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Hot Issue: Domestic

Inflasi Juni tembus 4,35%, tertinggi 
sejak 2017.

BI pertahankan suku bunga acuan 
pada level 3,5%.

Kasus COVID-19 melonjak di 110 
negara, termasuk Indonesia.

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

WHO melaporkan kasus COVID-19 melonjak di 110 negara dengan 
kenaikan sebesar 18% dalam sepekan terakhir. Pandemi COVID-19 
ditegaskan masih jauh dari selesai, terlebih dengan melihat 
kemampuan dunia untuk melacak evolusi genetik COVID-19. 
Melansir data Satgas COVID-19, pada Kamis (30/6) ada tambahan 
2.248 kasus baru COVID-19. Sehingga total menjadi 6.088.460 
kasus positif. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus Corona 
bertambah 1.626 orang sehingga menjadi sebanyak 5.94.933 orang.
Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus COVID-19 
di Indonesia bertambah 6 orang menjadi sebanyak 156.737 orang.  
Pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab 
yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. 

Sumber: Sargas Covid, diolah
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Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia untuk periode 
Juni 2022 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan 
pada level 3,5% atau tetap pada acuan BI 7-Day Reverse Repo 
Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%. Sejalan dengan keputusan ini, 
BI menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% 
dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini 
sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga 
stabilitas nilai tukar serta tetap mendukung pertumbuhan 
ekonomi di tengah naiknya tekanan eksternal  terkait 
dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. BI 
memperkirakan pada akhir tahun neraca pembayaran juga 
masih terjaga dengan defisit 0,5 sampai 1,3% dari PDB. Neraca 
pembayaran sendiri ditopang harga komoditas yang tinggi. 

Berdasarkan data BPS, inflasi pada Juni 2022 mencapai 
4,35% YoY yang merupakan level tertinggi sejak lima tahun 
terakhir. Seiring dengan kebijakan ekspansi moneter dan 
fiskal yang diterapkan selama pandemi, jumlah uang beredar 
turut mengalami peningkatan yang tajam. Peningkatan 
supply uang berimbas pada peningkatan permintaan uang 
akibat suku bunga yang menurun serta mengakibatkan 
inflasi. Situasi ini semakin kompleks karena kenaikan 
tingkat inflasi terjadi secara global. Inflasi pada tahun 2022 
terasa jauh lebih berat dan lebih dalam yang dipicu dari 
dua sumber sekaligus yaitu: kenaikan harga komoditas dan 
adanya fenomena mismatch antara sisi supply dan demand. 
Inflasi ganda ini juga terjadi pada waktu yang tidak tepat, 
yakni pada saat kondisi ekonomi belum cukup pulih secara 
ideal dan penciptaan lapangan kerja yang belum optimal.

Beberapa negara maju sudah mulai menaikkan suku 
bunga dan melakukan kebijakan kontraksi moneter supaya 
terhindar dari pemburukan ekonomi. Pada hakikatnya, BI 
telah melakukan kebijakan kontraksi moneter ditandai 
dengan kenaikan GWM rupiah. Namun inflasi yang terjadi saat 
ini banyak bersumber dari sektor riil dan geopolitik global 
yang lebih banyak berada di luar kewenangan lembaga 
moneter. Efek inflasi ini memerlukan penanganan yang 
komprehensif dan melibatkan seluruh otoritas kebijakan.
Di sisi lain, pada Mei 2022, Kemenkeu mengajukan tambahan 
anggaran dengan alokasi dana subsidi yang meningkat 
190%. Akibat perubahan ini, celah fiskal kembali sempit dan 
beban fiskal kembali berat sehingga risiko fiskal meningkat. 
Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yakni membuat 
fiskal yang kuat dan secara bersamaan membuat pola subsidi 
yang baru atau tetap mempertahankan subsidi untuk seluruh 
lapisan masyarakat dengan mengorbankan kekuatan fiskal. 
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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Saham Wall Street jatuh pada perdagangan 30 Juni dan 
mengakhiri paruh pertama 2022 dengan kinerja yang 
buruk. Hal ini dipicu rilis data AS yang menunjukkan 
inflasi tinggi sehingga menekan konsumen.
Dikutip dari IDXChannel, tiga indeks saham 
utama AS bulan Juni dan kuartal kedua di wilayah 
negatif, dengan S&P 500 mencatat penurunan 
persentase paruh pertama tertajam sejak 1970.
Nasdaq mengalami penurunan persentase 
Januari-Juni terbesar yang pernah ada, 
sementara Dow Jones mengalami penurunan 
persentase paruh pertama terbesar sejak 1962.
Ketiga indeks mencatat penurunan kuartalan kedua 
berturut-turut, yang terakhir kali terjadi adalah pada 
2015 untuk S&P dan Dow, dan 2016 untuk Nasdaq.
Tahun ini dimulai dengan lonjakan kasus COVID-19 
karena varian Omicron. Kemudian datang invasi 
Rusia ke Ukraina, inflasi tinggi selama beberapa 
dekade dan kenaikan suku bunga agresif dari The 
Fed, yang memicu kekhawatiran kemungkinan resesi. 

Tingkat inflasi Turki naik hampir 80% dan level 
inflasi ini menjadi yang tertinggi dalam dua 
dekade (20 tahun). Institut Statistik Turki mencatat 
angka inflasi Turki naik 78,6% dibandingkan 
bulan lalu. Peningkatan itu didorong harga 
makanan, minuman, dan transportasi yang naik. 
Mengutip dari Detik, harga makanan 
hampir naik dua kali lipat dalam setahun, 
sementara biaya transportasi naik 123%. 
Beberapa kebijakan Turki dianggap tidak lazim, 
antara lain suku bunga yang tetap di 14% sejak 
Desember saat bank sentral dunia meningkatkan 
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S&P 500 catat kinerja semester I 
terburuk sejak 1970.

Rusia gagal bayar untuk 
pertama kali di era Presiden Putin.

Inflasi Turki capai 78%. 1,52 1,59 1,6 1,66 1,75 1,87
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Selain itu, pemerintah juga mengumumkan bahwa 
pemerintah akan menaikkan upah minimum sebesar 
30% mulai bulan Juli, dan enam bulan setelahnya 
akan dinaikkan lagi sebesar 50% untuk membantu 
pekerja dengan biaya hidup yang melonjak.

Rusia gagal bayar (default) utang luar negeri untuk 
pertama kalinya sejak tahun 1998. Hal itu terjadi 
setelah Rusia melewatkan tenggat waktu pada 
hari Minggu untuk membayar bunga USD100 juta.
Dikutip dari Detik, Kamis (30/6), Rusia sebenarnya 
memiliki uang dan bersedia membayar. Namun, banyaknya 
sanksi dari barat membuat pembayaran kepada kreditur 
internasional tidak dapat dilakukan. Rusia tampaknya 
berada di jalur yang tak terhindarkan dari gagal bayar sejak 
sanksi pertama kalinya dijatuhkan oleh Amerika Serikat 
dan Uni Eropa karena invasi ke Ukraina. Sanksi tersebut 
membatasi akses negara tersebut ke jaringan perbankan 
internasional yang akan memproses pembayaran dari Rusia 
kepada investor di seluruh dunia. Rusia pertama kali default 
pada tahun 1998 di akhir rezim Boris Yeltsin. Pembayaran 
bunga USD100 juta kali ini jatuh tempo pada 27 Mei. 
Rusia menyatakan, uang itu dikirim ke 
ke Euroclear, bank yang kemudian akan 
mendistribusikan pembayaran kepada investor. 

Hot Issue: International

"The individual investor should 
act consistently as an investor 

and not as a speculator "
- Ben Graham -



Capital Market Info

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 Juni 2022 yang kompak ditutup melemah.  IHSG (-0,93%), 
LQ45 (-1,48%), ISSI (-0,01%), SRI-Kehati (-3,43%), dan BUMN20 (-3,68%). 
Total volume transaksi bursa pada Kamis (30/6) mencapai 20,21 miliar saham 
dengan nilai transaksi Rp13,44 triliun, sebanyak 374 saham turun harga, 156 saham 
yang menguat, dan 153 saham flat. IHSG melemah pada empat hari beruntun dalam 
satu pekan. Dilansir dari CNBC, penurunan IHSG ini seiring dengan pelemahan 
bursa saham secara global yang cukup khawatir The Fed akan menaikkan suku 
bunga di bulan Juli serta ancaman resesi di Amerika dan Eropa. Sedangkan dari 
dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati rilis data inflasi dalam negeri. Inflasi 
Juni dilaporkan sebesar 4,35%  yang merupakan rekor tertinggi  sejak tahun 2017.
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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Bursa global ditutup bervariasi dalam dua pekan terakhir. Nasdaq menguat 
2,11,% pada USD11.504, S&P 500 menguat 3,01% pada USD3.785, Hang Seng 
Index (Hongkong) menguat 3,29% menjadi HKD21.860, SHCOMP (Shanghai) 
menguat 2,51% menjadi CNY3.399. Selama semester I ini, S&P melemah  
20,6% dan menjadi penurunan terbesar secara semesteran sejak 1970, 
sedangkan Nasdaq melemah  29,5% secara YtD, menjadi terburuk sejak 2008. 

Perkembangan IHSG berdasarkan sektor 
IDX Industrial Classification (IDX-IC) IDX-
IC mayoritas ditutup melemah dengan 
penurunan tertinggi pada sektor barang 
baku. Investor asing tercatat melakukan 
penjualan bersih (net sell) sebesar Rp8,13 
triliun dalam sebulan terakhir. Sebagian besar 
net sell investor asing terutama dilakukan 
terhadap beberapa saham unggulan, 
seperti BBRI (Rp1,5T), BBCA (Rp1,7T), TLKM 
(Rp1,5T), MDKA (Rp1,1 T), BBNI (Rp652 M). 
Tekanan jual tersebut menjadi salah 
satu faktor yang membuat harga 
saham emiten-emiten berkapitalisasi 
besar tersebut turun cukup signifikan.

OJK: dana terhimpun di pasar modal capai 
Rp102,9 triliun.  Dikutip dari CNN,  angka ini 
merupakan  penghimpunan dana di pasar 
modal sejak Januari hingga 28 Juni 2022. 
Di tengah perkembangan itu, pasar saham 
Indonesia terpantau terkoreksi seiring 
dengan arus modal keluar di mayoritas negara 
berkembang. Hal ini merupakan bentuk risk 
off investor merespons peningkatan suku 
bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, 
The Fed, sebesar 75 basis poin (bps) pada Juni 
2022. Saat ini, otoritas sedang mencermati 
dinamika ekonomi global dan perkembangan 
geopolitik yang penuh ketidakpastian.

Pasar saham melemah imbas 
kondisi makroekonomi global.

OJK: dana terhimpun di pasar 
modal capai Rp102,9 T.
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Bond Info
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Sri Mulyani.  Pasar SBN di Indonesia lebih baik 
dibandingkan Filipina dan Malaysia.  Meski terjadi 
capital outflow, koreksi terhadap pasar Surat Berharga 
Negara (SBN) Indonesia untuk 10 tahun (10Y) 
mengalami kenaikan 17,3% secara YtD dibandingkan 
dengan negara-negara lain. Dikutip dari IDXChannel, 
dibandingkan dengan negara lain seperti Filipina yang 
naik 42%, Meksiko 21%, dan Malaysia 20%, kenaikan di 
Indonesia relatif lebih baik  karena ditopang kebijakan 
dan postur fiskal yang terus dikomunikasikan secara 
kredibel dan hati-hati. Hal tersebut disampaikan 
Menkeu pada  rapat kerja dengan Badan Anggaran 
(Banggar) DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia 
(BI). Menurut Menkeu, investor saat ini cenderung 
risk-off menghadapi tekanan global, namun secara 
bertahap sudah masuk kembali ke pasar.  Kendati 
demikian, perlu diwaspadai tekanan di pasar SBN. 
Meningkatnya Fed Funds Rate bisa mendorong 
kenaikan suku bunga di 2022, dengan yield SUN IDR 
10Y diperkirakan antara 6,81-8,73% pada akhir 2022.
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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Pemerintah Kumpulkan Rp15,77 Triliun Total penawaran lelang 
sukuk  pada  Selasa (28/06).  Lelang sukuk ini terdiri atas enam 
seri SBSN yang terdiri atas 1 surat perbendaharaan negara 
syariah (SPN-S) dan lima Project Based Sukuk (PBS). Berdasarkan 
data Bisnis.com, pemerintah telah melakukan lelang Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Hasilnya, 
total penawaran yang masuk senilai Rp15,77 triliun untuk enam 
seri SBSN yang terdiri atas 1 surat perbendaharaan negara 
syariah (SPN-S) dan lima project based sukuk (PBS). Jumlah 
tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil lelang edisi 
sebelumnya sebesar Rp15,13 triliun. Hasil lelang menunjukkan 
penawaran terbanyak masuk untuk seri PBS031 yang jatuh 
tempo 15 Juli 2024 dengan total Rp5,1 triliun. Dari hasil tersebut, 
pemerintah menyerap penawaran sebesar Rp4,15 triliun.

Yield Obligasi Pemerintah seri benchmark dengan 
tenor 10 tahun untuk Indonesia (warna merah) dan 
Amerika Serikat (warna hijau) dari tanggal 20 hingga 
30 Juni 2022. Yield untuk obligasi Amerika Serikat 
turun 26 bps menjadi 2,97% sedangkan yield obligasi 
negara Indonesia  turun 25 bps pada 7,25%.  Trend 
penurunan yield ini antara lain disebabkan pelaku 
pasar mulai mengkhawatirkan potensi resesi yang 
semakin meningkat, sehingga investor cenderung 
memburunya. Sementara sentimen dari dalam 
negeri terkait dengan pengumuman inflasi bulan Juni 
sebesar 4,15% yang membuat investor cenderung 
mencari instrumen investasi yang lebih aman.   

Kemenkeu  dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/06), 
mencatat transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) 
dengan cara private placement dalam rangka penempatan 
dana atas Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak 
dengan jumlah sebesar Rp746,62 miliar. Jumlah SUN tersebut 
terdiri dari seri SUN FR0094 senilai Rp659,91 miliar dan 
SUN FR0003 sebesar USD5,859 juta atau setara dengan 
Rp86,71 miliar (kurs Rp14.800 per dolar AS). Kedua SUN 
yang diterbitkan adalah dua seri Obligasi Negara (ON) yang 
transaksinya telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022. 
Adapun jenis SUN yang diterbitkan adalah surat utang dengan 
kupon tetap (fixed rate) yang dapat diperdagangkan. Harga 
atau yield masing-masing seri SUN adalah sebesar 6,95% 
dan 4,75%. Tanggal jatuh tempo seri FR0094 yakni pada 15 
Januari 2028, sementara USDFR0003 pada 15 Januari 2032.

Pemerintah kumpulkan Rp15,7 T 
dalam lelang Sukuk.

Menkeu: Pasar SBN Indonesia 
berkinerja lebih baik dari negara 

berkembang lainnya.

2,900

3,050

3,200

3,350

7,20

7,25

7,30

7,35

7,40

7,45

7,50

7,55

20-Jun
21-Jun

22-Jun
23-Jun

24-Jun
25-Jun

26-Jun
27-Jun

28-Jun
29-Jun

30-Jun

YIELD OBLIGASI TENOR 10 TAHUN INDONESIA DAN AS 
(PERSEN)

Indonesia Amerika Serikat

"An investment in knowledge pays the best interest" - Benjamin Franklin 



Currency Market Info

Bank Indonesia: Suku bunga acuan naik apabila inflasi inti 
melonjak. BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate 
(BI7DRR) sebesar 3,5% bulan ini. RDG Bank Indonesia pada 22-
23 Juni 2022 juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility 
sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. BI 
telah mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% sejak 
Februari 2021 atau bertahan selama 16 bulan terakhir. Level 3,5% 
adalah suku bunga acuan terendah dalam sejarah Indonesia.
Sementara itu, banyak negara di dunia sudah lebih dulu 
menaikkan suku bunga acuan. Seperti Amerika Serikat dan 
beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika Selatan. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan penyesuaian 
suku bunga apabila ada kenaikan inflasi inti.  Inflasi Inti 
adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau 
persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi 
dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi 
permintaan-penawaran. Lingkungan eksternal antara lain  
nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang.
Pada Mei 2022, inflasi inti secara tahunan adalah 2,58%. Hal 
ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas 
emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global. 
Sedangkan untuk indeks harga konsumen terjadi inflasi 3,55%.
Dari sisi nilai tukar rupiah sejauh ini juga terjaga, meskipun 
ada pelemahan. Nilai tukar Rupiah sampai dengan 22 Juni 
2022 terdepresiasi sekitar 4,14% (YtD) dibandingkan dengan 
level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan 
depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, 
seperti India 5,17%, Malaysia 5,44%, dan Thailand 5,84%.
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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

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), 
Dollar Singapura (kuning) dan Peso Filipina (merah) untuk periode 
20 s.d. 30 Juni 2022. Lima kurs ditutup melemah. Rupiah melemah 
0,71%, Ringgit Malaysia melemah 0,14%, Peso Filipina melemah 
1,89%, Dollar Singapura melemah 0,55%, dan Baht Thailand melemah 
0,68%. Mata uang Asean mengalami tekanan seiring keputusan 
The Fed yang memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 
75 bps, konflik Rusia-Ukraina yang belum ada tanda berakhir, 
serta kekhawatiran akan terjadinya resesi di Eropa dan Amerika. 
Sementara itu sentimen dari dalam negeri, yakni inflasi 
yang mencapai rekor tertinggi sejak 2017.  Selain itu, 
dikutip dari CNN Indonesia, pelemahan rupiah juga 
didorong oleh berlanjutnya pelemahan aset dan mata 
uang berisiko di tengah sentimen risk off di bursa saham

BI: Suku bunga naik jika inflasi inti 
melonjak

Mata uang negara ASEAN melemah 
imbas kenaikan suku bunga
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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 Juni 2022. Harga palm oil 
turun sebesar 1,43% menjadi MYR4.910,0 per ton, coal 
turun sebesar 1,73% menjadi USD 385,95 per ton, rubber 
melemah 0,53% menjadi JPY 260,9 per ton. Pergerakan 
harga CPO dipengaruhi ekspektasi kenaikan produksi 
serta peningkatan kuota ekspor oleh Indonesia  
sebagai produsen utama CPO, selain itu kekhawatiran 
akan terjadinya resesi di Amerika Serikat dan eropa 
menjadi katalis negatif terhadap harga komoditas.   
Harga batubara mengalami tren penurunan  akibat  
batu bara asal Rusia saat ini sedang dibanderol 
murah yang membuat permintaan impor batu bara 
ke Tiongkok dan India mengalami peningkatan.
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Harga komoditas minyak mentah dunia masih terkoreksi pada perdagangan 
Jumat (30/6). Harga minyak dunia anjlok di tengah kekhawatiran resesi ekonomi. 
Pelemahan harga minyak mentah terjadi karena OPEC+ mengonfirmasi hanya akan 
meningkatkan produksi pada Agustus meskipun pasokan global berisiko menurun.
Dilansir CNN, Kamis (30/6), harga minyak mentah berjangka West Texas 
Intermediate (WTI) turun USD107,76 per barel. Kelompok produsen OPEC+, 
termasuk Rusia sepakat untuk tetap pada strategi produksinya setelah dua hari 
pertemuan. Mereka menghindari pembahasan kebijakan mulai September dan 
seterusnya. Padahal OPEC+ sebelumnya memutuskan untuk meningkatkan 
produksi setiap bulan sebesar 648.000 barel per hari (bph) pada Juli dan Agustus.
Sanksi terhadap minyak Rusia juga telah membantu membuat harga 
energi melonjak dan memicu kekhawatiran inflasi dan resesi ekonomi.

Bitcoin terpantau kembali diperdagangkan di bawah USD20.000 pada perdagangan Kamis (30/6), karena investor masih 
khawatir dengan kondisi makroekonomi global dan krisis yang terjadi di perusahaan kripto. Dikutip dari CNBC Indonesia, 
dalam sepekan terakhir Juni Bitcoin terkoreksi 1,57% dan pada Juni Bitcoin turun 36,79%. Sementara sepanjang tahun 
ini, Bitcoin sudah kehilangan valuasinya hingga 58,05%. Saat ini kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai USD381,67 miliar. 
Tingginya inflasi di beberapa negara, ditambah The Fed  dan beberapa bank sentral yang juga menargetkan kenaikan suku bunga, 
telah memicu kekhawatiran resesi. Hal ini berpengaruh terhadap komoditas dengan risiko tinggi seperti mata uang kripto.

Bitcoin turun signifikan di bawah USD20.000 

Harga minyak mentah dunia terkoreksi 
imbas keputusan OPEC+
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BI proyeksi kenaikan suku bunga The Fed hingga 
3,5% pada akhir 2022. Gubernur Bank Indonesia (BI) 
Perry Warjiyo meningkatkan proyeksi kenaikan suku 
bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve 
(Fed), dari 3,25% menjadi 3,5% pada akhir tahun 2022.
Adapun setelah meningkatkan suku bunga acuan 75 bps pada 
bulan Juni, suku bunga Fed Ini berada dalam rentang 1,5% sampai 
1,75%. Ia berpendapat terbatasnya ruang fiskal di sejumlah 
negara menyebabkan kenaikan harga komoditas global yang 
berdampak pada peningkatan harga di berbagai negara.
Oleh karenanya, sejumlah bank sentral, tak hanya 
The Fed, juga menaikkan suku bunga acuan, seperti 
di Brasil, India, Malaysia, dan berbagai negara lainnya.
Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan Fed berimbas 
kepada kenaikan imbal hasil atau yield obligasi AS dan 
pada akhirnya akan membuat aliran modal asing keluar 
dari negara-negara berkembang terutama di pasar SBN. 
Namun berkurangnya aliran modal asing tersebut tak akan 
mengganggu nilai tukar rupiah lantaran defisit transaksi 
berjalan yang rendah, neraca perdagangan yang terus 
mencetak surplus, dan cadangan devisa yang lebih dari cukup. 

Di tengah ancaman varian BA.4 dan BA.5, pemerintah 
memperkirakan tingkat penularan subvarian Omicron BA.4 
dan BA.5 tidak seganas varian Delta atau varian Omicron 
sebelumnya. Berdasarkan pengamatan pemerintah, kenaikan 
kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir memang salah 
satunya disebabkan oleh munculnya varian BA.4 dan BA.5. tingkat 
penularan BA.4 dan BA.5 diperkirakan hanya sepertiga dari 
puncak kasus Delta dan Omicron.  Lonjakan kasus diperkirakan 
akan terjadi bulan Juli pada minggu kedua atau ketiga.
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Pejabat Fed janjikan suku bunga naik, dorong kembali 
ketakutan resesi. kenaikan suku bunga lebih lanjut yang cepat 
untuk menurunkan inflasi tinggi, tetapi mendorong kembali 
kekhawatiran yang berkembang di antara investor dan ekonom 
bahwa biaya pinjaman yang lebih tinggi akan memicu penurunan 
ekonomi yang tajam. The Fed pada bulan Juni telah menaikkan 
suku bunga sebesar 75 bps yang merupakan kenaikan
suku bunga terbesar sejak 1994 menjadi kisaran 1,5-1,75% untuk 
memerangi inflasi yang berada pada level tertinggi 40 tahun.
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What's Next?
Domestic International
BI diprediksi naikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada 
2022. Meskipun saat ini BI masih mempertahankan suku bunga 
pada 3,5%. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings memperkirakan 
era suku bunga rendah ini tak bertahan lama. Dikutip dari 
Kontan (30/06), lembaga tersebut memperkirakan, pada tahun 
ini BI akan mulai menaikkan suku bunga acuan pada tahun 2022 
sebesar 50 bps dan pada tahun 2023 diperkirakan suku bunga 
acuan naik hingga 100 bps. Meski begitu, Gubernur BI mengatakan 
akan menaikkan suku bunga ketika ada kenaikan inflasi inti.

IMF menyebut pihaknya dan pemerintah Sri Lanka akan pada 
jalur yang tepat untuk mencapai kesepakatan dalam pemberian 
dana tambahan. Dikutip dari Antara, IMF melakukan diskusi 
konstruktif dan produktif dengan pihak berwenang Sri Lanka 
mengenai kebijakan ekonomi dan reformasi yang akan didukung 
oleh pengaturan fasilitas dana tambahan IMF.  Pernyataan itu 
meningkatkan harapan bahwa Sri Lanka yang sedang dilanda krisis, 
dapat mengatur keuangan publiknya dan meyakinkan kreditur.
Seperti diketahui, Sri Lanka  tengah menghadapi krisis keuangan 
terburuk dalam beberapa dekade yang membuat negara itu 
berjuang untuk membayar impor barang-barang penting 
dan memaksanya untuk menyatakan tidak dapat melunasi 
beberapa utang luar negerinya. Sri Lanka selama berbulan-
bulan mengalami kekurangan pangan, bahan bakar, dan listrik.

Perdana Menteri (PM) Ukraina Denys Shmygal menyebut 
biaya pembangunan kembali negaranya akibat invasi Rusia 
bisa mencapai USD750 miliar (Rp11.236 triliun). Dikutip dari 
Detik, Shmygal meminta agar para konglomerat Rusia juga 
membantu pembiayaan pembangunan kembali Ukraina.
Dilansir Reuters, hal itu disampaikan dalam Konferensi 
Pemulihan Ukraina yang digelar di Lugano, Swiss. Diungkapkan 
oleh Shmygal bahwa kerusakan langsung pada infrastruktur 
Ukraina akibat invasi Rusia telah melebihi USD100 miliar. Rencana  
pemulihan Ukraina akan dilakukan dalam tiga tahap, dengan 
tahap pertama akan difokuskan pada perbaikan hal-hal yang 
penting bagi kehidupan sehari-hari warga, seperti pasokan air.
Komponen pemulihan  ini akan segera diluncurkan setelah 
pertempuran berakhir, yang nantinya akan mencakup 
pembangunan perumahan sementara, rumah sakit dan sekolah. 

BI diprediksi naikkan suku bunga 50 bps 
pada 2022
 

Pemerintah perkirakan akan ada 
lonjakan kasus Covid bulan Juli

The Fed akan naikkan suku bunga lagi 
pada 2022.

IMF capai kesepakatan 
dengan Srilanka. 
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