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 MAKRO 

- Harga emas COMEX kontrak pengiriman Agustus 2018 bergerak melemah 0,28% ke 

US$1.265,3/troy ounce, hingga pukul 14.15 WIB hari ini. Pergerakan harga sang 

logam mulia tertekan oleh apresiasi dolar Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh masih 

tingginya peluang The Federal Reserve/The Fed untuk menaikkan suku bunga sampai 

empat kali di tahun 2018. Dengan pergerakan tersebut, harga emas melanjutkan 

momentum pelemahan di awal pekan. Sebagai informasi, harga emas terkoreksi 0,14% 

pada perdagangan hari Senin (25/6/2018). Pekan lalu, Gubernur The Fed Jerome 

Powell mengatakan bank sentral masih akan menaikkan suku bunga acuan secara 

gradual. Sebab, performa ekonomi AS sejauh ini masih memuaskan. The Fed punya 

misi menghindarkan ekonomi Negeri Paman Sam dari ancaman overheating, sehingga 

suku bunga acuan perlu dinaikkan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Sementara itu, 

menurut dot plot (proyeksi suku bunga dari masing-masing The Fed negara bagian) 

edisi Juni 2018, median suku bunga acuan AS pada akhir tahun berada di 2,25-2,5%. 

Dengan suku bunga yang sekarang, berarti butuh dua kali kenaikan lagi masing-masing 

25 basis poin. Artinya, akan ada empat kali kenaikan sepanjang tahun ini. Lebih banyak 

dibandingkan perkiraan sebelumnya yaitu tiga kali. 

 

- Pada tanggal 29 Juni 2018, Badan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) 

menyelesaikan Tinjauan Ketiga di bawah Perjanjian Fasilitas Kredit Diperpanjang 

(ECF) dan Fasilitas Dana Diperpanjang (EFF) untuk Republik Moldova dan menyetujui 

permintaan untuk modifikasi kriteria kinerja. Penyempurnaan peninjauan menyediakan 

SDR 24 juta (sekitar US $ 33,8 juta). Pengaturan ECF / EFF dalam jumlah total SDR 

129,4 juta (sekitar US $ 178,7 juta, atau 75 persen dari kuota Republik Moldova) 

disetujui pada 7 November 2016. Setelah diskusi Dewan Eksekutif, Tuan Tao Zhang, 

Wakil Managing Direktur dan Pejabat Ketua, membuat pernyataan berikut: “Komitmen 

Moldova yang kuat terhadap program yang didukung oleh Dana telah berkontribusi 



                        
 

2    
 

INVESTOR RELATIONS UNIT 
 

IR WEEKLY REVIEW 

pada penguatan ekonomi lebih lanjut. Sangat penting bahwa kebijakan yang hati-hati 

dipelihara dan reformasi terus maju untuk menyelesaikan perbaikan sektor keuangan, 

memastikan transparansi dan stabilitas di sektor energi, dan menjaga stabilitas 

makroekonomi. Upaya yang kuat juga diperlukan untuk lebih meningkatkan tata kelola. 

- Ulasan: 

Di sisi lain, eskalasi perang dagang nampaknya belum mampu menyokong harga emas. 

Biasanya permintaan emas sebagai aset safe haven akan meningkat saat terjadi 

ketidakpastian ekonomi dan politik, seperti yang ditimbulkan oleh perang dagang. 

Namun, saat ini teori itu nampaknya tidak berlaku. 

 

 MIKRO 

- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) bulan Juni bakal digelar pada 

Kamis dan Jumat (28-29 Juni 2018). Salah satu agenda RDG tersebut adalah membahas 

kenaikan suku bunga acuan BI. Research Analyst FXTM Lukman Otunuga 

menyebutkan bahwa RDG BI akan menjadi perhatian para investor. Mereka menanti 

keputusan RDG tersebut terkait suku bunga acuan. "Perhatian investor akan tertuju pada 

rapat kebijakan Bank Indonesia hari ini untuk melihat apakah Bank Indonesia akan 

kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 bps lagi," ucap Lukman dalam 

keterangan tertulisnya, Kamis (28/6/2018). Kemungkinan tersebut dikatakan Lukman 

sangat terbuka lebar lantaran BI mesti membuat kebijakan guna menyelamatkan rupiah 

yang terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, pada Mei lalu, 

BI telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali untuk menyelamatkan rupiah 

dari apresiasi dolar serta menarik arus masuk modal. 

 

- Untuk pertama kalinya, pertumbuhan penyaluran kredit industri perbankan tembus dua 

digit sesuai ekspektasi pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, kinerja 

intermediasi sektor jasa keuangan pada Mei 2018 terus menunjukkan perbaikan di 

tengah perkembangan pasar keuangan dan tekanan global. Bahkan, untuk pertama 

kalinya dalam tahun ini, pertumbuhan kredit bank tembus dua digit, mendekati angka 
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proyeksi sebesar 10%-12% secara tahunan. "Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,26% 

secara year on year [yoy], lebih tinggi dari pertumbuhan April 2018 sebesar 8,94% 

(yoy)," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis Dan Logistik OJK Anto Probowo, 

dalam keterangan tertulis, Jumat (29/6/2018). Selaras dengan itu, perbaikan kinerja 

intermediasi perbankan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga 

(DPK). Dalam lima bulan pertama tahun ini, dana masyarakat yang dihimpun naik 

6,47% (yoy). Di tengah sentimen yang mewarnai pasar keuangan domestik, risiko 

lembaga jasa keuangan, baik risiko kredit, pasar, dan likuiditas, masih terjaga pada level 

yang manageable. 

- Ulasan: 

Dapat diyakini dengan terangkat oleh prospek kenaikan suku bunga Fed dan 

ketidakpastian geopolitik, dollar AS akan terus menguat terhadap mata uang pasar 

berkembang, tak terkecuali rupiah. Hal itu terbukti pada saat pembukaan perdagangan 

Kamis pagi, rupiah telah menyentuh level Rp 14.173 per dollar AS. 

 PERBANKAN 

- PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)  mengenai Penerimaan Pembayaran 

Melalui Layanan Virtual Account Secara Host to Host melalui layanan dan fasilitas BRI 

Virtual Account (BRIVA). Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur 

Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) Novrihandri bersama Direktur Hubungan 

Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto di BRI Innovation Center, Gd BRI I, 

Jakarta, Kamis (28/6). Hadir pula dalam kegiatan pendatanganan kerja sama ini Direktur 

Pemasaran & Pelayanan AP I Devy Suradji, Direktur Operasi AP I Wendo Asrul Rose, 

Direktur Teknik AP I Lukman F Laisa serta Direktur Corporate Banking Bank BRI 

Kuswiyoto, dan Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI Indra Utoyo. 

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan salah satu implementasi Sinergi BUMN 

antara Angkasa Pura I dengan Bank BRI. Melalui sinergi ini kami berharap BRI dapat 

senantiasa mendukung dan memberikan kemudahan bagi Angkasa Pura I dalam 
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memonitor aktivitas bisnis perusahaan dan mitra usaha khususnya dalam pelayanan & 

transaksi perbankan,” ujar Direktur Keuangan Angkasa Pura I, Novrihandri. 

 

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI tetap mengoperasikan 

sebanyak 205 outlet dan 8 digital branch di seluruh Indonesia selama hari libur pilkada 

27 Juni 2018. Operasional terbatas yang dibuka perusahaan merupakan bentuk 

dukungan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi nasional melalui pelayanan sistem 

pembayaran. Sekretaris Perusahaan Bank BNI Ryan Kiryanto menuturkan, 205 outlet 

yang beroperasi secara terbatas selama Pilkada 2018 meliputi layanan pembukaan 

rekening, setoran atau penarikan rekening, setoran BBM, pemindahan (dalam rupiah) 

termasuk transaksi kliring atau Real Time Gross Settlement (RTGS). "Setiap outlet atau 

kantor cabang BNI tersebut beroperasi mulai pukul 08.00-15.00 WIB waktu setempat," 

ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/6/2018).  Adapun pada 8 

digital branch yang tetap beroperasi, masyarakat dapat memperoleh pelayanan 

pembukaan rekening dan setoran tabungan melalui Cash Recycling Machine (CRM) 

atau mesin ATM untuk setor dan tarik tunai dengan jam operasi mulai pukul 10.00-

17.00 waktu setempat. 

 
- Ulasan: 

Melalui kerja sama ini mitra usaha Angkasa Pura I dapat melakukan pembayaran dan 

melakukan transaksi perbankan melalui BRIVA. Pembayaran BRIVA dapat dilakukan 

di seluruh jaringan BRI baik ATM, EDC, Internet Banking, CMS BRI ,Mobile Banking, 

dan seluruh unit kerja BRI termasuk Brilink, hingga jaringan ATM Bersama, Link, dan 

Prima. Sedangkan untuk pembayaran multi bank artinya pembayaran BRIVA tidak 

hanya dapat dilakukan melalui rekening BRI saja, tetapi juga dapat ditransaksikan dari 

rekening bank manapun melalui menu transfer antarbank dengan menambahkan kode 

Bank BRI 002. 

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. 
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