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Commercial paper atau Burat berharga komersial, sebenarnya 
merupakan suatu instrumen Yang dipraktekkan di pasar uang, yang 
kemu~ian diperluas ruang jelajahnYa ke bidang pasar modal. Bagi 
hukum dan bisnis di Indonesia instrumen hutang ini merupakan
produk baru dan terbilang canggih, sehingga seluk beluk mengenai 
commercial paper ini belum banyak diketahui olch masYarakat 
bisnis. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berkecimpung di 
bidang hukum, dimana aspek~aspek yuridisnya belum tertata dan 
belum jelas kualifikasinya. 

Sebagai salah satu preduk baru, sudah barang tentu eksisten
5i commercial PaPer pada akhirnya banYak bersentuhan dengan hukum 
konvensional, karena sebagian dari kaidah hukum yang digunakan 
ma5ih meruPakan produk hukum kolonial yang dituangkan dalam KVHD 
(Kitab Undang-Undang Hukum Dagans/KUHD). 

Secara yuridis instrumen· commercial paper ini mempunYai dua 
wajah ganda atau ibarat pedang bermata dua, dimana cii sat~ 51S1 
instrumen tadi diatur oleh hukum privat, sehingga dalam banyak
hal pukan merupakan huk~m memakija/pelengkap (voluntary rule). 
Atau dapat dikatakan bahwa sebagai instrumen hutang, maka penam
pilan Qommercial paper dalam bentuk hukum privat inilah yang
merupakan prototipe CP yang sesungguhnya, jika ditinjau dari segi
yuricHsnya. 
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Pilain ~i$i, hukum yang m~ngatuur manganai inBt~ruman ~urBt 
hutan~ ini jUga memiliki elemen-elemen hukum publlk, sehlngga 
merupakan hukum yang memaksa sifatnya (mandatory rule) .. Denga~ 
demikian dapat dikatakan bahwa penampilan hukum publlk darl 
commercial paper ini lebih merupakan bentuk stereotip, yang dalam 
implementasi p~ngaturannYa banyak menyangkut aspek perbankan, 
pasar uang dan bahkan aspek pasar modal. Penampilan commercial 
paper dalam hUkum publik berkait erat dengan kepentingan maSYa
rakat, misslnys menSenai perlindungan bagi masyarakat investor, 
bidang moneter. lalu lintsl devisa dan administrasi negara. 

Penampilan commercial paper dalam bentuk ganda ini dari seSI 
yuridis menjadi kabur. Jika ditinjau lebih lanjut commercial 
paper ini dapat diartikan sebagai Buatu obligasi jangka pendek 
dengan waktu jatuh tempo antara 2 hingga 270 hari yang dikeluar
kan oleh bank/perusahaan kepada pihak investor Yang mempunyai 
uang cash/tunai. Henurut SK. Direksi BI No. 28/52/KEP/DIR, tang
gal 11 Agustus 1995 yang dimaksud dengan commercial paper adalah 
surat sangSup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan 
bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek 
berjangka waktu pendek serta diperdagangkan densan sistem diskon
to. 

Oleh sebab itu penerbitan commercial paper dewasa ini sangat 
diharapkan oleh dunia usaha sebagai salah satu alternatif su~ber 

ppembiayaan yang dari hari ke hari makin meningkut perkembangan' 
ny a , Ke t e z Li ba t an ka l angau pe r ban kan d al am penerbitan c omm e r c i al 
pap c r s ang a t bes s r ka r en a penetapan pe r s ya r a t an pen e r b i t annv a 
ha r us di.sesuaikan dengan p r i ns i p kahati-hatian buu k (prudential:; 
banking) gun a merigu rang i kcmunz k i nu .• :", v,r,:· ."t."ncgllng (J 1,,1'1 
pill:.! ;., '. ,;! i< 

rl1 l'lt"~, mRka dapat diketengahkan beberapa 
permasalahan yang berkait rlenlan fungsi commercial Paper sebagai 
alternl'ltlf sumber pembiayaan bagi dunia usaha, yang antara lain : 
a.	 Hanfa~t apa yang diperoleh pengguna commeroial paper dalam 

rangka mengembangkan dunia usahanya ? 
b.	 Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh perusahaan bukan bank 

serta lanSkah-langkah apa yang diambil oleh perusahaan bu\<an 
bank dalam mengantisipnst borbugni kendnln sehubungan denlilnn 
penerbitan oommeroial paper dalam praktek ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat com~ercial 
paper bagi penlilembangan dunia usaha, dimana CP ini merupakan 
salah satu sumber pembiayaan. Disamping itu penelittian ini juga 
bertu~uan untu\< mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh 
perusahaan bukan bank dalam menerbitkan commercial paper (CP)
tel'sebut. 

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan mengguna
kan metode induktif. Data yang dippergunakan sebagai acuan 
adalah datta primer dan data lekunder. Data primer diperoleh 
dari wawancara denlan berpedoman pada daftar pertanyaan (bersifat 
ter~uka dan tertutup) yang telah dipersiappkan sebelumnya. Dalam 
penelitian in1 rencananva akan diambill0 - 15 orang pengguna 
commercial paper sebagal sample, serta petugas/karyawan perusa
haan bu kan bank ulau[J,>l.ln bank dan pel'llsahaan e f e k sertn pej a ba L 

dari BI Surbaya. Sedanlkan lokasi dari perusahaan bukan bank 
serta bank dan perusahaan efek yang akan diteliti adalah di kota 
Surabava dan Halang. 

ii 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN FUNGSI COMMERCIAL PAPER... HASTUTI, LINA



Kemudian data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepusta
kaan antara lain buku-buku yang berkait dengan masalah tersebutt, 
makalah seminar, surat kabar, berbagai tulisan di majalah ilmiah 
serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek permasalahan. 
Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil 
dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan
kesimppulan yang obyektif serta saran-saran yang bersifat memban~ 
gun. Dalam penelitian ini tidak digunakan metode perhitungan. 

- Kesimpulan : 
Commercial paper telah menjadi saranna pembiayaan serta infes
tasi yang menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha di Indo
nesta. Oleh sebab itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang 
terjadi al~ibat penerpitan CP clalam bentuk promes keada Pembawa 
halus dapat diatasi secara cepat. 

Commercial Paper belum diatur secara khusus dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, oleh karenanya CP harus dieari 
kesamaannya dengan warkat-warkat yang diatur dalam perundang
undangan yang telah ada seperti dalam buku I Bab 6 bagian 13 
KUHD dan bUkU pertama Bab 7 bagian 2. 

Selain itu commercial paper ciiatur dalam SK Direksi BI No. 
26/52/KEP/DIR, tanggal 11 Agustus 1995 ten tang Persyaratan
Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial melalui 
Bank Umum d1 Indonesia. 

- Saran : 
Selama KUHD masih berlaku, maka CP tetap berbentuk promes atas 
nama atau pengganti yang peralihannya melalui endosemen blanko. 

Pemerintah hendaknya segera menerbitkan UU Yang mengijinkan 
promes )epada pembawa (atas tunjuk) sekaligus dengan peratu
ran-pera~uran yan~ melindungi semUa pihak yang terlibat dalam 
transaksi CP bearer notes. .. 

Untu~ CP bearer notes Yang terlanjur beredar maka pemerintah 
menberikan dispensasi untuk menShalalkannya. 

SeyogyanYa penerbitan dan peredaran CP bearer notes dilarang 
karena akan merugikan perkembangan dunia usaha di Indonesia. 
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