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Hot Issues: Domestic

Inflasi September naik 1,17 persen

       BI naikkan suku bunga jadi 4,25 persen 

Kasus Covid-19 yang terkonfirmasi secara nasional masih 
tinggi. Kasus harian Covid-19 di tanah air bertambah 1.857 
kasus pada 30 September 2022. Dengan demikian, total kasus 
mencapai 6,43 juta kasus. Tambahan kasus baru ini tercatat 
lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 
2.003. Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 2.601. 
Selanjutnya untuk kasus meninggal naik menjadi  19 orang. 
Dengan begitu sudah ada 158 ribu orang yang wafat akibat 
Covid-19 di tanah air.  penambahan kasus paling banyak terjadi 
di DKI Jakarta, yakni sebanyak 734 kasus. Kasus Covid-19 
di tanah air mulai melonjak pada akhir Mei 2022 seiring 
masuknya virus Corona subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2022 
mengalami inflasi sebesar 1,17persen (mtm) setelah pada 
bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21persen 
(mtm). Inflasi terutama bersumber dari peningkatan 
harga kelompok administered prices, di tengah penurunan 
inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Dengan 
perkembangan tersebut, inflasi IHK September 2022 
tercatat 5,95persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan 
inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69persen (yoy).
Inflasi inti pada Sepember 2022 sebesar 0,30persen (mtm), 
menurun dibandingkan dengan inflasi Agustus 2022 yang 
sebesar 0,38persen (mtm). Penurunan inflasi inti secara 
bulanan terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas 
perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global, di 
tengah dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap 
inflasi inti yang tetap terjaga pada September 2022.

BI juga menaikkan suku bunga acuan dalam RDG bulan 

Agustus 2022 sebesar 25 bps. Ini merupakan peningkatan 

yang pertama, setelah sejak Februari 2021 suku bunga 

acuan bergerak di level 3,5persen. Sebenarnya, hal ini 

dilakukan sebagai strategi percepatan pemulihan ekonomi 

di tengah pandemi Covid-19. peningkatan suku bunga acuan 

sebesar 50 bps ini melampaui perkiraan para ekonom. 

Sebelumnya, BI diperkirakan akan menaikkan suku 

bunga acuan sebesar 25 bps pada September.
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Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga 
acuan dalam Rapat Dewan Gubernur BI September 2022. 
BI menaikkan BI 7-Days Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 

basis poin (bps) menjadi 4,25persen. BI juga menaikkan 

suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 

3,5persen dan suku bunga lending facility sebesar 50 

bps menjadi 5persen.  Dikutip dari Kontan, keputusan BI 

dalam menaikkan suku bunga acuan ini sebagai langkah 

front-loaded, pre-emptive, dan forward looking dalam 

menurunkan ekspektasi inflasi dan inflasi inti. Peningkatan 

suku bunga acuan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi 

nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. 

Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. 
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Bank of Japan (BOJ) memutuskan tetap mempertahankan 
suku bunga sangat rendah dan memastikan tetap 
seperti itu untuk mendukung pemulihan ekonomi yang 
melemah akibat pandemi dan krisis global. Langkah bank 
sentral Jepang tersebut berlawanan dengan mayoritas 
kebijakan pengetatan moneter global oleh bank sentral 
di sebagian besar negara dunia yang menaikkan suku 
bunga acuan guna mengendalikan inflasi meningkat.
Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda mengatakan akan tetap 
mempertahankan kebijakan moneter ini hingga akhir 
2022. Keputusan BOJ diumumkan setelah Bank Sentral 
Amerika menaikkan suku bunga 0,75 persen. The Fed 
bahkan mengisyaratkan akan kembali menaikkan suku 
bunga pada tahun ini, hal ini dilakukan dalam upaya 
melawan inflasi dan mendorong nilai dolar di pasar.
Inflasi di Jepang tercatat mencapai 2,8 persen pada 
Agustus 2022 karena lonjakan harga energi global.
Catatan ini merupakan yang tertinggi sejak 2014 dengan 
laju kenaikan tercepat dalam 3 dekade terakhir. kebijakan 
BOJ dan kenaikan suku bunga di tempat lain menyebabkan 
yen mengalami penurunan, bahkan yen mencapai 
level terendah terhadap dolar dalam beberapa dekade 
terakhir pada September Selama 2022 yen telah melemah 
terhadap dolar sebesar 25persen yang merupakan salah 
satu yang paling terdampak terhadap penguatan dolar. 

Bank of Japan putuskan pertahankan 
suku bunga

The Fed naikkan suku bunga acuan, 
lagi

Bank sentral Amerika Serikat (The Fed) kembali 
menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 75 
basis points (bps) ke kisaran 3persen-3,25persen pada 
September 2022. The Fed juga mengatakan bahwa perang 
Rusia-Ukraina telah menciptakan tekanan tambahan pada 
inflasi serta membebani aktivitas perekonomian global
Dengan tingkat inflasi tetap tinggi, yang menunjukkan 
ketidakseimbangan penawaran dan permintaan sebagai 
akibat pandemi, ditambah dengan harga pangan dan 
energi yang tinggi, serta tekanan kenaikan harga yang lebih 
luas memaksa pemerintah AS meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja dan menjaga inflasi di kisaran 2persen 
dalam jangka panjang. Untuk mendukung tujuan ini, The 
Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan.
Kenaikan suku bunga The Fed ini merupakan kali kelima 
dalam tahun ini. Jika diakumulasikan, The Fed telah 
menaikkan suku bunga acuannya sebesar 300 bps 
sepanjang Maret-September 2022. Keputusan yang 
agresif ini membuat suku bunga AS kini mencapai 
level tertinggi dalam 14 tahun terakhir, atau sejak 
Januari 2008 saat krisis moneter global melanda.

Hot Issues:Hot Issues:  InternationalInternational

"The most important investment you can 

make is in yourself" -  Warren Buffet

Sumber: Trading Economics

Sumber: Trading Economics

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Suku  Bunga The Fed



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

1
3Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi  //  Issue 9 - 2

Capital Market Info

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  menutup bulan 
September 2022 dengan pelemahan pada pekan terakhir. 
IHSG bahkan mengalami penurunan selama lima hari berturut-turut 
dari 23 September hingga 29 September. Meskipun begitu, kinerja IHSG 
relatif masih lebih baik dari sebagian besar bursa saham di negara lain. 
Dikutip dari Kompas,  Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut kinerja 
pasar modal Indonesia jadi yang terbaik kelima di dunia. Ini tampak 
dari pertumbuhan IHSG secara tahunan (yoy) yang hingga September 
2022 telah tumbuh 6%. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik 
mengungkapkan  dengan pertumbuhan ini IHSG tercatat sebagai bursa 
terbaik ke lima dunia. Selain itu, ia juga mengungkapkan tidak ada 
sampai 10 bursa di dunia ini yang bisa mencatatkan pertumbuhan positif. 
Pertumbuhan indeks saham nasional juga diikuti oleh peningkatan 
transaksi harian. BEI mencatat rata-rata nilai transaksi harian mencapai 
sekitar Rp 15 triliun, meningkat sekitar 14,4% secara tahunan dari Rp 
13 triliun. Selain itu, volume frekuensi juga tumbuh sekitar 18 persen,

IHSG alami tren pelemahan

Kinerja IHSG kelima terbaik 
dunia

Perkembangan lima indeks komposit saham yang diperdagangkan 
di Bursa Efek Indonesia. IHSG (merah), LQ-45 (kuning), 
Indeks Saham Syariah Indonesia-ISSI (hijau), Indeks Hijau 
SRI-Kehati (biru), dan BUMN20 (ungu) paruh kedua bulan 
September 2022 yang relatif tren penurunan yang cukup tajam.  
IHSG (-2,15%), LQ45 (-1,29%), ISSI (-3,16%), SRI-Kehati (-1,52%), dan BUMN20 
(-1,54%). Berdasarkan RTI Bussines, frekuensi perdagangan saham 
pada Jumat (30/09) tercatat sebanyak 1,2 juta kali transaksi dengan 
total saham yang dijual sebanyak 24,99 miliar lembar. Nilai transaksi 
saham tercatat sebesar Rp16,05 triliun.   Pergerakan IHSG pada bulan 
ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Selain itu, sentimen 
dari luar negeri dipengaruhi oleh The Fed yang kembali menaikkan suku 
bunga pada 3-3,25%  atau naik 75 bps pada akhior September 2022. 

Bursa global ditutup melemah dalam dua pekan 
terakhir. Nasdaq melemah 3,64% pada USD10.971,  
Hang Seng Index (Hongkong) melemah 8,87% 
menjadi HKD17.079, SHCOMP (Shanghai) melemah 
4,84% menjadi CNY3.034.  Kondisi pelemahan bursa 
saham Amerika didasari oleh The Fed yang akan 
kembali menaikkan suku bunga untuk menurunkan 
tingkat inflasi, hal ini menyebabkan investor 
berbondong-bondong beralih ke instrumen yang 
lebih minim risiko. Kebijakan ini berpengaruh 
pula pada mayoritas bursa saham global.  
Bursa saham Hongkong  tercatat mengalami 
pelemahan signifikan diantaranya disebabkan 
oleh pelemahan mata uang  China dan Hongkong 
terhadap Dolar AS.  Yuan China  tercatat melemah 
dan mencatat nilai terendah sejak awal 2008.

Sumber: Refinitiv
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Yield Obligasi Pemerintah seri benchmark dengan 
tenor 10 tahun untuk Indonesia (biru) dan Amerika 
Serikat (kuning) pada paruh kedua September 2022. 
Yield untuk obligasi Amerika Serikat menguat 23,1 bps 
menjadi 3,8%. Harga mayoritas obligasi pemerintah atau 
Surat Berharga Negara (SBN) ditutup bervariasi pada 
perdagangan 30 September, di tengah menguatnya 
imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat. 
SBN tenor 1 tahun naik 91 basis poin (bp) ke 5,38%. SBN 
bertenor 3 tahun naik 21 bp ke posisi 6,4%. Sedangkan 
yield bertenor 5 tahun turun tipis ke 6,7%. yield SBN 
berjatuh tempo 10 tahun yang merupakan SBN acuan 
negara pada posisi 7,38%.  Pasar obligasi pemerintah 
saat ini berpacu dengan kekhawatiran pelaku pasar 
tentang kenaikan suku bunga, resesi yang menjulang 
dan volatilitas yang tinggi di pasar mata uang global. 
Kenaikan suku bunga The Fed menjadi katalis utama 
keniakan yield obligasi AS dan negara-negara lain. Saat 
ini yield Treasury jangka pendek relatif paling sensitif 
terhadap kebijakan bank sentral AS (The Fed) dan 
sentimen dari inflasi, sehingga jika inflasi masih tinggi 
dan The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan, 
maka yield Treasury tersebut akan terus menanjak.

Kementerian  Keuangan melalui DJPPR melakukan 
peluncuran ORI 022 pada Senin, 26 September 2022. 
Tema dalam peluncuran ORI 022 yakni “Pilihan Berharga 
untuk Meracik Masa Depan”. Obligasi Negara Ritel atau 
ORI merupakan salah satu instrumen Surat Berharga 
Negara (SBN) yang ditawarkan kepada individu 
atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui 
Mitra Distribusi di Pasar Perdana. Imbal hasil ORI022 
lebih tinggi 0,05% atau 5 basis poin dibandingkan 
SBN Ritel seri sebelumnya, yakni Sukuk Negara Ritel 
(SR) seri SR017 dengan imbal hasil 5,9%, yang masa 
penawarannya 14 September Perlu diketahui bahwa 
imbal hasil ORI022 juga merupakan yang tertinggi 
dibandingkan SBN Ritel seri-seri sebelumnya di 2022. 
Target penerbitan ORI022 yang ditetapkan Rp10 triliun. 
ORI022 untuk pasar perdana hanya dapat dibeli 
selama masa penawaran berlangsung yakni 
dari 26 September hingga 20 Oktober 2022.

Bond Info

Yield   obligasi global alami kenaikan

DJPPR luncurkan ORI022

“ If you don’t find a way to make money 

while you sleeping, you will work until you 

die” - Warren Buffet
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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 19 s.d. 30 September 2022. 
Lima kurs mata uang ASEAN ditutup melemah. Rupiah 
melemah 1,67 %, Ringgit Malaysia melemah 1,91%, Peso 
Filipina 2,46%, Dolar Singapura 1,94%, dan Baht Thailand 2,25%. 
Pelemahan kurs ASEAN dipengaruhi  oleh kekhawatiran 
pelaku pasar keuangan terhadap ketidakpastian ekonomi 
global yang dipicu ancaman resesi global, tingginya inflasi di 
berbagai negara, serta tren pengetatan suku bunga acuan 
di Amerika Serikat yang kembali menaikkan suku bunga. 

Meskipun begitu, pelemahan rupiah cenderung  tidak sedalam 
negara-negara lain. Sepanjang 2022 Rupiah telah terdepresiasi 
6,4%. Angka ini masih lebih baik daripada beberapa negara 
lain seperti India yang melemah 8,65%,  Malaysia 10,16%, 
dan Thailand  11 ,36%.  Perkembangan nilai tukar Indonesia 
ini juga ditopang oleh pasokan valas domestik dan 
persepsi positif terhadap proyeksi perekonomian nasional. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, kondisi pelemahan 
yang terjadi di banyak mata uang negara ini, lebih 
dipicu ekspektasi pelaku pasar keuangan global 
yang ingin mencari instrumen yang lebih aman, sehingga 
investor lebih memilih menempatkan dananya dalam 
bentuk dollar dan cenderung mengurangi investasi di 
negara berkembang, hal ini yang menyebabkan tekanan 
lebih besar  bagi pasar keuangan di negara berkembang.

Kurs mata uang negara ASEAN kompak 
alami pelemahan

“To be an investor you must be a believer 

in a better tomorrow”

Benjamin Graham
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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 September 2022. Harga 
palm oil melemah sebesar 7,68% menjadi MYR3.416,0 
per ton, coal melemah 1,22% menjadi USD433,0 per 
ton, rubber menguat 5,41% menjadi JPY226 per ton. 

Setelah melemah selama pekan akhir September, 
CPO kembali mengalami penguatan pada hari 
terakhir September. Rebound ini dipengaruhi 
oleh ekspektasi data ekspor Malaysia yang 
diprediksi akan mengalami kenaikan. Sementara 
itu pelemahan harga batu bara disebabkan masih 
lesunya perekonomian China sebagai konsumen 
batu bara terbesar dunia.  P e r g e r a k a n 
ekonomi China mengalami perlambatan pada 
libur Golden Week di bulan Oktober. Selain itu 
penurunan harga batu bara juga dipengaruhi oleh 
pelemahan harga gas dunia yang disebabkan 
meredanya kekhawatiran ketersediaan pasokan 
setelah titik kebocoran di jaringan Nord Steam 1 dan 
2 di Laut Baltik telah ditemukan dan mulai diatasi.

Bitcoin (BTC) kembali terkoreksi 0,64 persen dalam 24 jam, tetapi masih 
menguat 0,54 persen sepekan. Sementara Ethereum  ETH turun tipis 0,49 
persen dalam 24 jam, tetapi masih menguat 0,65 persen dalam sepekan. 

Harga gas Eropa melandai seiring meredanya kekhawatiran terhadap risiko 
pasokan, meskipun ketegangan dengan Rusia belum mereda. Dilansir Bisnis.com 
(30/9), harga patokan gas Eropa turun 13 persen setelah menguat 19 persen selama 
dua hari berturut-turut. Ketegangan antara Eropa dan Moskow pun semakin 
dalam pekan ini menyusul terjadinya kebocoran besar di sistem pipa Nord Stream. 
Tingkat persediaan dan rencana Uni Eropa untuk menekan krisis, termasuk 
langkah-langkah untuk membatasi harga dan meningkatkan likuiditas bagi 
perusahaan, membantu menurunkan harga gas dari level tertinggi yang dicapai 
pada akhir Agustus. Berdasarkan data Bloomberg, harga gas untuk pengiriman 
Oktober untuk patokan Eropa turun 9,4 persen menjadi 187.665 euro per megawatt-
jam di Amsterdam, sedangkan gas untuk pasokan Inggris anjlok 20 persen.

Harga gas dunia melandai seiring perbaikan 
kebocoran pipa gas Nordsteam
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 Webinar Series

Seminar Investasi : The Investor’s Ways telah dilaksanakan pada 16 September 2022 dengan narasumber adalah 
Prof. Roy Sembel. Beberapa Poin yang dapat diambil dari pelaksanaan webinar dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah perlu secara konsisten menerapkan good corporate governance, good invest-

ment governance , good market governance, dan  good public governance agar calon in-
vestor dan investor yang akan masuk tertarik dan percaya untuk berinvestasi di Indonesia.

2. Pemerintah perlu fokus mengembangkan pangsa pasar domestik dengan memanfaat-
kan sumber daya yang ada, kemudian dikoneksikan dengan pemasaran luar negeri/ekspor

3. Pemerintah harus bisa melihat dan memilah sektor-sektor tertentu yang tidak hanya dapat mem-
berikan profit namun menciptakan kemakmuran meski dilaksanakan dengan cara bertahap.

4. Pemerintah melalui KIP (Komite Investasi Pemerintah) harus dapat menyempurnakan dan mensinkronkan aturan-aturan 
dan teknis perlaksanaan terkait dengan investasi pemerintah agar ke depannya BLU, BHL, maupun BUMN yang telah ditetap-
kan menjadi OIP dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar meraih hasil optimal dengan resiko minimal.

Recession is when a neighbor loses his job. 
Depression is when you lose yours. 

-Ronald Reagan



Webinar Series 2

Webinar : Peran Investasi Pemerintah melalui PP 63 Tahun 2019 dan Pembiayaan dalam Mendukung Pem-
bangunan Nasional, telah dilaksanakan pada 12 Oktober 2022 dengan narasumber adalah: Teni Widuri-
yanti, Dwi Arianti Hadiningdyah, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi - Syafriadi. Expert Pan-
el adalah Prof. Chandra Fajri Ananda, S.E, M.Sc, Ph.D dari akademisi dan Rini Yuniar Bank Negara Indonesia.
Beberapa Poin yang dapat diambil dari webinar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Investasi pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional, maka per-

lu didukung seluruh pihak dalam implementasi PP 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
2. Sukuk negara merupakan obligasi Negara namun harus memenuhi prinsip syariah. Beberapa peran strategis SBSN an-

tara lain: sumber pembiayaan APBN, optimalisasi pemanfaatan BMN, mengembangkan pasar keuangan syariah, instru-
men investasi berbasis syariah, membiayai proyek pemerintah dalam APBN, benchmark bagi penerbitan sukuk korporasi.

3. Beberapa inovasi SUKUK antara lain: Sistem E-SBN, Cash Waqf Linked Sukuk, Sistem E-Monev, Green Sukuk Melalui Lelang (PBSG).
4. Perlu ada integrasi baik dari program dan target yang ingin dicapai pada RKP dan Prioritas Nasional 2023.
5. Perbankan memiliki peran yang cukup besar untuk investasi dan berperan dalam mengelola green bond, 

sukuk, dana KUR, dan UMi, oleh karena itu perbankan perlu memiliki instrumen-instrumen yang liquid.

Unfortunately, in a recession, 
the people who suffer the most aren’t the rich, 

but the wanna-be rich and the poor.
-Robert Kiyosaki
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