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MATERI 3
PENGERTIAN & INSTRUMEN PASAR MODAL

• PENGERTIAN PASAR MODAL
- Pasar Perdana
- Pasar Sekunder

• INSTRUMEN PASAR MODAL
- Saham
- Obligasi
- Reksadana
- Sekuritas Derivatif
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PENGERTIAN	PASAR	MODAL

• Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang
memiliki kelebihan dana dengan pihak yang
membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan
sekuritas.
• Pasar modal secara fisik bisa berwujud ‘bursa efek’.
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PASAR	PERDANA

• Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten
menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk
pertama kalinya.
• Proses itu disebut dengan istilah Initial Public Offering

(IPO) atau penawaran umum.
• Sebelum menawarkan saham di pasar perdana,

perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan
informasi mengenai perusahaan secara detail (disebut
juga prospektus).
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Proses	penawaran umum di	pasar perdana

Sumber : Indonesia Stock Exchange
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1. Profesional dan lembaga pendukung pasar modal membantu emiten
menyiapkan penawaranumum.

2. Emiten menyerahkan pernyataan pendaftaran kepada OJK/BAPEPAM
3. Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK/BAPEPAM
4. Emiten berserta profesionaldan lembaga pendukung melakukanpenawaran

umum di pasar perdana
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PASAR	SEKUNDER

• Pasar sekunder adalah pasar yang terjadi setelah pasar
perdana. Proses transaksi yang terjadi tidak lagi antar
emiten – investor, tetapi sudah antar investor.

• Transaksi di pasar sekunder dapat dilakukan pada dua
jenis pasar:
- Pasar Lelang (auction market)
- Pasar Negosiasi (negotiated market) atau
over-the-counter market (OTC)
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PASAR	SEKUNDER

• Pasar Lelang (auction market) adalah jenis pasar
sekunder dimana transaksi antara pembeli dan penjual
dilakukan dalam suatu proses pelelangan pada sebuah
lokasi fisik di bursa, melalui perantaraan broker.

• Pasar negosiasi (negotiated market/Over- the-counter
market) terdiri dari jaringan berbagai dealer yang
menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi
sekuritas, dengan cara membeli dari dan menjual ke
investor .
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INSTRUMEN	PASAR	MODAL
• Sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar

modal adalah:
- Saham:

- saham preferens dan saham biasa.
- Obligasi
- Reksadana
- Instrumen derivatif :

- Warran
- Bukti right (right issue)
- Opsi
- futures
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