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Latar Belakang

 Salah unsur dari sistem keuangan adalah adanya pasar

 Pasar dari perspektif keuangan dapat diartikan sebagai:

a. Tempat dimana aset keuangan diterbitkan dan diperdagangkan (arti

sempit)

b. Tempat yang terdiri dari berbagai macam teknik dan instrumen untuk

tujuan meminjam, memberi kemudahan untuk investasi, melakukan

konsumsi, menabung dan memberi keleluasaan untuk melakukan jual

beli barang dan jasa (arti luas)

 Fungsi pasar keuangan:

a. Mentransfer dana dari unit surplus ke unit defisit

b. Menyediakan mekanisme dalam penentuan harga aset keuangan

c. Menawarkan likuiditas kepada pelaku pasar

d. Mengurangi biaya-biaya transaksi

 Pasar uang merupakan salah satu bentuk pasar keuangan selain pasar

modal yang keduanya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana.
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Pasar Uang Vs Pasar Modal

Perihal Pasar Uang Pasar Modal

Instrumen Jangka pendek

(≤ 1 tahun)

Jangka panjang

Bentuk pasar Abstrak Bursa efek

Tujuan Investasi & ekspansi

usaha

Keuntungan & penguasaan

perusahaan
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Pengertian & Fungsi Pasar Uang

 Pasar uang diartikan sebagai:

Sekelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek

(biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang), yang

umumnya berkualitas tinggi diperjual-belikan.

 Fungsi pasar uang:

1.Sebagai sarana alternatif dalam memenuhi kebutuhan dana

jangka pendek maupun dalam rangka penempatan dana atas

kelebihan likuiditas.

2.Sebagai sarana pengendali moneter bagi bank sentral
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Pihak Dalam Pasar  Uang

a. Lembaga-lembaga Keuangan

b. Perusahaan-perusahaan besar

c. Lembaga-lembaga Pemerintah

d. Individu-individu.
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Instrumen Pasar Uang

1. Treasury Bills (T-Bills)

 Merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh

Pemerintah dan Bank Sentral atas tunjuk dengan jumlah

tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada

tanggal yang telah ditetapkan.

 Karakteristik:

a. Risiko akan kerugian kecil

b. Memiliki pasar sekunder

 Bentuk di Indonesia adalah berupa Sertifikat Bank Indonesia

(SBI)
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Instrumen Pasar Uang (Cont…)

2. Commercial Paper (CP)

 Diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa janji untuk

membayar kembali jumlah hutang yang diterima pada suatu

tanggal tertentu tanpa disertai jaminan

 Penjualan dilakukan dengan sistem diskonto

 Diterbitkan atas dasar dukungan aset perseroan

 Adakalanya diterbitkan dengan back-up fasilitas kredit yang 
jumlahnya hampir sama dengan nominal commercial paper
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Instrumen Pasar Uang (Cont …)

3. Sertifikat Deposito (CD)

 Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank, bersifat

atas unjuk dan dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu dan

tingkat bunga tertentu.

 Berbeda dengan deposito berjangka, CD dapat

dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka

waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan

lainnya
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Instrumen Pasar Uang (Cont …)

4. Bank Acceptance (BA) / Wesel Tagih

Bank Acceptance adalah surat berharga yang timbul karena 

suatu pihak memiliki tagihan kepada pihak lain. Oleh karena 

pihak yang memiliki uang tersebut memerlukan dana dalam 

waktu singkat maka tagihan tersebut dapat dijual dengan 

mendapatkan jaminan pembayaran dari bank. Biasanya 

terdapat pada transaksi ekspor/impor yang dilakukan dengan 

sarana letter of credit (L/C)
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Instrumen Pasar Uang (Cont …)

5. Bill of Exchange

Bill of Exchange atau wesel adalah suatu perintah 

tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang 

kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang 

tertentu pada saat diperlihatkan atau pada tanggal 

tertentu kepada penarik atau pembawa.
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Instrumen Pasar Uang (Cont …)

6. Repurchase Agreement

Transaksi jual beli surat surat berharga

disertai dengan perjanjian bahwa penjual

akan membeli kembali surat surat

berharga tersebut pada tanggal dan

dengan harga yang telah ditetapkan

terlebih dahulu
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Pengertian Pasar Valas

• Pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan

baik antarnegara maupun dalam suatu negara.

• Setiap kali melakukan transaksi valuta asing, 

digunakan kurs (nilai tukar).

• Dalam perdagangan pasar valas internasional

hanyamata uang yang tergolong “convertible 

currencies” yang diperdagangkan.

• Parameter  convertible currencies adalah salah

satunya volume perdagangan suatu negara baik

secara kualitas maupun kuantitas
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Tujuan Transaksi Dalam Pasar Valas

 Untuk transaksi pembayaran

 Mempertahankan daya beli

 Pengiriman uang ke luar negeri

 Mencari keuntungan

 Pemagaran risiko

 Kemudahan berbelanja. 
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Pelaku Pasar Valas

a. Perusahaan/individu

Untuk mempermudah pelaksanaan transfer 

investasi atau komersial

b. Spekulator

Untuk kepentingan sema-mta mencari

keuntungan dari perubahan kurs secara simultan

c. Bank Sentral

Untuk memperolrh cadangan devisa dan juga

mempengaruhi harga dimana mata uangnya

diperdagangkan.
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Jenis Transaksi Valas

• Transaksi Spot

• Transaksi Forward

• Transaksi Swap
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Transaksi Spot

• Jual beli mata uang yang penyerahan dan 
pembayarannya akan diselesaikaan pada maksimal 
dua hari  kerja berikutnya.

• Bentuk penyerahan valas:

– value today (value tod) = same day / cash 
settlement

– Value tomorrow (value tom) – one day settlement

– Value Spot (penyerahan 2 hari kemudian)
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Transaksi Forward

– Transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan
sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan
penyerahan pada waktu yang akan datang
(biasanya: 1,2,3,6 & 12 bulan).

– Transaksi ini biaanya sering digunakan untuk
tujuan hedging (lindung nilai) dalam rangka
menghindari risiko kerugian akibat terjadinya
perubahan kurs
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Transaksi Swap

– Pembelian dan penjualan secara bersamaan
sejumlah mata uang dengan 2 tanggal valuta yang 
berbeda. 

– Umumnya Spot terhadap Forward (dealer 
membeli dengan transaksi spot dan secara
simultan menjual kembali jumlah yang sama
kepada pihak lain dengan kontrak forward).
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