
Materi 2
Pengertian Pasar Uang (Money Market)

◻ Pasar uang (money market) merupakan pertemuan demand dan supply
dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk
membayar kegiatan ekspor impor, hutang luar negeri.

◻ Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para
pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai
yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui
perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek
adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan
dengan batasan waktu dari satu hari sampai satu tahun, yang dapat
diperjualbelikan di dalam pasar uang.

◻ Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial,
bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah.
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Fungsi Pasar Uang

◻ Pasar uang mempunyai fungsi yaitu sebagai sarana
alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan
non keuangan dan peserta-peserta lainnya baik dalam
memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun
dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan
likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana
pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar
terbuka. SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai
instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka
digunakan untuk kontraksi moneter.
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Ciri-ciri Pasar Uang
q Menekankan pada pemenuhan dana jangka

pendek.
q Mekanisme pasar uang ditekankan untuk

mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan
dana dan yang membutuhkan dana.

q Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya
Pasar Modal.

q Instrumen investasi jangka pendek
q Jatuh tempo < 1 tahun
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◻ Menyediakan kas cepat
⬜ “Modal kerja” jangka pendek bagi yang memerlukan dana
⬜ Untuk memarkirkan dana dalam waktu singkat namun mendatangkan

keuntungan bagi pemilik dana.

◻ Instrumen aktif diperdagangkan di pasar sekunder
⬜ Pasar yang likuid membuat partisipan mudah untuk masuk dan keluar

pasar
⬜ Kecepatan dan efisiensi transaksi memungkinkan kas untuk aktif/tidak

iddle meskipun untuk periode sangat pendek (semalam saja/over night)
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Dalam satuan besar
⬜ Dalam satuan of Rp. 1 - 10 milliar
⬜ Biaya transaksi relatif rendah
⬜ Investor individual tidak berpartisipasi dalam pasar ini

Rendah risiko gagal bayar
⬜ Hanya pihak dengan rating keuangan tinggi yang berpartisipasi
⬜ Jatuh tempo yang pendek mengurangi risiko dalam perubahan

rating keuangan para partisipan
Tidak sensitif terhadap perubahan reference rate

⬜ Jangka waktu tempo singkat (< 1 tahun) terlalu singkat untuk
dipengaruhi oleh perubahan tingkat return referensi
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Instrumen Pasar Uang (konvensional)

◻ Surat Utang Negara
◻ Repurchase agreements (Repo)
◻ Commercial paper (CP)
◻ Negotiable Certificates of Deposit (CDs)
◻ Bankers acceptances
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Surat Utang Negara
◻ Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat

pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik
Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat
Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.

◻ SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit
APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun
anggaran.

◻ Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah
Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

◻ Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
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Repurchase agreements
Definisi: menjual aset dengan persetujuan eksplisit untuk membeli

kembali aset setelah periode waktu tertentu

Contoh: Suatu bank mengalami defisit cadangan dan perlu untuk
meminjam dalam semalam.

1. Bank A menjual surat perbendaharaan negara ke Bank B pada
harga P0

2. Bank A setuju membeli SPN pada harga lebih tinggi Pf > P0
3. Bank B memperoleh keuntungan dari perbedaan harga sebesar

Karena pinjaman ini dijamin oleh collateral, biasanya tingkat
returnya lebih kecil dari tingkat instrumen negara.

iRA = 
Pf – P0

P0

360
daysx
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Commercial Paper
Promisory Note jangka pendek tanpa jaminan:
• Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan
• Dijual langsung kepada institusi atau melalui dealer
• Adalah yang terbesar (total $ value) dari surat berharga pasar uang
• Dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

Syarat-syarat:
• Dijual dalam denominasi Rp.1 M, 2,5M, 5M dan 10 M.
• Jatuh tempo kurang dari 270 hari
• Jatuh tempo umumnya antara 20 dan 45 hari
• Dijual dengan harga diskon dan dimiliki hingga jatuh tempo - tidak aktif pasar

sekunder
• Hasil dikutip didasarkan pada tahun 360 hari

Penerbitkan harus memiliki reputasi yang baik:
• Emiten harus memiliki kredit yang bagus dan akan dinilai oleh sebuah lembaga rating
• Alternatif untuk pinjaman bank dengan biaya lebih rendah.
• Perusahaan dalam kesulitan keuangan akan segera gugur dari pasar ini.
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Negotiable Certificates of Deposits (NCD)

Deposito berjangka bank: Bukan deposito biasa (demand deposit)
1. Tingkat bunga tetap dan memiliki waktu jatuh tempo
2. Ketentuan tergantung negosiasi (misalnya 6 bulan di 4,1% atau 1 tahun

di 5,2%)
3. Umumnya jatuh tempo kurang dari 12 bulan
4. Dana ini lebih “pasti" untuk bank-bank dibanding deposito biasa yang

dapat ditarik setiap saat.

Syarat dan Perdagangan:
1. Kebanyakan NCD dijual langsung kepada investor yang terus ditahan

sampai jatuh tempo
2. Investor menerima baik pokok dan bunga
3. Menggunakan perhitungan 360 hari setahun
4. Sebuah jaringan dengan15 broker /dealer dapat membuat pasar

sekunder
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Pandangan Islam terhadap Uang

◻ Uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai 
komoditas atau barang dagangan. 

◻ Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk 
memenuhi kebutuhan transaksi (money demad for 
transaction), bukan untuk spekulasi atau trading.

◻ Dalam pandangan Islam uang adalah flow concept, 
karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian

◻ Semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, 
akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan 
akan semakin baik perekonomian
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PU konvensional vs syariah

◻ Memiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai
pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas gunakan
instrumen pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan
likuiditas terbitkan instrumen untuk dapatkan dana tunai.

◻ Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu: 
⬜ Mekanisme penerbitan
⬜ Sifat instrumen itu sendiri. 

Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan
adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan
didasarkan atas perhitungan bunga; 
sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati
mekanisme pasar modal.
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Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002
tentang pasar uang antarbank sesuai syariah 

Pertama : Ketentuan Umum

◻ Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu 
pasar uang antarbanak yang berdasarkan bunga.

◻ Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar 
uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

◻ Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan 
transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah.

◻ Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
⬜ Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
⬜ Bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
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Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002
tentang pasar uang antarbank sesuai syariah 

Kedua : Ketentuan Khusus
◻ Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang 

antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: 
mudharabah (muqaradhah)/Qiradh; musyarakah; qard; 
wadi'ah; al-Sharaf.

◻ Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang 
(sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan 
akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh 
dipindahtangankan sekali.
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Latar Belakang Fatwa DSN 
No.37/DSN-MUI/2002

◻ Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan
oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman
dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana
yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang 
memerlukan;

◻ Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang 
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
memerlukan adanya pasar uang antarbank;

◻ Untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan
fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
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SWBI (sertifikat wadiah BI)

SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan., dimana
Bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus 
tergantung kebijakan BI kira-kira hanya 3 %. 

Syarat penempatan SWBI
Jumlah dana:
◻ Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp. 

500 Juta dan selebihnya kelipatan Rp. 50 Juta.
Jangka waktu :
◻ Jangka waktu penempatan 1 minggu, 2 minggu dan 1 

bulan dinyatakan dengan hari. 16deden08m.com



SWBI (sertifikat wadiah BI)
Tata cara penitipan
◻ Bank atau UUS mengajukan permohonan penitipan sesuai

dengan jangka waktu melalui RDMS (relational database
management system), fax, telp atau sasaran lainnya

◻ Permohonan ditegaskan secara tertulis dengan surat
penegasan transaksi penitipan dana (SPTP) selambat-
lambatnya pukul 15.00 WIB ke Direktur. Pengelolaan
Moneter cq. Bagian operasi pasar Uang BI bagi Bank atau
UUS yang diluar wilayah Jabotabek disampaikan melalui
KBI stempat
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SWBI (sertifikat wadiah BI)
Persetujuan
◻ Persetujuan Bank Indonesia akan diberitahukan melalui RMDS,

telepon yang ditegaskan melalui fax atau sarana lain selambat-
lambatnya pukul 15.00 WIB

Penyelesaian Transaksi SWBI
◻ Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari kerja yang sama
◻ Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro Bank atau

UUS sebesar nilai titipan dana.
◻ Pada saat jatuh tempo, BI akan mengkredit Rek. Giro Bank atau UUS

sebesar nilai titipan dana
◻ BI akan memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh

tempo penitipan dana dengan mengkredit rekening giro Bank 18deden08m.com



Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

Syarat-Syarat

Peserta
◻ Bank Syariah dengan ketentuan Bank Syariah dapat

menanamkan di seluruh Bank Syariah tetapi tidak boleh di 
Bank Konvensional, Bank Syariah dapat mengelola dana dari
Bank Syariah dan Bank Konvensional.

◻ Bank Konvensional, dengan ketentuan Bank Konvensional
hanya menempatkan dananya di Bank Syariah
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Sertifikat Investasi MudharabahAntarbank
Syarat-Syarat

◻ Diterbitkan KP bank/UUS pengelola dana

◻ Isi sekurangnya memuat
⬜ Kata : Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
⬜ Nomor seri, tempat & tgl penerbitan sertifikat IMA
⬜ Nilai nominal dan jangka waktu investasi
⬜ Nisbah bagi hasil tingkat indikasi imbalan
⬜ Tgl pembayaran nilai nominal Investasi dan Imbalan
⬜ Tempat pembayaran
⬜ Nama Bank penanam dana
⬜ Nama Bank penerbit & tanda tangan pejabat berwenang
⬜ Jangka waktu paling lama 90 hari 20deden08m.com



Perhitungan Imbalan SIMA
Case: 

◻ 3 Mei Bank B membeli SIMA Bank A senilai Rp. 10 miliar selama 10 hari dengan nisbah
70 % : 30 %.

◻ 15 Mei Bank C membeli SIMA Bank A senilai Rp. 20 M selama 40 hari Dengan nisbah 70 
% : 25 %

◻ Mei , Indikasi return Bank A 1 bulan 8 %, dan 3 bulan 8.5 %

◻ Juni, Indikasi return bank A 1 bulan 9 % dan 3 bulan 10 %

Penyelesaian Pembayaran imbalan :

◻ Dana yang diterima Bank B sebesar Rp. 10 M pada 14 Mei

◻ Dana yang diterima Bank C sebesar Rp. 20 M pada 25 Juni

◻ Bagi hasil kepada bank B ( 10 M x8 % x 10/360 x 0.7) = 15.55 Juta pada 1 Juni

◻ Bagi hasil-1 kepada bank C (20 M x 8.5 % x 16/360x0.75) = Rp. 56.67.

◻ Bagi hasil-2 kepada Bank C (20 M x 10 % x 24/360x 0.75) = 99.99 Juta
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Instrumen PUAS di masa datang

◻ Sukuk Salam
◻ Sukuk Istishna
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