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Pengertian dan Fungsi

Peserta Pasar Uang

Karakteristik

Jenis-jenis Risiko 

Investasi di Pasar 

Keuangan

Instrumen Pasar Uang



Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen 

kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi 

diperjualbelikan (biasanya jatuh temponya dalam waktu 1 tahun 

atau kurang).

FUNGSI PASAR UANG
1. Merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-

perusahaan nonkeuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam 

memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka 

melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

2. Sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam 

melaksanakan operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menggunakan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk tujuan kontraksi moneter, dan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumen ekspansi moneter.



Pasar uang Pasar modal

Menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana 

jangka pendek, merupakan pasar likuiditas primer.

Berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka 

panjang.

Transaksi dilakukan dengan menggunakan sarana 

telekomunikasi, sehingga sering pula disebut dengan 

pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak 

dilakukan di tempat tertentu

Memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa 

efek

Merupakan pasar yang tidak terorganisasi (unorganized 

market)
Merupakan pasar yang terorganisasi (organized market), 

pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh otoritas pasar 

modal yaitu Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

Jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang Jatuh tempo biasanya dalam waktu lebih dari 1 tahun

Persamaan Pasar Uang dan Pasar Modal
1. Merupakan sarana bagi investor dalam melakukan investasi.

2. Merupakan sarana mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan dana.

Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal



Pihak yang terlibat dalam transaksi pasar uang antara lain:

Lembaga 

keuangan

Perusahaan 

besar

Lembaga 

pemerintah

Individu-

individu



Pasar uang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak 

yang mengalami defisit. 

Transaksi dalam pasar uang sebagian besar bersifat jangka pendek.

Berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek 

perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight 

sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun. 

Menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang 

ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai.



Risiko pasar (interest-rate risk)Risiko pasar (interest-rate risk)

Risiko reinvestmentRisiko reinvestment

Risiko gagal bayarRisiko gagal bayar

Risiko inflasiRisiko inflasi

Risiko valuta (currency or exchange rate risk)Risiko valuta (currency or exchange rate risk)

Risiko politik Risiko politik 

Marketability atau Liquidity risk. Marketability atau Liquidity risk. 



Jenis instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam 

pasar uang di berbagai negara dan diperdagangkan secara internasional 

antara lain meliputi:

Treasury Bills 

(T-Bills)

Commercial 

Paper (CP)

Negotiable 

Certificate 

of Deposits 

(CDs) 
Banker's 

Acceptance 

(BA) 

Bill of 

Exchange

Repurchase 

Agreement 

(Repos) 
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