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 MAKRO 

- Sepanjang semester pertama tahun ini, harga emas cenderung terkoreksi. Sejumlah 

faktor masih akan menekan pergerakan harga emas sepanjang tahun ini. Mengutip 

Bloomberg, harga emas di Commodity Exchange per akhir Juni 2018, tercatat US$ 

1.254 per ons troi. Dalam enam bulan pertama tahun ini, harga emas menurun 

5,21%.Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan, penurunan harga emas 

di semester pertama lalu dikarenakan efek kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral 

Amerika Serikat (The Federal Reserve). "Kebijakan gubernur baru The Fed, Jerome 

Powell yang hawkish membuat harga emas menurun," Katanya Faisyal (4/6). Data 

ekonomi AS yang membaik juga ikut menjadi salah satu sentimen yang membuat 

pergerakan komoditas yang menjadi safe haven ini menurun. Sementara sentimen 

ancaman perang dagang AS dengan China tidak membawa pengaruh signifikan. 

 

- Bank Sentral Cina mewaspadai pergerakan nilai mata uang yuan terhadap dolar AS. 

Meski demikian, Kepala Bank Sentral Cina Yi Gang menegaskan, fundamental 

ekonomi Cina tetap kuat dan depresiasi yuan mencerminkan penguatan terhadap dolar 

AS. "Ini efek dari ketidakpastian eksternal," ujar Yi, Rabu (4/7). Adapun nilai mata uang 

yuan mengalami penurunan sebesar 3 persen terhadap dolar AS selama dua pekan 

terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh perang dagang antara AS dan Cina. Kebijakan 

tarif impor yang dibuat oleh AS dan Cina, dapat menganggu rantai perdagangan global. 

Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian bisnis dari pengusaha. Yi memastikan 

meski terjadi kenaikan nilai tukar, risiko keuangan tetap terkendali. Tak hanya itu, 

neraca pembayaran dan arus mata uang internasional Cina tetap stabil. 

 
- Ulasan: 

Masih ada faktor yang akan menekan pergerakan harga emas di tahun ini. Yakni rencana 

kenaikan suku bunga The Fed dua kali lagi di sisa tahun ini. Selain The Fed, Bank of 
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England (BoE) juga berencana menaikkan suku bunga. Faktor ini membuat harga emas 

berpotensi melemah. 

 

 MIKRO 

- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pelemahan nilai rupiah pada 

Selasa (3/7/2018) yang sempat menyentuh level di Rp14.450 per dollar AS, masih 

dalam rentang yang manageable (terkendali) dan pasar tidak perlu panik. Bank Sentral 

terus melakukan stabilisasi dengan menerapkan intervensi ganda di pasar valas dan 

Surat Berharga Negara ( SBN) untuk membendung keluarnya modal asing yang 

mendepresiasi kurs rupiah. "Pelemahan rupiah yang sekarang ini masih 'manageable' 

(terkendali), secara tahun berjalan juga manageable sehingga tidak perlu panik," ujar 

dia dilansir Antaranews.com, Selasa. Bank Indonesia bukan cuma mengandalkan 

dampak dari pengetatan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate yang baru saja 

dinaikkan 50 basis poin menjadi lima persen pada 29 Juni 2018 lalu. BI juga terus 

meningkatkan intervensi ganda di pasar valas dan SBN, seperti mengoptimalkan 

frekuensi lelang instrumen term repo guna memastikan ketersediaan likuiditas 

perbankan. 

 

Masih berkutat pada tahap uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test, Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) perintahkan manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 

menunda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sebelumnya, BEI 

berencana untuk menggelar RUPST pada 25 Juni 2018. Namun, karena permintaan 

otoritas pada Kamis (7/6), bursa harus mengulur pelaksanaan rapat menjadi 29 Juni 

2018. Permintaan OJK untuk menunda RUPST bukan tanpa alasan, hal tersebut 

dilakukan karena otoritas masih melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap calon 

direksi BEI. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi 

menjelaskan, bahwa OJK masih membutuhkan waktu untuk proses fit and proper test. 

Ia pun memastikan bahwa otoritas tidak mengalami kesulitan ataupun kendala dalam 

menjalankan tahapan tersebut. "Semua berjalan lancar, kita hanya butuh waktu saja," 
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ujar Fahri kepada Kontan.co.id, Kamis (7/6). Meskipun enggan memberitahukan sudah 

sejauh mana tahapan fit and proper test dilaksanakan, Fahri memastikan saat semua 

tahapan proses sudah selesai dijalankan, masyarakat akan langsung mendapatkan 

informasinya. 

 

- Ulasan: 

Langkah bank sentral menaikkan tingkat suku bunga dua kali pada Mei sebesar 50 basis 

poin sebagai langkah preventif yang dilakukan bank sentral untuk memperkuat stabilitas 

nilai tukar rupiah terhadap perkiraan suku bunga The Fed yang lebih tinggi pada Juni 

2018 dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global. 

 

 PERBANKAN 

- Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Suprajarto mengatakan BRI akan 

menaikkan suku bunga kredit dan bunga kredit pemilikan rumah atau KPR. Hal tersebut 

merespon keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga 50 basis poin. "Ya 

iya lah kalau tidak gimana, kami disuruh tutup," kata Suprajarto saat ditemui dalam 

halalbihalal di rumah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Jakarta, 

Sabtu, 30 Juni 2018. Suprajarto mengatakan saat ini suku bunga kredit untuk usaha 

mikro kecil menengah sekitar 12 persen hingga 13 persen. Sedangkan suku bunga KPR 

sebesar 10,5%. Kemarin, 29 Juni 2018 Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 

atau BI 7-Days Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 50 basis points(bps) menjadi 5,25 persen. 

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). 

 

- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk atau Bank Mandiri telah mengucurkan kredit sindikasi 

sebesar US$ 2,9 miliar atau setara dengan Rp 42 triliun hingga Juni 2018. Senior 

Executive Vice President Large Corporate Bank Mandiri Dikdik Yustandi mengatakan 

dari total kredit yang disalurkan tersebut diberikan untuk pengembangan infrastruktur 

jalan tol dan telekomunikasi. "Salah satunya disalurkan untuk pengembangan 

infrastruktur mendanai pembangunan ruas tol Semarang-Batang dengan nilai transaksi 
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sebesar Rp 7,7 triliun, yang dilakukan pada April 2018," kata Dikdik dalam keterangan 

resminya di Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Pada pembiayaan pembangunan ruas tol 

tersebut, lanjut Dikdik, Bank Mandiri bertindak sebagai bookrunner atau pemimpin 

sindikasi bersama dengan Bank CIMB Niaga dan Bank Central Asia. Adapun anggota 

sindikasi adalah dengan anggota sindikasi antara lain Sarana Multi Infrastruktur, Bank 

KEB Hana Indonesia, Bank Panin, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

- Ulasan: 

Keputusan kenaikan suku bunga acuan itu juga diikuti kenaikan deposit facility sebesar 

50 bps menjadi 4,50 persen. Sedangkan lending facility naik sebesar 50 bps menjadi 

6,00 persen. Dengan kenaikan tersebut, BI telah menaikkan suku bunga sebanyak tiga 

kali dalam enam bulan terakhir.  

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun 
bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah 
setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim. 

 


