan minat perdagangan
commercial paper di antara para investornya.9

Pasar commercial paper di Eropa tidak atau belum memiliki plat-
form atau program yang spesifik. Hal ini disimpulkan berdasarkan
riset atau survei (Global Cash Management Survey) yang dilakukan oleh
JP Morgan bekerja sama dengan ACT (the Association of Corporate Trea-
surers) dan EACT (the European Associations of Corporate Treasurers) pada
tahun 2005. Survei tersebut meneliti tindakan atau pilihan suatu
perusahan untuk penyediaan dana jangka pendek perusahaan,
apakah akan memanfaatkan fasilitas kredit jangka pendek bank atau
menerbitkan commercial paper. Berdasarkan survey yang dilakukan
terhadap 54 perusahaan di Eropa. Ternyata 27% induk perusahaan
dan 13% anak perusahaan memanfaatkan penerbitan commercial paper
untuk pembiayaan jangka pendek mereka. Keluhan utama dari para
pelaku transaksi commercial paper di pasar Uni Eropa adalah tidak
adanya platform atau program pasar yang spesifik untuk pemasaran
melalui sistem online/internet.10

Hambatan penerapan skema commercial paper di Eropa muncul
dalam hasil survei yang dilakukan oleh Trauten dan Langer. Berikut
ini adalah alasan-alasan mengapa tidak ada standar atau program
yang spesifik untuk pemasaran ECP melalui sistem online, yaitu:
a. Likuiditas yang rendah, karena jumlah commercial paper yang

diterbitkan di seluruh Eropa volumenya rendah (jumlah kecil)

9 Trauten dan Langer,2007, hlm 1
10 Ibid
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b. Likuiditas yang rendah dikarenakan jumlah segmentasi pasar
commercial paper di Eropa juga relatif kecil

c. Perusahaan-perusahaan di Eropa lebih mengandalkan kepada
sektor perbankan untuk pemenuhan kebutuhan modal jangka
pendek

d. Tidak adanya kelompok kerja independen dari perusahaan-
perusahaan penerbit commercial paper.

Pasar uang Eropa khususnya pasar untuk commercial paper relatif
lebih rendah dari pasar commercial paper di Amerika Serikat. Pasar
commercial paper Amerika Serikat lebih besar dalam hitungan volume
penerbitan commercial paper dan volume perdagangan commercial paper.
Salah satu faktor yang mendorong tingginya volume penerbitan dan
volume perdagangan adalah karena di Amerika Serikat ada fasilitas
internet yang terintegrasi. Hal tersebut sangat membantu untuk
perdagangan commercial paper sehingga tidak perlu mempergunakan
fasilitas pialang/dealer. Pasar commercial paper di Eropa lebih meman-
faatkan para dealer karena jumlah/volume commercial paper di seluruh
pasar uang Eropa cenderung lebih rendah.

Alasan kedua yang menyebabkan rendahnya transaksi commercial
paper di pasar uang Eropa adalah karena adanya fragmentasi pasar
commercial paper di Eropa. Fragmentasi yang pertama yaitu dikare-
nakan pasar commercial paper Eropa berbasis pada pasar uang Lon-
don, dan yang kedua pasar commercial paper domestik negara-negara
Eropa lainnya. Kendala selanjutnya yaitu commercial paper domestik
tersebut hanya akan menarik minat investor domestik saja. Hal ini
dikarenakan perbedaan hukum dan aturan-aturan penerbitan dan
perdagangan antara negara terhadap commercial paper. Akibatnya
secara keseluruhan kondisi ini memperlambat proses tumbuh
berkembangnya pasar commercial paper Eropa, karena pasar commer-
cial paper akhirnya terpecah-pecah dalam pasar nasional negara-
negara Eropa, sehingga kurang likuid dan kurang menarik bagi
para investor pasar uang.

Alasan ketiga adalah perbedaan yang mendasar antara sistem
pasar uang Amerika Serikat dengan sistem pasar uang daratan Eropa.
Sejarah historis, sistem pasar uang daratan Eropa sangat tergantung
pada perbankan. Sedangkan di Inggris dan Amerika Serikat, sistem



122

Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

pasar uang tergantung seratus persen pada pasar. Perbedaan antara
pasar uang Eropa daratan dan Anglo–American berdasarkan
institusinya dapat dilihat dari penerbitan commercial paper. Di Amerika
Serikat penerbitan commercial paper dilakukan oleh berbagai institusi,
tidak terbatas institusi perbankan, namun juga oleh perusahaan-
perusahaan besar non perbankan seperti General Motors dan Fords.
Hal ini karena dukungan hubungan yang cukup erat antara penerbit
dan investor commercial paper, sehingga penerbit commercial paper dapat
langsung mencari calon investornya tanpa harus menghubungi
perbankan sebagai perantaranya. Sedangkan di Eropa daratan,
kelemahan utama adalah adanya hubungan “personal” antara penerbit
commercial paper (perusahaan) dengan calon investornya, sehingga
akan sangat riskan apabila tidak memanfaatkan fungsi perbankan
sebagai penghubung penerbit commercial paper dan calon investor.

Skema perdagangan commercial paper melalui internet di Amerika
Serikat dilakukan melalui CPMarket.com, suatu wahana penawaran
dan perdagangan commercial paper yang didirikan oleh asosiasi dari
perusahaan-perusahaan besar yang menerbitkan dan menawarkan
commercial paper secara langsung kepada investornya yaitu DIWG
(Direct Issuer Working Group). CPMarket.com didirikan pada tahun 1999
untuk mengantisipasi penerbitan dan penjualan commercial paper
langsung kepada investor melalui internet. CPMarket.com dapat
berjalan dengan sukses karena para anggota asosiasi Direct Issuer
Working Group memegang komitmen untuk menerbitkan dan menjual
commercial paper dalam jumlah yang besar sehingga likuiditasnya
terjamin. Keuntungan utama dari skema penjualan melalui online
ini adalah jumlah partisipan yang besar. Dengan jumlah investor
yang besar, maka pasar commercial paper menjadi lebih menarik
dibandingkan dengan penjualan yang berbasis pada penerbit dan
agen/dealer penjualan commercial paper yang jumlahnya lebih
terbatas. Jumlah penerbit commercial paper yang besar dan komitmen
untuk bekerjasama itulah yang tidak dimiliki oleh para penerbit
commercial paper di Eropa, sehingga skema penerbitan commercial paper
berbasis internet pada pasar Uni Eropa sulit untuk terwujud.

Masa-masa keemasan penjualan commercial paper melalui internet
mengalami kemunduran pada tahun 2000, kondisi ini juga
memengaruhi penundaan lahirnya skema perdagangan commercial
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paper melalui internet di pasar Uni Eropa. Kendala lain adalah tidak
adanya pemodal yang memberikan back up dana untuk lahirnya
skema perdagangan internet. Di Amerika Serikat, skema perdagangan
commercial paper melalui internet di back up oleh pemodal yang berasal
dari perusahaan-perusahaan modal ventura (Acland 2003 dan
Sormani 2003).

Pasar commercial paper teraktif dan terbesar adalah Euro Commer-
cial paper Committee atau Euro–CP. Berdasarkan data dari ICMA (In-
ternational Capital Market Association), dalam sehari terdapat kurang
lebih 350 commercial paper yang diperdagangan dengan estimasi nilai
sebesar 10 miliar Euro melalui Euro-CP. Pasar commercial paper di Eropa
tidak hanya terdiri atas Euro-CP namun juga terdiri dari banyak pasar
domestic dan internasional untuk commercial paper yang diterbitkan
oleh perusahaan-perusahaan Eropa (Permijt Singh, 2010: 2).

a. Penerbitan Commercial Paper di Austria
Berdasarkan hukum Austria, commercial paper termasuk kategori

efek bersifat utang, yang tidak memiliki definisi khusus. Surat utang
jangka pendek dapat diterbitkan oleh perusahaan, perbankan dan
Austrian Federal Financing Agency (lembaga keuangan federal Austria)
yang berbentuk Austrian Treasury Bills. Tidak ada aturan yang spesifik
mengenai batas waktu jatuh tempo, nilai commercial paper ataupun
mata uang pada commercial paper tersebut.

Penyediaan prospektus oleh penerbit commercial paper menjadi
keharusan apabila commercial paper tersebut ditawarkan kepada
publik melalui proses penawaran umum, namun apabila commercial
paper hanya ditawarkan kepada investor dengan jumlah terbatas atau
hanya ditawarkan kepada investor profesional (contoh investment
banking, perusahaan efek, perusahaan penyedia kredit), maka penerbit
commercial paper tidak perlu menyediakan prospektus.

b. Penerbitan Commercial Paper di Belgia
Di Belgia commercial paper secara resmi disebut sebagai

“Thesauriebewijzen/Billets de trésorie”, suatu efek bersifat utang yang
diterbitkan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan undang-
undang mengenai Commercial paper dan Sertifikat Deposito, (22 Juli
1991), khusus untuk commercial paper yang diterbitkan oleh suatu
institusi kredit, commercial paper disebut sebagai “Depositobewijzen/
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Certificats de dépôt”atau sertifikat deposito. Belgia tidak mengatur
mengenai masa jatuh tempo minimal atau maksimal bagi commercial
paper, namun batasan yang diatur adalah mengenai jumlah di mana
jumlah minimal untuk penerbitan commercial paper adalah ª250,000.
Commercial paper yang diterbitkan di Belgia tidak hanya terbatas dalam
mata uang ª namun terbatas hanya pada mata uang yang diakui
oleh OECD. Commercial paper yang diperdagangkan di Belgia dapat
diterbitkan oleh perusahaan atau perusahaan pengelola investasi
yang didirikan di Belgia atau negara-negara anggota Uni Eropa.
Syarat berikutnya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki ijin
untuk menerbitkan commercial paper di negara asalnya. Penerbit com-
mercial paper harus memenuhi syarat-syarat keuangan atau mendapat
persetujuan penerbitan commercial paper dari RUPS perusahaan
masing-masing serta mendapat persetujuan dari lembaga pemerintah
yang membawahi penerbitan commercial paper. Peringkat bagi com-
mercial paper bukan merupakan keharusan. Untuk penerbitan dan
pemasaran commercial paper yang menggunakan prospektus harus
mendapat persetujuan dari The Banking Commission (CBF) yang
bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengevaluasi prospektus
untuk penerbitan commercial paper dan sertifikat deposito.

c. Penerbitan Commercial Paper di Finlandia
UU Nomor 495 Tahun 1989 tentang Pasar Modal Finlandia (The

Securities Market Act 495/1989) mengatur definisi mengenai instrumen/
efek keuangan termasuk di dalamnya mengenai commercial paper.
Berdasarkan UU tersebut, commercial paper termasuk dalam kategori
efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
perusahaan, perbankan dan institusi keuangan lainnya. Dalam
praktik nilai minimal nominal untuk commercial paper adalah ª 100.000,
dan masa jatuh temponya berkisar antara 1 hari sampai dengan 1
tahun. Efek yang bersifat keuangan termasuk commercial paper akan
mendapat kesempatan untuk listing di Pasar Modal Finlandia, apabila
penerbitnya adalah anggota pasar modal dan melakukan pendaftaran
untuk listing commercial paper tersebut. Setiap perusahaan yang
menerbitkan efek keuangan khususnya efek utang harus menyedia-
kan informasi yang cukup mengenai efek tersebut setiap kali mereka
menawarkan efek. Commercial paper di Finlandia adalah bersifat tanpa
warkat.
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d. Penerbitan Commercial Paper di Perancis
Perancis mengatur mengenai surat berharga yang bersifat efek

utang “Titres de Créances Négociables” (TCN) dalam L 213 Undang-
undang Keuangan dan Moneter Perancis, termasuk di dalamnya
adalah sertifikat deposito (certificats de depot), commercial paper (certificats
de dépôt ) dan medium term note (bons à moyen terme négociables). Com-
mercial paper dapat diterbitkan oleh perusahaan investasi, perusahaan
yang melakukan penawaran umum, khusus untuk commercial pa-
per, perusahaan publik, LSM dengan fokus pada ekonomi, institusi
masyarakat, organisasi internasional yang berdomisili di Perancis
atau dimiliki oleh warga negara Perancis, serta lembaga pemerintah
lokal. Masa jatuh tempo commercial paper berkisar antara satu hari
sampai dengan 1 tahun dengan nilai minimal ª150,000. Commercial
paper diperdagangkan dengan sistem diskon atau dapat juga dengan
nilai premium, suku bunga untuk commercial paper dapat ditetapkan
secara tetap atau mengambang di mana suku bunga tersebut mengikuti
mekanisme yang ditetapkan oleh Banque de France.

Commercial paper di Perancis diwajibkan untuk memiliki rating
dan jaminan agar nilai dari commercial paper tersebut menjadi tinggi.
Lembaga pemeringkat yang dapat dipakai adalah lembaga pemeringkat
yang masuk dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan dan Ekonomi Perancis. Setiap penerbit commercial paper
juga diwajibkan untuk mempublikasi kondisi ekonomi dan finansial
perusahaan kepada publik yang disebut sebagai “Dossier de
présentation financière”.

Perancis telah menerbitkan peraturan yang melarang perusahaan
reksadana untuk berinvestasi secara berlebihan pada commercial paper
yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan non Perancis di Eropa.
Perancis telah memulai suatu sistem yang transparan untuk
menjamin transaksi komoditas pasar uang, khususnya commercial
paper agar transaksi berjalan dengan likuid dan transparan. Sistem
tersebut adalah TRAX, suatu sistem perdagangan untuk surat
berharga atau efek internasional yang menyediakan data transaksi yang
tepat waktu. Dengan sistem ini ketergantungan para perusahaan
terhadap perbankan untuk kebutuhan akan kesediaan dana/modal
jangka pendek bisa terpenuhi. Perkembangan pasar uang tanpa
jaminan berkembang seiring dengan perkembangan mata uang
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eropa (euro). AFTE11 mensyaratkan 7 elemen yang dibutuhkan oleh
suatu commercial paper agar dapat diperdagangkan di UCITS12 di mana
elemen-elemen tersebut sangat penting, agar para investor men-
dapatkan informasi yang lengkap khususnya terhadap risiko yang
melekat pada surat berharga tersebut. Elemen-elemen tersebut adalah:
1) Suatu informasi/laporan keuangan yang menyediakan informasi

secara lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan penerbit,
yang disebut sebagai “Dossier de présentation financière” atau berkas
laporan keuangan perusahaan, yang harus di-update minimal
satu tahun sekali.

2) The Banque de France secara rutin menerbitkan statistik pasar uang
yang dapat dipercaya dan tepat waktu minimal sebulan sekali,
laporan statistik pasar uang tersebut berisikan tanggal jatuh
tempo dan rating (serta perusahaan penerbit rating) dari para
penerbit surat berharga pasar uang tersebut.

3) Untuk menarik minat para investor pasar uang, maka AFTE
mengijinkan diterbitkannya commercial paper yang jatuh tempo
sama dengan tanggal penerbitan.

4) Commercial paper yang diterbitkan harus memenuhi persyaratan
penerbitan surat berharga pasar uang di negara penerbit terlebih
dahulu. Apabila suatu surat berharga pasar uang sudah meme-
nuhi kriteria yang ditentukan oleh AFTE, maka surat berharga
pasar uang tersebut akan dapat diperdagangkan di UCITS. Surat
berharga pasar uang khususnya yang diterbitkan oleh perusahaan-
perusahaan Perancis menurut AFTE harus memenuhi criteria
yang ditetapkan oleh pasar uang 8, yaitu memenuhi syarat Short
Term European Paper (STEP).13

e. Penerbitan Commercial Paper di Jerman
Jerman mengatur commercial paper di dalam beberapa peraturan,

antara lain dalam pasal 793 Buergerliches Gesetzbuch (Kitab Undang-

11 AFTE = Association Française des Trésoriers d’ Entreprise (Asosiasi Para Manajer
Keuangan / Bendaharawan Perusahaan di Perancis)

12 UNCITS = Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, suatu
perusahaan public yang mengkoordinasikan pendistribusian dan pengelolaan suatu unit
trust diantara Negara-negara anggota Uni Eropa.

13 Caemmere, E.Von, 2002, The Influence Of The Law Of International Trade On The
Development And Character Of The Commercial Law In The Civil Law Countries, hlm 5
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undang Hukum Sipil) dan dalam Undang-undang Perbankan
1989 (Kreditwesengesetz), Undang-undang Perdagangan Efek
(Wertpapierhandelsgesetz) dan Undang-undang Surat Berharga Pasar
Uang UCITS Act (Kapitalanlagegesellschaftsgesetz). Commercial paper
menurut Undang-undang Jerman termasuk dalam kategori surat
berharga berbentuk surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan
non keuangan.

Commercial paper sebagai surat berharga utang disebut sebagai
Schuldverschreibung. Berdasarkan undang-undang tentang prospektus
(Prospectus Act (Verkaufsprospektgesetz) tahun 1998), maka penerbitan
commercial paper diharuskan memakai prospektus, namun untuk
beberapa penerbitan commercial paper akan dikecualikan dari kewajiban
prospektus apabila commercial paper tersebut hanya ditawarkan untuk
kalangan terbatas, atau keseluruhan nilai penawaran adalah 800,000
DM atau masa jatuh tempo di bawah 1 tahun.

Commercial paper di Jerman diperdagangkan dengan sistem diskon,
dengan masa jatuh tempo berkisar antara 7 hari sampai dengan 2
tahun minus 1 hari, dan masa settlement ditentukan T + 2. Peringkat
commercial paper menjadi pertimbangan transaksi namun tidak
diharuskan commercial paper mendapatkan peringkat. Sampai saat ini
ada kurang lebih 150 penerbit commercial paper di pasar uang Jerman.

Penerbitan commercial paper biasa dilakukan oleh suatu institusi
kredit, dan karena sifat dan karakteristiknya yang berjangka pendek
maka penawaran dan pendistribusian commercial paper di Jerman tidak
memerlukan pelaporan kepada otoritas pasar modal. Perdagangan
untuk pasar sekunder commercial paper dilakukan melalui Deutsche
Boerse Clearing Frankfurt dan perusahaan terafiliasinya.

f. Penerbitan Commercial Paper di Belanda
Berdasarkan the Act on the Supervision of the Credit System 1992 dan

peraturan pelaksananya (the Credit System Supervision Manual), com-
mercial paper di Belanda dimasukkan dalam kategori surat berharga
jangka pendek yang diterbitkan oleh penerbit selain bank yang
diperdagangkan dengan sistem diskonto. Masa jatuh tempo commercial
paper di Belanda berkisar antara 1 hari sampai dengan 2 tahun dengan
suku bunga ada yang berbentuk tetap maupun yang berbentuk
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mengambang. Nilai minimum commercial paper adalah 1.000.000 NGL
atau ª454.000. Sedangkan untuk rating tidak menjadi kewajiban.

Penerbitan commercial paper di Belanda diatur berdasarkan UU
Pasar Modal 1995 (the Act on the Supervision of Securities Trade). Apabila
commercial paper akan diperdagangkan kepada para profesional, atau
kelompok khusus atau diperdagangkan di luar negeri Belanda, maka
kewajiban penerbit commercial paper tidak wajib menerbitkan
prospektus.

g. Penerbitan Commercial Paper di Spanyol
Commercial paper atau “pagarés de empresa” atau “pagarés

financieros” tidak diatur secara spesifik di dalam perundang-undangan
Spanyol. Commercial paper di Spanyol diterbitkan oleh perusahaan,
dengan tidak ada pengecualian bagi perusahaan tertentu untuk
dapat atau tidak dapat menerbitkan commercial paper. Masa jatuh
tempo adalah antara 7 hari sampai dengan 21 bulan, walaupun ada
juga commercial paper yang memiliki masa jatuh tempo sampai dengan
2 tahun dan 3 tahun. Untuk nilai commercial paper tidak ada nilai
minimal, hanya saja hukum Spanyol mengatur bahwa nilai
penerbitan commercial paper tidak boleh melebihi jumlah modal disetor
perusahaan.

Mekanisme penerbitan commercial paper di Spanyol tidak
memerlukan ijin khusus dari otoritas tertentu, hanya saja setiap
perusahaan yang akan menerbitkan commercial paper diharuskan
memberitahukan kepada CNMV (Comisión Nacional del Mercado de
Valores: Badan Pengawas Surat Berharga Spanyol), pelaporan tersebut
meliputi juga pendaftaran setiap dokumen yang berhubungan
dengan karakteristik efek yang diterbitkan, laporan audit dari
penerbit, serta prospektus. Dikecualikan dari peraturan tentang
pelaporan apabila commercial paper tersebut diterbitkan dengan masa
jatuh tempo kurang dari 12 bulan, dan diterbitkan khusus untuk
para klien dengan jumlah kurang dari 50 orang atau untuk institusi
publik atau jika nilai commercial paper kurang dari ESP 1,000.

2. Penerbitan Commercial Paper di Asia
a. Penerbitan Commercial Paper di India

Penerbitan commercial paper di India, pada awalnya memiliki
tujuan untuk mengembangkan pasar uang India pada tahun 1990,
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di mana commercial paper tersebut ditujukan kepada para debitur
yang memerlukan dana berjumlah besar untuk jangka waktu
singkat. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pilihan selain
perbankan dan ditujukan pula kepada para investor supaya memiliki
pilihan investasi lainnya. Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh
Reserve Bank of India (RBI) mengatur mengenai penerbitan commercial
paper di India oleh perusahaan, dealer tunggal dan anak perusahaannya.

Commercial paper di India adalah surat berharga pasar uang tanpa
jaminan yang diterbitkan dengan bentuk surat sanggup. Commercial
paper dapat diterbitkan oleh perusahaan dengan nilai aset minimal 10
juta rupee, perusahaan tersebut sudah tidak dapat mengajukan lagi
kredit kepada perbankan untuk pembiayaan perusahaan, dan
perusahaan tersebut mendapatkan klasifikasi sebagai debitur dengan
sejarah kredit yang terpercaya dari perbankan.

Perusahaan yang akan menerbitkan commercial paper harus
mendapatkan rating atau peringkat dari perusahaan pemeringkat
yang telah ditentukan, yaitu CRISIL (Credit Rating Information Ser-
vices of India Ltd.), ICRA (the Investment Information and Credit Rating
Agency of India Ltd.), CARE (the Credit Analysis and Research Ltd.), FITCH
Rating India Pvt.Ltd. atau perusahaan pemeringkat lain yang telah
disahkan oleh Reserve Bank of India. Nilai minimal untuk peringkat
yang diperbolehkan memasarkan commercial paper adalah P-2 CRISIL
atau yang setara dengannya dan syarat yang utama adalah keabsahan
dari nilai rating tersebut masih berlaku. Masa jatuh tempo untuk
commercial paper di India antara 15 hari sampai dengan satu tahun
sejak tanggal penerbitan.

Nilai nominasi commercial paper tersebut minimal 500.000 rupee
atau kelipatannya, untuk investor nilai investasi mereka dalam com-
mercial paper tersebut minimal 500.000 rupee. Commercial paper di In-
dia dapat diterbitkan sebagai suatu produk tunggal dengan total
nilai commercial paper yang dapat diterbitkan oleh penerbit sesuai
dengan total nilai yang disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan
penerbit commercial paper. Bank dan lembaga keuangan lainnya
mendapat fleksibilitas untuk memasukkan commercial paper sebagai
bagian dari modal kerja, karena commercial paper diakui sebagai salah
satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan.



130

Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan

Penerbitan commercial paper harus dilaporkan kepada IECD
(Industrial and Export Credit Department) bagian dari Reserve Bank of
India yang berpusat di Mumbai. Pelaporan tersebut merupakan
kewajiban dari agen penerbitan dan pembayaran dalam waktu 3
hari setelah tanggal penerbitan. Setiap penerbitan commercial paper
walaupun itu merupakan pembaharuan (rollover) tetap dianggap
sebagai penerbitan commercial paper baru.

Pihak yang dapat bertindak sebagai agen penerbitan dan agen
pembayaran untuk commercial paper, hanya bank yang terdaftar di
Reserved Bank of India. Commercial paper yang telah diterbitkan tersebut
dapat dibeli oleh individual, perbankan, badan hukum yang didirikan
dan didaftarkan di India, badan usaha non badan hukum, warga
negara asing di India dan institusi investasi asing. Khusus untuk
institusi investasi asing, harus sesuai dengan aturan Securities and
Exchange Board of India (SEBI) mengenai pembatasan investasi asing.

Commercial paper di India dapat diterbitkan dalam bentuk surat
sanggup atau promissory notes yang disebut penerbitan Schedule I atau
dalam bentuk efek tanpa warkat yang berdasarkan saham yang telah
disetujui oleh SEBI. Bentuk commercial paper dapat memakai warkat
atau tanpa warkat tergantung kesepakatan penerbit dan investor. Pener-
bitan prospektus dan pemakaian underwriter atau penjamin emisi tidak
menjadi kewajiban bagi penerbit dalam penerbitan commercial paper.

Pembayaran commercial paper yang jatuh tempo apabila
berbentuk warkat akan dilakukan apabila pemegang commercial pa-
per membawa warkat tersebut kepada penerbit melalui agen penjualan
dan pembayaran. Apabila commercial paper berbentuk tanpa warkat,
maka pemegang commercial paper akan mendapatkan pembayaran
dari agen penerbitan dan pembayaran melalui fasilitas depositori.

Penerbitan commercial paper di India harus melalui penunjukan
agen penerbitan dan pembayaran, di mana penerbit commercial paper
harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya mengenai
kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan standar operasional
yang wajar kepada para calon investor. Apabila diantara para calon
investor dan penerbit sudah dicapai kesepakatan mengenai kondisi
perusahaan dan surat berharga yang akan diterbitkan tersebut maka
perusahaan penerbit commercial paper akan menerbitkan commercial
paper secara fisik atau akan menatausahakan commercial paper secara
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depository untuk commercial paper tanpa warkat. Investor akan
mendapatkan salinan dari sertifikat agen penerbitan dan pembayaran
yang membuktikan bahwa, antara agen penerbitan dan pembayaran
dengan penerbit commercial paper telah ada kesepakatan penerbitan
commercial paper.14

b. Penerbitan Commercial Paper di Pakistan
Otoritas pasar modal Pakistan adalah institusi yang bertanggung

jawab atas penerbitan dan pemasaran commercial paper. Commercial paper
di Pakistan diterbitkan berdasarkan UU Hukum Perusahaan 1984
pasal 120, mengenai sumber-sumber pembiayaan jangka pendek
perusahaan serta UU Komisi Efek dan Pasar Modal Pakistan 1997
tentang tata cara dan prosedur penerbitan commercial paper.

Perusahaan yang dapat menerbitan commercial paper adalah
perusahaan dengan modal dasar minimal 100 juta Pakistan rupee,
dan telah lolos pemeringkatan oleh perusahan pemeringkat dengan
rating A- (untuk surat berharga jangka menengah sampai panjang)
dan A2 untuk surat berharga jangka pendek. Perusahaan penerbit
tidak boleh memiliki tunggakan kredit berdasarkan data yang dimiliki
oleh Credit Information Bureau dari State Bank of Pakistan. Commercial
paper Pakistan memiliki masa jatuh tempo antara 30 hari sampai
dengan 1 tahun sejak tanggal penerbitan. Commercial paper juga
dimungkinkan untuk langsung hidup kembali (rolled over) pada saat
jatuh tempo sepanjang telah ada kesepakatan antara para investor
dan penerbit, serta dituliskan dalam commercial paper tersebut,
dimungkinkan juga untuk dituliskan dalam commercial paper
kesempatan bagi penerbit untuk membeli kembali commercial paper
sebelum masa jatuh tempo dengan memakai cara call option, serta
ada kesempatan bagi investor untuk menjual kembali sebelum jatuh
tempo dengan cara put option. Nilai minimal commercial paper di Paki-
stan adalah 10 miliar Pakistan rupee, untuk commercial paper yang
diterbitkan dengan cara private placement dapat memiliki nilai nomi-
nal 100,000 Pakistan rupee atau kelipatannya. Sedangkan untuk
commercial paper yang diterbitkan dengan cara penawaran kepada

14 Guidelines For Issue Of Commercial paper Reserve Bank Of India Industrial &
Export Credit Department, 2000
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umum dapat memiliki nilai nominal 5,000 Pakistan rupee atau
kelipatannya.

Commercial paper harus diterbitkan dalam bentuk surat sanggup
dengan nilai diskonto menurut ditetapkan oleh penerbit dengan
berpedoman pada rating T-Bill , KIBOR dan nilai rating/peringkat
perusahaan tersebut. Penerbit commercial paper harus menanggung
semua biaya yang timbul dari penerbitan commercial paper termasuk
biaya yang harus dibayarkan kepada penasehat, agen penerbitan
dan pembayaran serta para dealer, lembaga pemeringkat dan
lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan penerbitan commer-
cial paper tersebut.

Investor commercial paper di Pakistan dibedakan menjadi dua
kategori, yang pertama adalah kategori investor berdasarkan
penawaran commercial paper kepada umum dan kedua adalah
kategori investor khusus, di mana commercial paper tersebut secara
spesifik diterbitkan untuk bank, lembaga keuangan atau individual/
badan usaha. Pengaturan mengenai investor ini terdapat di
Undang-undang Perusahaan (Companies Ordinance 1984). Proses
penerbitan commercial paper diawali dengan proses konsultasi antara
penerbit commercial paper dengan penasihat, kemudian penerbit akan
menunjuk agen penerbitan dan pembayaran, dapat juga menunjuk
agen penjualan jika diinginkan. Penawaran dan penerbitan com-
mercial paper bagi pemesaran privat (private placement), maka commer-
cial paper secara fisik harus sudah siap dua minggu semenjak tanggal
penawaran yang diajukan oleh penerbit. Untuk bagian commercial
paper yang tidak terjual dalam waktu dua minggu setelah masa
penawaran maka commercial paper tersebut tidak boleh diterbitkan lagi.
Sedangkan untuk penawaran commercial paper kepada publik jangka
waktu penawaran dan penerbitannya harus sesuai dengan peraturan
UU PT (Companies Ordinance 1984). Para investor membayar nilai commercial
paper melalui agen penerbitan dan pembayaran, dan nilai investasi
akan diperoleh dalam bentuk cek silang yang diterbitkan oleh
penerbit commercial paper.

Setiap penerbit commercial paper harus telah lolos pemeringkatan
yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada
komisi berdasarkan peraturan mengenai lembaga pemeringkat kredit
tahun 1995. Lembaga pemeringkat harus mempertimbangkan
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dengan matang penerbitan commercial paper terhadap peringkat kredit
dari penerbit commercial paper tersebut. Pada saat jatuh tempo, maka
pemegang commercial paper akan membawa commercial paper tersebut
kepada agen penerbitan dan pembayaran yang telah menerima dana
dari penerbit. Kemudian agen tersebut akan menyerahkan cek silang
kepada pemegang.15

15 Securities And Exchange Commission Of Pakistan Guidelines For Issue Of Commercial
paper, 2002
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A. Masalah Bentuk Hukum Commercial Paper
Perkembangan pemanfaatan penerbitan surat sanggup atau

promissory notes yang menjadi dasar media pembiayaan perusahaan
dalam bentuk penerbitan commercial paper. Istilah commercial paper
sendiri memiliki dua arti. Berdasarkan Black’s Law Dictionary, arti
pertama adalah “commercial paper is an instrument, other than cash, for
the payment of money, commercial paper is also defined as such instruments
collectively (bills and notes). Pada definisi ini, commercial paper adalah
surat berharga. Kemudian arti kedua “commercial paper is also a short-term
unsecured promissory note, issued and sold by one company to meet another
company’s immediate cash needs”. Pada definisi ini commercial paper
adalah sebagai surat sanggup jangka pendek tanpa jaminan yang
diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan
modal jangka pendek perusahaan tersebut.

Namun secara teori pembiayaan perusahaan, menurut Markham
dan Hazen, surat berharga komersial atau commercial paper memiliki
definisi sebagai surat sanggup atau promissory notes jangka pendek
yang diterbitkan oleh perusahaan keuangan dan perusahaan yang
beroperasi di bidang transportasi, jual beli, penyedia jasa vital (gas,

Commercial Paper
Sebagai Corporate Financing

BAB

4
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air, listrik), anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi dengan
perbankan.1

Commercial paper tersebut diterbitkan atas bawa dengan
menyebutkan masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo tersebut memiliki
rentang waktu dari satu hari sampai dengan sembilan bulan, dengan
rata-rata masa jatuh tempo antara tiga puluh hari sampai sembilan
puluh hari. Apabila commercial paper tersebut telah jatuh tempo
umumnya secara otomatis akan dihidupkan kembali (rolled over)
yaitu diterbitkan kembali kepada investor yang sama atau investor
yang berbeda dengan nilai bunga sesuai dengan nilai bunga yang
ditetapkan pada saat jatuh tempo.

Secara transaksi commercial paper juga memiliki keistimewaan
karena dapat ditransaksikan langsung antara penerbit dengan in-
vestor atau melibatkan pihak ketiga yaitu dealer. Perdagangan com-
mercial paper yang pertama adalah dengan menerbitkannya langsung
kepada investor oleh penerbit (issuer). Sedangkan cara kedua adalah
dengan menerbitkannya secara tidak langsung kepada investor
namun melalui agen (dealer).2 Secara teoretis yang menjadi dealer dari
transaksi commercial paper adalah para broker atau manajer keuangan
atau bahkan kalangan perbankan, di mana perdagangan commercial
paper ini sudah dilakukan sejak bentuknya masih berupa surat
sanggup/promissory notes. Namun dalam praktik selanjutnya dapat
juga perusahaan efek menjadi agen atau dealer penerbitan dan pem-
bayaran commercial paper. Hal ini menimbulkan masalah di beberapa
negara, antara lain di Amerika Serikat, karena penerbitnya jika
memakai agen atau dealer, sering kali para agen tersebut bertindak
sebagai underwriter atau penjamin.

Kemudian timbul satu masalah besar mengenai commercial paper,
yaitu di mana surat berharga komersial/commercial paper ini harus
diletakkan, karena sifatnya yang berdiri di antara surat berharga
yang berbentuk hutang dan sebagai surat bukti pinjaman di sisi,
sehingga commercial paper akan dapat dijual pasar modal daripada

1 Markham, J.W, & Hazen, T. L, 2003, Corporate Finance Cases and Materials, Thomp-
son/West Publisher, St.Paul, Minnesota, hlm 150 -155

2 Schadrack.Jr, F. C., 1970, Demand and Supply in the Commercial paper Market, Vol.
25, No. 4. (Sept), The Journal of Finance, hlm 843
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dipindahtangankan secara cessie. Namun penerbitannya dilakukan
secara privat daripada secara publik (IPO).3

Menentukan suatu “notes”4 adalah efek atau bukan, sistem
hukum Amerika Serikat telah memiliki standar-standar khusus yaitu
dengan mengenakan tes atas commercial paper tersebut. Tes pertama
adalah dengan memakai “the Howey Test” [SEC v.W.J.Howey Co.,
328 U.S.293 (1946)]. Pada tes ini akan dilihat apakah seseorang
menginvestasikan uangnya pada perusahaan biasa di mana orang
tersebut mengharapkan adanya keuntungan berdasarkan janji dari
pihak ketiga. Seseorang dalam menginvestasikan uangnya ke dalam
suatu perusahaan tersebut melaksanakannya melalui bantuan dari
seorang promoter atau pihak ketiga. Unsur-unsur yang harus
terpenuhi adalah:
1. Berinvestasi dalam bentuk uang;
2. Adanya metode investasi berdasarkan pola penyatuan aset secara

horizontal pada seorang agen atau berdasarkan penyatuan aset
secara vertikal secara profit sharing dari seorang agen kepada
masing-masing investor;

3. Harapan untuk adanya keuntungan finansial (variable return)
4. Keuntungan tersebut muncul dari upaya yang dilakukan pihak

lain (perusahaan penerbit surat berharga yang berbentuk notes/
surat sanggup) (SEC. v. W.J.Howey Co., 328 U.S.293, 299 (1946)).

Tes kedua adalah dengan memakai Strong Family Resemblance Test,
di mana tes ini akan menentukan apakah suatu surat sanggup
termasuk dalam commercial paper yang berbentuk efek atau tidak,
berdasarkan kasus Reves v.Ernst & Young., 494 U.S. 1092, 110 S.Ct.
1840 (1990). Supreme Court Amerika Serikat mengadopsi kasus yang
berasal dari Second Circuit bahwa suatu surat sanggup/promissory notes
yang merupakan commercial paper apabila memenuhi syarat-syarat
untuk dikecualikan sebagai efek, berdasarkan “strong family resem-
blance test” maka commercial paper tersebut tidak dapat dikategorikan
sebagai efek. Yang dianggap sebagai “family resemblance test” yaitu:

3 Litt,D, Macey , J R., Miller, G and Rubin, E, 2000, Politics, Bureaucracies, and
Financial Markets: Bank Entry Into Commercial paper Underwriting In The United States
And Japan, Summer, Harvard Law Review, hlm 50

4 Termasuk kategori notes atau surat hutang/promissory notes disini adalah commercial
paper.
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1. Motivasi dari kreditur dan debitur pada saat melakukan perjanjian;
2. Apakah surat sanggup yang diterbitkan tersebut hanya untuk

alat bayar atau sengaja diterbitkan untuk kepentingan spekulasi;
3. Bagaimana cara penyampaian surat sanggup tersebut kepada

masyarakat (investor);
4. Apakah surat sanggup tersebut penerbitannya dan peredaran-

nya akan dapat diatur oleh aturan pasar modal Amerika Serikat
atau tidak.

Kedua tes di atas bagi hukum yang mengatur mengenai com-
mercial paper di Amerika Serikat sangatlah penting untuk menentukan
commercial paper, apakah suatu efek yang hanya dapat diperdagang-
kan di pasar uang atau termasuk efek yang dapat pula diperdagang-
kan di pasar modal. Karena hal tersebut akan berdampak pada cara
penerbitan, apakah akan memerlukan underwriter yang akan menjadi
penjamin emisi dari commercial paper tersebut, atau hanya sekedar
memerlukan agen penerbitan dan pembayaran. Setelah beberapa
kali terjadi kasus gagal bayar dengan jumlah yang cukup besar,
Amerika Serikat akhirnya melarang Bank menjadi penjamin penerbitan
commercial paper. Perlindungan hukum lebih lanjut bagi konsumen/
investor/holder dari commercial paper ini sangat penting karena
karakteristik dari commercial paper menimbulkan risiko yang tinggi
bagi para investor. Ada beberapa hal yang merupakan risiko dasar
dari commercial paper yaitu tidak ada aset yang menjadi jaminan,
hanya keyakinan terhadap manajemen penerbit, risiko keuangan
dari perusahaan penerbit commercial paper, risiko operasional yaitu
diterbitkannya commercial paper aspal (asli tapi palsu) atau dibatal-
kannya perjanjian penerbitan commercial paper baik dari pihak penerbit
maupun pihak pembeli (investor) dan risiko yang paling umum
dan sering terjadi adalah risiko tidak dibayarnya commercial paper pada
saat jatuh tempo.

Beberapa negara memperlakukan commercial paper sebagai suatu
surat berharga pasar uang yang tidak perlu tunduk pada peraturan
pasar modal, namun ada pula beberapa negara yang tetap mema-
sukkan commercial paper sebagai efek pasar modal. Penerbitan commercial
paper yang dilakukan di Indonesia berlandaskan pada SE BI Nomor
49/52/UPG 1995 dan SK Direktur Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/
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DIR/1995 tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat
Berharga Komersial (Commercial paper), melalui Bank Umum di
Indonesia tidak memiliki bentuk khusus yang baku. Peraturan
tersebut hanya memberikan dasar-dasar utama untuk bentuk umum
dari commercial paper Indonesia. Berikut ini adalah contoh bentuk
commercial paper yang dapat disusun oleh penerbit atau debitur com-
mercial paper yang diterbitkan dengan perjanjian privat untuk para
kreditur atau investor atau pembeli commercial paper tersebut.

Perjanjian Penerbitan Commercial Paper
(sebagai landasan pendaftaran dan penerbitan CP/CP issuance)

Bahwa PT …….
Berkedudukan di ………(domisili PT) Indonesia
Menerbitkan commercial paper (bisa diberi nama) ………..
Sebanyak-banyaknya Rp…….. (jumlah nominal dan terbilang)
Untuk tahap I/Seri sebesar Rp…… (apabila diterbitkan secara bertahap)
Commercial paper ini diterbitkan dengan tingkat diskonto …..% per …..
Di mana tanggal distribusi dilaksanakan pada tanggal …… dan tanggal
jatuh tempo ……
Commercial paper ini dikeluarkan di …..(domisili hukum penerbit)
Pada tanggal …… (tanggal emisi)

Tandat angan         Tanda tangan
Pejabat PT yang berwenang         Pejabat PT yang berwenang
(dengan meterai)         (dengan meterai)

B. Masalah Gagal Bayar Commercial Paper
1. Masalah Gagal Bayar Commercial Paper di Amerika Serikat

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan saat berinvestasi di com-
mercial paper, di Amerika Serikat, calon investor bisa membeli com-
mercial paper dengan dua cara. Cara yang pertama adalah secara
langsung. Pembelian secara langsung dilakukan melalui online
dengan cara membuka akun investasi online pada perusahaan yang
menawarkan investasi commercial paper secara langsung, seperti GE
Interest Plus atau Ford Interest Advantage. Nilai investasi yang dapat
dilakukan adalah melakukan pembelian commercial paper sebesar
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$1,000, dengan nilai bunga bervariasi tergantung pada nilai inves-
tasinya. Perusahaan penerbit commercial paper akan mempergunakan
hasil penjualan commercial paper tersebut untuk membiayai
pengeluaran tetap, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji
karyawan sembari menunggu pemasukan tetapnya.

Cara yang kedua adalah dengan menghubungi seorang wakil
perantara perdagangan efek (broker). Memakai jasa broker adalah
suatu keharusan bagi beberapa perusahaan penerbit commercial paper.
Perusahaan penerbit commercial paper akan memanfaatkan jasa dari
agen penjualan dan pembayaran, di mana mereka akan berhubungan
dengan para broker yang mewakili para investor. Sebagai sumber
informasi bagi para investor berupa data yang tersedia di pasar uang,
walaupun pasar uang tersebut tidak terstruktur. Pasar uang di
beberapa negara, seperti di Eropa dan Amerika Serikat memiliki daftar
dan data baik berupa peringkat maupun suku bunga bagi commercial
paper, walaupun penerbitan dan pemasaran commercial paper tidak
memerlukan pelaporan kepada otoritas pasar uang dan pasar modal
setempat dari para penerbitnya.

Berdasarkan kondisi sebaran geografis, commercial paper yang
mengalami gagal bayar, terbanyak adalah di Amerika Serikat, karena
di negara tersebut pasar commercial paper sangatlah besar, baik dari
segi penerbitnya maupun nilai commercial paper yang beredar. Wilayah
berikutnya adalah Inggris Raya, Norwegia, Jerman, Kanada, Perancis,
Spanyol, Finlandia, Brasil, Argentina dan Indonesia. Menurut
perusahaan pemeringkat internasional Moody’s, suatu commercial paper
yang mengalami gagal bayar dapat dikategorikan dalam beberapa
tingkatan, yaitu tertunda, yang telah dapat diperkirakan atau suatu
pembayaran untuk pokok pinjaman maupun bunga yang belum
lengkap. Termasuk dalam kategori ini adalah suatu proses penerbitan
ulang commercial paper (rolled over) yang dipaksakan dan penundaan
pembayaran hutang karena proses kepailitan. Menurut data yang
dimiliki Moody’s terdapat kurang lebih 52 commercial paper yang
diterbitkan sejak 1972 - 2004, yang mengalami gagal bayar, yang
diterbitkan oleh beberapa perusahaan baik yang telah mendapat
rating maupun yang belum mendapat rating, di mana total nilainya
adalah sebesar $ 5,9 miliar. 5

5 Moody’s Report, 2004
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Kasus gagal bayar commercial paper di Amerika Serikat diawali
dengan kasus gagal bayar Penn Central. Pada 21 Juni 1970, Penn Central
mengalami gagal bayar untuk hutang-hutangnya yang jatuh
tempo, sebesar $ 77,1 juta, kemudian Federal Reserve (Bank Central)
turun tangan dan memangkas peringkat hutang (obligasi dan com-
mercial paper) Penn Central dari BBB ke Bb, kondisi ini menyulitkan
posisi Goldman Sachs sebagai agen penjualan/dealer commercial paper
yang diterbitkan oleh Penn Central.6

Antara tahun 1972 sampai tahun 1988 hanya terdapat satu
perusahaan yang telah diperingkat oleh Moody’s yang mengalami
gagal bayar, yaitu Manville Corp. Kemudian antara tahun 1989 - 1994
terdapat tujuh perusahaan yang commercial paper-nya mengalami
default, dengan total nilai $ 258 juta, yaitu Wang Credit Corporation, Wang
Laboratories Inc, Colorado-Ute Financial Service Corp, Lomas Financial Corp,
Equitable Lomas Leasing Corp, Columbia Gas System Inc, UNI Storebrand.

Kemudian antara tahun 1994 - 1997 hanya ada satu perusahaan
yang commercial paper–nya mengalami gagal bayar, namun besaran
nilainya cukup besar yaitu $ 400 juta, yaitu Mercury Finance. Pada
tanggal 31 Januari 1997, Mercury Finance, suatu agen pembiayaan
khusus mobil yang cukup besar di Amerika Serikat mengalami gagal
bayar atas hutang-hutangnya sebesar $17 juta, namun gagal bayar
yang dialami Mercury Finance berlangsung secara terus menerus
untuk commercial paper yang diterbitkannya sejak tahun 1994 - 1997
sehingga mencapai total $ 400 juta. Dampak yang ditimbulkan tidak
terlalu besar, karena kegagalan tersebut muncul pada saat ekonomi
nasional sedang pada kondisi yang bagus.7

Tahun 2001 menjadi istimewa karena terdapat rekor gagal bayar
commercial paper tertinggi selama 23 tahun, dengan total nilai gagal
bayar commercial paper mencapai $1,4 miliar. Perusahaan-perusahaan
yang mengalami gagal bayar commercial paper pada tahun tersebut
adalah Southern California Edison; Pacific Gas & Electric Company; PG&E
Corporation dan Comdisco.8

6 Ellis, Charles D, 2009, The Partnership: The Making of Goldman Sachs, Penguin,
London, 98

7 Stojanovic, Dusan; Vaughan, Mark D., 2005, “The Commercial paper Market: Who’s
Minding the Shop?”, hlm 32

8 Moody’s Report, 2004
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Commercial paper yang mengalami gagal bayar, berdasarkan riset
yang dilakukan Moody’s ternyata berhubungan erat dengan kondisi
kredit dari perusahaan penerbitnya serta nilai rating perusahaan
penerbit. Seorang Investor harus mengetahui posisi hukumnya
apabila commercial paper mengalami gagal bayar. Karena commercial
paper adalah jenis surat berharga hutang tanpa jaminan yang
sifatnya didahulukan, maka posisi hukum investor commercial paper
adalah sama dengan kreditur tanpa jaminan lain. Pada saat terjadi
proses kepailitan investor/kreditur commercial paper ada di belakang
kreditur perbankan (terbit dari kredit perbankan dengan jaminan)
dan pemegang kredit dengan jaminan lainnya namun didahulukan
daripada pemegang hutang subordinasi.9

Data mengenai perusahaan penerbit commercial paper yang
mengalami gagal bayar dan penyelesaian yang mereka tempuh:

9 Ibid
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(Sumber : Moody’s Report, 2004)

Kasus terakhir gagal bayar commercial paper adalah pada 15
September 2008, saat Lehman Brothers mengalami gagal bayar atas
hutang-hutangnya termasuk di dalamnya commercial paper yang
diterbitkan. Kondisi tersebut menyebabkan dua lembaga pengelola
dana masyarakat mengalami kebangkrutan dan harus membuat
Federal reserve untuk melakukan intervensi. Semakin banyaknya
kasus gagal bayar commercial paper termasuk juga kasus commercial
paper beragunan aset di Amerika Serikat menimbulkan dampak, yaitu
kurangnya minat menerbitkan commercial paper oleh perusahaan non
perbankan sejak tahun 2000 di Amerika Serikat. Hal ini terjadi
karena perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk menerbitkan
surat hutang jangka panjang dengan bunga rendah. Mereka juga
memilih untuk tidak menjadi investor commercial paper karena semakin
meningkatnya ketidakpastian atas kembalinya investasi melalui com-
mercial paper pada saat jatuh tempo.

2. Masalah Gagal Bayar Commercial Paper di Indonesia
Munculnya commercial paper di Indonesia diawali dengan

penerbitan commercial paper oleh Citibank di tahun 1989. Penerbitan
commercial paper kemudian mengalami pertumbuhan yang sangat
pesat, sampai dengan tahun 1995. Ada beberapa alasan yang membuat
pertumbuhan penerbitan dan perdagangan commercial paper
sedemikian pesat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1995, yaitu
commercial paper lebih mudah penerbitannya dan lebih murah biayanya
daripada penerbitan obligasi. Kemudian para penerbit commercial pa-
per dapat menghidupkan ulang (rolled over) commercial paper yang telah
jatuh tempo, secara berulang-ulang. Kegiatan tersebut secara de facto
akan membuat commercial paper menjadi medium term note (MTN).
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Commercial paper sangatlah kompetitif sebagai media penghim-
punan dana untuk pembiayaan perusahaan lainnya, dibandingkan
dengan penerbitan obligasi dan mengajukan kredit ke bank.
Perbankan Indonesia merupakan institusi yang sangat bersemangat
untuk memanfaatkan commercial paper sebagai media berinvestasi dan
media mendapatkan tambahan modal. Perbankan mempergunakan
investasi mereka pada commercial paper sebagai instrumen untuk
menaikkan batas pagu pemberian kredit mereka.10 Akibatnya muncul
masalah pada penerbitan, perdagangan dan pemasaran commercial
paper. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur
penerbitan, pemasaran, perdagangan, pembayaran dan permering-
katan sebagai upaya perlindungan tidak langsung bagi para investor.
Sehingga puncaknya pada saat terjadi krisis ekonomi global pada
tahun 1996 - 1997, di mana banyak terjadi penutupan dan pengambilan
bank oleh pemerintah karena mengalami perbankan kebangkrutan.
kebangkrutan tersebut dipicu oleh penerbitan, penjaminan atau
pembelian commercial paper sebagai media investasi.

Pemerintah melalui Bank Indonesia akhirnya menerbitkan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR dan Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 49/52/UPG yang masing-masing
bertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Perdagangan dan
Penerbitan Surat Berharga Komersial (Commercial paper) melalui Bank
Umum di Indonesia, untuk menyeragamkan proses penerbitan dan
perdagangan commercial paper maka terbitlah peraturan Bank Indonesia.

Regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut secara
otomatis menghambat pertumbuhan pasar commercial paper. Ber-
dasarkan peraturan tersebut, perbankan di Indonesia dapat menjadi
arranger (pengatur penerbitan/agen penerbitan commercial paper),
berinvestasi di commercial paper atau bertindak sebagai paying agent
(agen pembayaran commercial paper) namun hanya bagi commercial
apper yang telah mendapat rating investasi. Dan yang paling penting
perbankan tidak diperbolehkan menjadi penerbit commercial paper
dan penjamin commercial paper.

Pada tahun 1995 jumlah tertinggi nilai commercial paper yang
beredar secara keseluruhan adalah Rp10 triliun. Namun kemudian

10 Farid Harianto, Booklet Perbankan Indonesia 2010, Direktorat Perijinan Dan
Informasi Perbankan BI, hlm 5
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pada tahun 1996 turun menjadi Rp.5.9 triliun dan kemudian di tahun
1997 hanya sebesar Rp.0,8 triliun. Penurunan nilai commercial paper
yang beredar di tangan investor tersebut dikarenakan, banyak
perusahaan yang pada awalnya merupakan penerbit commercial paper
yang sangat aktif menjadi mengurangi atau menghentikan penerbitan
commercial paper mereka. Pada tahun 1995 mayoritas penerbit commercial
paper adalah perusahaan keuangan dan perusahaan properti yang
menguasai 32% pasar penerbitan commercial paper.11

3. Kasus-Kasus Gagal Bayar Commercial Paper di Indonesia
Terdapat beberapa kasus fenomenal mengenai gagal bayar com-

mercial paper di Indonesia, di mana sebagian besar melibatkan
perbankan nasional. Kasus tersebut antara lain:
a. Kasus Bank Arta Prima

Grup PT Gunung Agung pada tahun 1993 mengalami kesulitan
keuangan, yaitu hutang perusahaan yang mencapai Rp.659
miliar. Kemudian PT Gunung Agung mengundang PT Kasgoro
untuk mengambil alih PT Gunung Agung, termasuk anak
perusahaannya yaitu Bank Arta Prima. Bank Arta Prima sebagai
anak perusahaan PT Gunung Agung sebelum dijual, terlebih
dahulu pada tahun 1995 menerbitkan surat sanggup (promissory
notes) yang berbentuk commercial paper atas permintaan PT Gunung
Agung, sehingga commercial paper tersebut adalah commercial paper
dengan penerbit PT Gunung Agung yang dijual kepada para
investor dengan Bank Arta Prima selaku penjamin surat
berharga pada saat jatuh temponya, sebesar Rp.174.211.709.745,-
Sebagai penjamin. Maka Bank Arta Prima berkewajiban untuk
membayar commercial paper yang jatuh tempo tersebut, karena
Bank Arta Prima akan dijual maka otomatis tanggung jawab
untuk membayar commercial paper itu akan jatuh kepada pemilik
baru Bank Arta Prima. Commercial paper yang diterbitkan oleh
Bank Arta Prima adalah jenis commercial paper yang diperjual-
belikan kepada sesama bank. Bank Arta Prima akhirnya pada
Juli 1995 diambil alih oleh PT Jagata Primabumi. Dalam perjalanan-
nya Bank Arta Prima kemudian menerbitkan kembali commercial
paper baru senilai Rp. 174 miliar dan Rp. 150 miliar. Commercial

11 Ibid hlm 7
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paper yang telah diterbitkan oleh Bank Arta Prima tersebut dibeli
oleh beberapa investor antara lain Bank Delta cabang Kelapa
Gading senilai Rp. 9,1 miliar yang kemudian dijaminkan di Bank
Bapindo cabang Rasuna Said atas nama PT Delta Marina senilai
Rp. 62,7 miliar. Kemudian Bank Pacific juga menjadi investor
commercial paper Bank Arta Prima sebesar Rp. 46 miliar. Commer-
cial paper yang diterbitkan oleh Bank Arta Prima ternyata tidak
melalui prosedur yang benar, yaitu tidak dibukukan sebagai
kewajiban administrasi, sebagai bagian dari kewajiban bank.
Pembukuan commercial paper oleh Bank Arta Prima baru dilakukan
tiga bulan setelah commercial paper dipindahtangankan. Penyim-
pangan penerbitan dan pemasaran commercial paper oleh Bank
Arta Prima ini terjadi sebelum keluarnya serangkaian peraturan
Bank Indonesia mengenai penerbitan dan pemasaran commercial
paper oleh bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/
151/UPG tentang Pemberlakuan Persyaratan Pemeringkatan atas
Surat Berharga Komersial yang diterbitkan melalui bank umum.12

b. Kasus PT Texmaco Grup
Kasus commercial paper yang gagal bayar adalah commercial paper
senilai Rp. 1.472 triliun dan US$ 716 juta yang diterbitkan oleh
PT Texmaco grup pada tahun 1997. Untuk dapat menolong
Texmaco grup, maka Bank Indonesia melalui Bank Negara 1946
(BNI), Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia
memberikan bantuan likuiditas kepada Texmaco grup agar dapat
melakukan pembayaran commercial paper tersebut.

c. Kasus JORR-S
Kasus commercial paper palsu dan korupsi. Kasus commercial paper
yang diterbitkan oleh PT Hutama Karya dan PT Marga Nurindo
senilai Rp.1,2 triliun untuk mendanai proyek pembangunan
jalan tol (JORR-S). Dana dari penerbitan commercial paper tersebut
sedianya akan dipakai melunasi sebagian hutang PT Marga
Nurindo di Bank BNI sebesar Rp.2,1 triliun dan untuk membiayai
pembangunan jalan tol (JORR-S) namun ternyata tidak dipakai
sebagaimana keperluannya. Konsorsium Hutamajala yang
terdiri dari PT Cipta Marga Nusapala Persada dan PT Marga

12 Suara Independen, 1997 : No 9/III/JULI 1997
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Nurindo Bakti menerbitkan commercial paper dan medium term
note dengan arranger PT Sejahtera Bank Umum, pada periode
Mei 1994 - 1998, PT Hutama Karya menjadi penjamin atas surat
berharga tersebut. Dana hasil penjualan commercial paper dan
medium term note tersebut dimasukkan ke dalam rekening milik
konsorsium Hutamajala, tidak pada rekening PT Hutama Karya.
Sebagai penjamin, PT Hutama Karya yang merupakan BUMN
harus menanggung pembayaran commercial paper dan medium term
note sebesar Rp. 209.350.000.000,- dan U$ 105.000.000. Ternyata
setelah negara sebagai pemegang saham PT Hutama Karya
menanggung beban untuk membayar hutang dari penerbitan
commercial paper dan medium term note, terdapat petunjuk bahwa
surat berharga tersebut adalah palsu dan tidak laku dijual kepada
para investor.13

d. Kasus Bank Pacific
Bank Pacific yang berdiri tahun 1958 merupakan bank yang dimiliki
oleh keluarga besar Ibnu Sutowo. Terdapat beberapa masalah
mis-manajerial yang dilakukan oleh jajaran direksi Bank Pacific
antara lain dengan penyaluran kredit kepada grup sendiri yang
melewati Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan
BI (mencapai jumlah total Rp. 1 triliun), kemudian masalah
penerbitan commercial paper yang dilakukan oleh direksi Bank
Pacific yang dijamin oleh Bank Pacific (kepada PT Wicaksono
Overseas Internasional (WOI), dan beberapa perusahaan di luar
negeri dalam denominasi US$ hingga mencapai jumlah sebesar
Rp. 1 triliun. Bank Pacific akhirnya harus menerima perawatan
dari BI. Keputusan BI adalah Bank Pacific menerima bantuan teknis
dari BNI 1946 dan memberikan 50% lebih sahamnya kepada BI.
Sampai akhirnya Bank Pacific harus dilikuidasi oleh BI, ternyata
masalah commercial paper yang dijaminnya belum dapat
diselesaikan. Terungkap pula bahwa PT Jamsostek pada tahun
1996 ternyata juga membeli commercial paper yang diterbitkan
oleh pemilik Bank Pacific dengan penjamin Bank Pacifik sebesar
Rp. 37 Miliar. Pada saat commercial paper tersebut jatuh tempo,
penerbit dan Bank Pacific selaku penjamin tidak dapat melakukan
pembayaran, maka pemilik saham Bank Pacific menyerahkan

13 BeritaSatu.com, 2011
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sertifikat tanah seluas 187 Ha di Jonggol Jawa Barat sebagai
pengganti commercial paper yang dibeli PT Jamsostek. 14

e. Kasus Bank Kosa
Bank Kosa Graha Semesta, bank non devisa, yang cukup ekspansif
pada era tahun 1990an juga terjerat masalah commercial paper, di
mana manajemen Bank Kosa terbelit masalah karena membeli
commercial paper dengan dana dari pihak ketiga (dana nasabah)
baik dalam mata uang rupiah maupun US$. Kemudian pada
saat jatuh tempo commercial paper tersebut, para penerbitnya tidak
dapat membayar (default) sehingga Bank Kosa mengalami
kerugian yang cukup besar. Berdasarkan hasil audit investigasi
BPK Nomor 06/01/Auditama II/AI/VII/2000 per tanggal 31 Juli
2000 terungkap, Bank Kosa mengalami kesulitan likuiditas
sehingga harus dibantu dengan dana talangan rupiah sebesar
Rp. 154,94 miliar dan dana talangan valas sebesar Rp. 46,87 miliar.
Sehingga total bantuan BLBI untuk Bank Kosa mencapai Rp.
201,81 miliar.15

f. Kasus Bank Dwipa
Bank Dwipa pada tahun 1997 termasuk salah satu bank yang
dilikuidasi pemerintah. Selain disebabkan karena kondisi kas
bank yang tidak sehat, penutupan Bank Dwipa juga disebabkan
karena penyalahgunaan bank sebagai alat korupsi oleh pemilik
bank, salah satunya adalah dengan penerbitan commercial paper yang
tidak dilaporkan dalam pembukuan bank. Commercial paper yang
diterbitkannya tersebut kemudian ditransaksikan ke dalam pasar
uang antar bank, dengan tidak melapor kepada Bank Indonesia.16

g. Kasus PT Jasa Banda
PT Jasa Banda Garta Securitas, sebagai suatu perusahaan sekuritas
memiliki sengketa penerbitan dan pemasaran commercial paper
yang default dengan dua orang investornya mengalami kerugian
senilai total Rp.4.5 miliar.17

14 Johny Edward, 1997, 2011
15 Ibid
16 Ibid
17 Tempo Interaktif, 2011
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h. Kasus Istaka Karya
PT Istaka Karya Persero adalah BUMN di bidang teknik yang
pada tahun 1998 menerbitkan commercial paper senilai US$ 7,645
juta. Commercial paper tersebut jatuh tempo dalam waktu 1 bulan,
dan telah di endosemen kepada 4 orang kreditur. Kreditur terakhir
commercial paper tersebut PT JAIC adalah kreditur yang
mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya.
Alasan permohonan pailit dikarenakan penerbit commercial paper
tidak membayar commercial paper pada saat jatuh tempo. Pada
akhirnya PT Istaka Karya batal dipailitkan karena PT Waskita
Karya menjadi investor baru di dalam PT Istaka Karya dengan
cara mengkonversi hutang menjadi saham. Sehingga PT Waskita
Karya dapat menyuntikkan modal di PT Istaka Karya untuk
membayar hutang-hutangnya, termasuk hutang dari commercial
paper yang telah jatuh tempo tersebut. 18

i. Kasus PT Jamsostek (Persero)
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Persero, sebagai
badan pengelola dana yang terhimpun dari para tenaga kerja.
Dalam kemampuan pengelolaan dana terhimpun sering kali
memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada, termasuk di
antaranya berinvestasi di surat-surat berharga semacam saham,
obligasi, medium term notes dan commercial paper. Masalah yang
muncul kemudian adalah beberapa surat berharga khususnya
yang berasal dari surat sanggup atau promissory notes tersebut
banyak di antaranya mengalami kesulitan dalam pembayaran
kembalinya. Gagal bayar surat berharga berbentuk hutang yang
dipegang oleh PT Jamsostek (Persero) tersebut beragam tahun
penerbitan, dan masa jatuh temponya, ada yang telah terselesaikan
dan banyak pula yang masih menjadi perkara berjalan. Beberapa
kasus pembelian surat berharga hutang yang bermasalah oleh
PT Jamsostek (Persero) antara lain:
1) Kasus gagal bayar commercial paper yang pertama adalah kasus

dari 14 buah commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan-
perusahaan milik Ir. Endang Utari Mokodompit yang dijamin
oleh PT Bank Pacific dengan nilai Rp 36.000.000.000, dan belum

18 Okezone, 2011
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dapat dicairkan pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember
1995. Dalam tahun 1998 pencairan telah dilakukan sebesar
40% atau Rp 14.400.000.000; dalam bentuk tanah seluas 187,5
Ha berlokasi di desa Cariu Jonggol sehingga saldo per 31
Desember 1998 menjadi Rp 21.600.000.000; masih dalam proses
penagihan melalui pengadilan. Sesuai keputusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 451/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel dan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 119/Pdt.G/1999/PB
Jkt.Pst. Untuk tingkat pertama PT Jamsostek (Persero)
dinyatakan menang, dan menghukum tergugat PT Bank
Pacific dan Ir. Endang Utari Mokodompit membayar senilai
nominal commercial paper ditambah bunga 21 % per tahun
sejak jatuh tempo dibayar lunas secara tunai seketika dan
sekaligus. Atas putusan tersebut pihak tergugat mengajukan
banding dan putusan pada tingkat banding, PT Jamsostek
(Persero) tetap dimenangkan sehingga tergugat mengajukan
Kasasi di MA dan sampai saat ini belum ada keputusannya.

2) Kemudian ada beberapa kasus commercial paper yang diterbit-
kan oleh beberapa perusahaan yang juga mengalami gagal
bayar dan PT Jamsostek (Persero) tidak mendapatkan
keuntungan apapun dari commercial paper tersebut.
Penempatan dana PT Jamsostek (Persero) pada commercial paper
yang gagal bayar:

3) Beberapa medium term notes yang dibeli PT Jamsostek (Persero)
dari beberapa perusahaan yang mengalami masalah baik
dalam pembayaran pokok pinjaman maupun bunga yang
dijanjikan.
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Penempatan PT Jamsostek (Persero) pada medium term note:

Beberapa bank yang akhirnya dilikuidasi oleh Bank Indonesia
pada era 1997 - 2000 rata-rata mengalami kesulitan karena commercial
paper. Kesulitan tersebut muncul karena disebabkan, bank menjadi
penjamin atas commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan-
perusahaan dalam grup mereka, ataupun kesulitan yang disebabkan
karena bank-bank tersebut berinvestasi pada commercial paper yang
kemudian mengalami default (gagal bayar). Masalah mengenai gagal
bayar dapat terjadi karena penerbit mengalami kebangkrutan atau
karena commercial paper yang dibeli adalah commercial paper fiktif.

Kebutuhan dari pasar uang baik dari sisi penerbit maupun sisi
investor mengenai pengaturan penerbitan dan perdagangan surat
sanggup (promissory notes) dan commercial paper di Indonesia sangatlah
penting. Karena pengaturan yang sudah ada saat ini sifatnya hanya
peraturan di tingkat pelaksanaan (Surat Keputusan Direktur Bank
Indonesia). Suatu pengaturan yang berbentuk undang-undang
mengenai pasar uang dan instrumen-instrumen yang ada di
dalamnya akan dapat mendorong penerbitan, pemanfaatan surat
berharga pasar uang. Hal ini terjadi karena para pelaku baik penerbit,
investor dan institusi yang terlibat di dalam penerbitan dan
perdagangan pasar uang akan merasa aman dan nyaman dalam
beroperasional.
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