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Hot Issues: Domestic

BI naikkan suku bunga acuan ke level 
5,25%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 
16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan 
BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps 
menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps 
menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 
50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga 
tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan 
forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi 
yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke 
depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu 
ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan 
stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai 
fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan 
tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah 
peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. 
Tercatat, kenaikan suku bunga BI dalam empat bulan terakhir 
merupakan yang paling agresif sejak 2005, saat pertama kali 
BI memperkenalkan kebijakan moneter sebagai kerangka 
Inflation Targeting Framework (ITF) pada 1 Juli 2005. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, Sepanjang 2005, BI bertindak 
agresif dengan menaikkan BI rate sebesar 25 bps pada 
Agustus, 125 bps pada September, 100 bps pada Oktober, 
125 bps pada November, dan 50 bps pada Desember.
Dengan demikian, BI rate naik 425 menjadi 12,75% pada 
Desember 2005 atau dalam kurun waktu lima bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), n eraca 
perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 kembali 
mencatat surplus, yakni 5,67 miliar dolar AS, lebih tinggi 
dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya 
sebesar 4,97 miliar dolar AS. Kinerja positif tersebut 
melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia 
sejak Mei 2020. Dengan perkembangan tersebut, neraca 
perdagangan Indonesia pada Januari-Oktober 2022 secara 
keseluruhan mencatat surplus 45,52 miliar dolar AS, jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode 
yang sama tahun 2021 sebesar 30,90 miliar dolar AS.
Surplus neraca perdagangan Oktober 2022 bersumber dari 
peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas dan 
perbaikan defisit neraca perdagangan migas. Pada Oktober 
2022, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat 
7,66 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan 
surplus pada bulan sebelumnya sebesar 7,08 miliar dolar 
AS. Perkembangan tersebut didukung oleh tetap kuatnya 
kinerja ekspor nonmigas, yang tercatat sebesar 23,43 miliar 
dolar AS, di tengah penurunan impor nonmigas. Tetap 
kuatnya kinerja ekspor nonmigas terutama bersumber dari 
ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti CPO, 
bahan bakar mineral termasuk batubara, yang didukung 
oleh penguatan kebijakan Pemerintah dan harga komoditas 
global yang masih tinggi. Ekspor produk manufaktur, 
termasuk besi dan baja, juga tercatat meningkat.

Sumber: Refinitif

Sumber: JHU CSSE Covid Data
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Rusia masuk resesi. setelah ekonominya kontraksi 4% 
selama dua kuartal berturut-turut. Dilaporkan, kondisi ini 
merupakan imbas berkepanjangan dari sanksi barat yang 
menghujani Rusia,  hal ini juga terjadi Ini terjadi pasca Rusia 
melancarkan serangan ke Ukraina sembilan bulan yang lalu.
Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia dilaporkan mengalami 
kontraksi atau negatif 4% pada kuartal III (Q3) 2022.
Dikutip dari CNBC Indonesia, sanksi Barat telah membatasi 
ekspor dan impor, termasuk komponen manufaktur utama 
dan suku cadang. Perusahaan-perusahaan juga menderita 
kekurangan staf karena wajib militer yang diluncurkan 
Presiden Vladimir Putin. Ekonomi Rusia menjadi semakin 
bergantung pada ekspor energi, yang menyumbang 
sekitar 40% dari pendapatan pemerintah federal. Sebagai 
informasi, IMF dan Bank Dunia (World Bank) masing-masing 
memperkirakan penurunan PDB Rusia sebesar 3,4% dan 4,5%.

Rusia resmi masuk resesi.

Inggris catat rekor inflasi tertinggi  
dalam 41 tahun

Inggris catat inflasi tertinggi dalam 41 tahun di 
level 11,1%. Berdasarkan rilis data yang disampaikan 
Kantor Statistik Nasional Inggris inflasi bulan ini 
naik dari level 10,1% pada bulan September 2022.
Inflasi ini lebih tinggi dari perkiraan ekonom pada angka 
10,7%. Sektor penyumbang terbesar Inflasi pada awal 
kuartal IV di Inggris dipicu oleh kenaikan harga gas dan 
listrik serta  jasa  rumah tangga. secara bulanan (mtm), 
inflasi Inggris pada Oktober 2022 tercatat sebesar 2%, 
jauh di atas bulan sebelumnya sebesar 0,5% mtm. Inflasi 
itu juga di atas ekspektasi para ekonom sebesar 1,7% mtm.
Sementara itu Uni Eropa juga masih mengalami 
inflasi yang cukup tinggi hingga menembus dua digit, 
data terakhir menunjukkan inflasi Uni Eropa berada 
pada level  10,6% di Bulan Oktober. Angka ini juga 
meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 9,9%.  Angka 
ini juga melebihi perkiraan ekonom  sebesar 10,3%.

Hot Issues:Hot Issues:  InternationalInternational
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Capital Market Info

BRI catat kenaikan laba bersih 103% pada kuartal III 2022.  
Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) pada kuartal III mengalami 
kenaikan pesat,  bank BUMN ini membukukan laba bersih konsolidasi  
sebesar Rp 39,15 triliun. Capain ini naik 103,3% dibandingkan periode yang 
sama pada 2021 yang tercatat sebesar Rp 19,25 triliun. Pertumbuhan laba 
bersih ini searah dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau 
net interest income (NII) sebesar 16,3% secara tahunan dari Rp 82,95 triliun 
menjadi Rp96,5 triliun. Pendapatan bunga BRI hingga bulan September 
tahun ini mencapai Rp115,25 triliun, tumbuh 9,19% secara tahunan. 
Sedangkan beban bunga turun 17% secara tahunan menjadi Rp 18,74 triliun. 
Total aset BBRI secara konsolidasi naik dari Rp1.678,09 triliun pada 
posisi 31 Desember 2021 menjadi Rp1.684,6 triliun hingga akhir 
September 2022. Kredit perseroan mencapai mencapai Rp1,054,7 triliun.

BRI catat kenaikan laba bersih 
103%

KTT G20 pengaruhi penguatan 
bursa saham internasioanl

Perkembangan lima indeks komposit saham yang diperdagangkan 
di Bursa Efek Indonesia. IHSG (biru), LQ-45 (hijau), Indeks Saham 
Syariah Indonesia-ISSI (kuning), Indeks Hijau SRI-Kehati (merah), 
dan BUMN20 (biru tua) paruh pertama bulan November 2022 
yang mulai memasuki tren sideways selama awal bulan November.  
IHSG (-0,24%), LQ45 (0,30%), ISSI (-0,1%), SRI-Kehati (-2,59%), dan 
BUMN20 (5-2,35%). Berdasarkan RTI Bussines, frekuensi perdagangan 
saham pada Selasa (15/11) tercatat sebanyak 1,46 juta kali. Total saham 
yang dijual sebanyak 26,45 miliar lembar dengan nilai transaksi saham 
tercatat sebesar Rp16,108 triliun.  IHSG tercatat mengakumulasi 
penguatan sebesar 5,97% sejak awal tahun 2022. Penguatan pada 
pekan ini dipengaruhi rilis berita penguatan neraca dagang Indonesia 
dan telah menembus rekor surplus selama 30 bulan berturut-turut. 

bursa saham global mengalami tren kenaikan.  
Nasdaq mengalami penguatan pada  level 
USD11.063. Pergerakan penguatan saham dipicu 
respons positif pertemuan Presiden Amerika 
Serikat Joe Biden dengan Presiden China Xi 
Jinping pada KTT G20 di Bali.  Pertemuan tersebut 
memberikan ekspektasi hubungan yang lebih 
stabil antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. 
Biden dan Xi mengirimkan sinyal  kesediaan diskusi 
secara aktif guna  perbaikan ekonomi global.
Selain itu, pasar memprediksi inflasi bisa 
melambat lebih cepat, sehingga meningkatkan 
optimisme investor dan reli di pasar ekuitas.

Sumber: Refinitiv
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Yield Obligasi Pemerintah seri benchmark dengan 
tenor 10 tahun untuk Indonesia (merah) dan Amerika 
Serikat (hijau) pada paruh pertama November 2022. 
Yield untuk obligasi Amerika Serikat menurun tipis 
25,3 bps  dari akhir Oktober menjadi 3,79%. Yield 
obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) 
ditutup menurun pada perdagangan 15 November, 
Sepanjang tengah bulan November, SBN tenor 1 tahun 
turun 28,5 basis poin (bps) ke 5,233%. SBN bertenor 3 
tahun turun 11,2 bps ke posisi 6,84%. Sedangkan yield 
bertenor 5 tahun turun ke 6,943%. Yield SBN berjatuh 
tempo 10 tahun yang merupakan SBN acuan negara 
pada posisi 7,043%.   Dikutip dari CNBC,  investor masih 
menimbang dampak dari melandainya inflasi Amerika 
Serikat (AS). Gubernur The Fed, Christopher Waller 
juga mengatakan bahwa sementara The Fed akan 
mempertimbangkan untuk memperlambat kenaikan 
suku bunga. Sementara itu dari dalam negeri, Dari 
dalam negeri, BI memutuskan untuk menaikkan 
BI-7 Days Repo Rate (BI-7DRR) menjadi 5,25% pada 
Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi November 2022. 
Posisi ini menyamai seperti posisi BI-7DRR pada 2016.

Penjualan Sukuk Tabungan (ST) seri ST009 capai Rp7,7 
triliun hingga hari Minggu (20/11) atau 9 hari setelah 
masa penawaran resmi dibuka. Kuota penjualan sukuk 
seri ini sendiri telah ditambah beberapa kali dari Rp3 
triliun, kemudian Rp4 triliun, Rp5 triliun, Rp6 triliun, 
Rp6,5 triliun, hingga terakhir Rp7,7 triliun. Dengan rate 
6,15%, sukuk ini merupakan sukuk dengan imbal hasil 
terbesar tahun ini. Selain itu faktor yang menarik minat 
investor adalah floating with floor yang diterapkan oleh 
Pemerintah pada sukuk ini. Imbal hasil yang diberikan 
akan sebesar 6,15% dalam keadaan normal, namun 
ketika suku bunga acuan naik maka akan diberikan 
spread  sebesar 1,40%.  Investor dapat memesan ST009 
mulai dari Rp1 juta per unit. Kelipatan pemesanan ST009 
juga sebesar Rp1 juta hingga maksimum pemesanan 
sebesar Rp2 miliar per investor selama masa penawaran 
dari tanggal 11-30 November 2022. Selain itu, pajak yang 
dikenakan pada SBN Ritel kini lebih rendah menjadi 
hanya 10 persen, sedangkan pajak deposito 20 persen.

Bond Info

Yield   obligasi ditutup menurun

Penjualan sukuk ST009 capai Rp7,7T

Sumber: Refinitiv

Sumber: Refinitiv
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Currency Market Info

Perkembangan lima mata uang negara di kawasan Asia 
Tenggara terhadap kurs USD. Kelima mata uang tersebut 
adalah Rupiah Indonesia (hijau), Ringgit Malaysia (biru), Baht 
Thailand (ungu), Dolar Singapura (kuning) dan Peso Filipina 
(merah) untuk periode 1 s.d.15 November 2022. Empat kurs 
mata uang ASEAN ditutup bervariasi. Rupiah menguat 0,58 
%, Ringgit Malaysia menguat 4,33%, Peso Filipina 1,46%, Dolar 
Singapura menguat 3,16%, dan Baht Thailand menguat 5,75%. 
Pergerakan kurs di Indonesia dipengaruhi  oleh 
prediksi pelaku pasar keuangan terhadap pergerakan 
Bank Indonesia dalam menghadapi inflasi dan 
tren kenaikan suku bunga di berbagai negara.

QRIS  (Quick Response Code Indonesian  Standard) akan 
bisa dipakai di Singapura hingga Jepang.  Setelah Thailand, 
Bank Indonesia (BI) berencana   mengintegrasikan
QRIS ke Malaysia, Singapura, Jepang, dan Arab Saudi. 
Dikutip dari Bisnis.com, implementasi QR cross-border, 
dilakukan dalam tahapan antara lain:  inisiasi, pengembangan, 
pengujian, uji coba langsung, dan terakhir implementasi.
Saat ini, di Malaysia masih dalam tahap uji coba, 
sedangkan Singapura masih dalam tahap pengembangan.
Sedangkan untuk Jepang diharapkan dalam waktu dekat 
sudah dapat dilakukan penandatanganan MoU. Selain 
itu BI juga sedang menjajaki kemungkinan penerapa  
QRIS di negara lain seperti Arab Saudi. QRIS resmi dapat 
digunakan di negara lain sejak akhir Agustus 2022. Thailand 
menjadi negara pertama yang mengimplementasikan 
sistem pembayaran antar negara tersebut.
Selain itu, Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand 
(BoT) juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer 
antarnegara melalui fast payment. Kedua bank sentral akan 
membahas lebih lanjut terkait dengan inisiatif tersebut

Sumber: Refinitiv

Sumber: BI.go.id

Sumber: Refinitiv
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Commodity Market Info

Perkembangan harga komoditas ekspor utama 
di Indonesia, minyak kelapa sawit mentah (palm 
oil–biru) batu bara (coal-kuning) dan karet 
(rubber-merah) pada paruh kedua  Oktober 2022. 
Harga crude palm oil melemah sebesar 4,73% 
menjadi MYR4.033,0 per ton, coal melemah 5,01% 
menjadi USD341,3,0 per ton, rubber melemah 
3,23% menjadi JPY212,0 per ton. Setelah menguat 
selama bulan Oktober, CPO mengalami penurunan 
pada tengah November.  Harga minyak sawit 
terkoreksi di tengah gangguan cuaca yang bisa 
menekan pasokan, penguatan nilai Ringgit, serta 
melemahnya harga minyak nabati substitusi. 
Pelemahan harga batubara dipicu oleh  
menurunnya harga gas alam eropa setelah adanya 
peningkatan pengiriman gas dari Amerika Serikat 
(AS) serta rencana pembatasan harga gas Eropa. 

Pasar kripto pada awal bulan November mengalami guncangan hebat usai 
salah satu bursa kripto terbesarnya, FTX mengajukan kebangkrutan. Dikutip 
dari Kompas, kapitalisasi pasar kripto saat ini sekitar USD794,9 miliar. Angka 
ini menurun dari awal November 2022 sebesar USD1 trilliun. Faktor yang paling 
berpengaruh terhadap anjloknya kapitalisasi pasar kripto tadalah meningkatnya 
kekhawatiran investor pasca pengajuan kebangkrutan FTX. Permasalahan FTX  
sendiri menyebabkan efek domino di pasar kripto dimana beberapa platform 
juga mengalami tekanan likuidasi dan terancam bangkrut. Selain itu sentimen 
global juga menekan kripto lebih dalam. Inflasi yang masih belum terkontrol di 
berbagai negara serta tren kenaikan suku bunga di mayoritas bank sentral dunia  
membuat aset investasi berisiko tinggi cenderung ditinggalkan, dimana investor 
cenderung menyimpan asetnya pada instrumen yang lebih aman dan minim risiko.

Sumber: Refinitiv
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Sumber: SIKP, diolah

Sumber: SIKP, diolah
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Sejak kemunculan Bitcoin sebagai awal cryptocurrency dalam 
industri keuangan maupun komoditas, terjadi gejolak yang luar 
biasa dengan fluktuasi harga yang sangat cepat. Perubahan harga 
yang sangat volatile  terjadi karena berbagai isu, strategi keuangan, 
politik negara, dan berbagai isu mendorong fluktuasi harga 
cryptocurrency menjadi tidak stabil.  Oleh karena itu, pertanyaan 
utama adalah harga paling ideal berapa untuk satu crypto currency?

Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan jawaban mudah, 
yaitu tergantung berapa besar demand yang dibutuhkan dari 
pengguna dan seberapa lama pengguna mau menggunakan 
crypto dimaksud. Oleh karena itu, teori supply demand 
menjadi sangat relevan dalam menentukan harga ideal 
untuk menentukan harga crypto manapun yang ada. 
Cryptocurrency bukanlah mata uang umum, sehingga tidak 
memiliki nilai fundamental atau memiliki backup security. 
Sehingga nilai fundamental suatu cryptocurrency hanya terletak 
pada teknologi yang digunakan dan model yang digunakan. 
Dengan hanya mengandalkan fundamental nilai ini, maka harga 
Cryptocurrency tidak terlalu besar. Selain itu, semua orang juga 
bisa menciptakan Cryptocurrency selama memahami teknologinya.

Kenapa harga Cryptocurrency bisa naik? Pertama, pasti karena 
ada demand. Kedua, ada spekulan yang mengharapkan demand 
atas Cryptocurrency tertentu tetap naik. Ketiga, walaupun 
Cryptocurrency bisa secara mayoritas dimiliki satu orang atau 
satu kelompok, harga belum tentu bisa dikontrol secara mandiri. 
Kondisi ini dikarenakan jumlah crypto yang sudah dilepas ke pasar 
sudah menjadi out of control pemilik Cryptocurrency dimaksud. 

Keempat, ada suatu peristiwa ayng mengakibatkan suatu 
mata uang negara tertentu melemah, sehingga masyarakatnya 
mengubah pengakuan mata uang nasional menjadi mata uang 
cryptocurrency. Selain faktor dimaksud, terdapat beberapa 
hal lainnya yang dapat mendorong nilai cryptocurrency naik.

Sebaliknya, bagaimana harga cryptocurrency bisa turun? 
Alasan terbesar dan terbaik penurunan harga cryptocurrency 
adalah kurangnya demand masyarakat atas cryptocurrency 
akibat kehilangan kepercayaan atas cryptocurrency 
dimaksud. Selain itu, berbagai perusahaan menggunakan 
cryptocurrency tertentu sebagai komoditas dagang. 

Peristiwa ledakan kehancuran FTX (perusahaan yang menjadi 
pasar cryptocurrency yang cukup besar) yang terjadi saat 
ini dan cukup terhubung dengan keuangan arus utama 
untuk mengancam stabilitas sistem keuangan, dan dengan 
demikian keruntuhan cryptocurrency mendorong terjadinya 
goncangan arus utama keuangan berkembang pesat.
Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas, 
denga jual beli atas cryptocurrency cukup besar, telah 
menimbulkan berbagai pertanyaan, kenapa kita tidak 
memiliki cryptocurrency sendiri dengan nilai fundamental 
dapat menggunakan salah satu komoditas Indonesia?
Menarik memang apabilan Indonesia suatu saat memiliki 
cryptocurrency, dan dapat diakui sebagi mata uang lainnya 
yang berlaku, sehingga sektor keuangan di Indonesia makin 
berkembang. Pertanyaan kembali adalah, bagaimana dan siapa 
yang sebaiknya menciptakan cryptocurrency baru bagi Indonesia?

Cara sederhana melihat kompleksitas fluktuasi Cryptocurrency

Sumber: Coinmarketcap

Kapitalisasi Pasar Kriptocurency
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