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Hot Issue
Domestic
BI proyeksi laju ekonomi 2023 maksimal 5,5 Persen, di bawah 
Pemerintah.  BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tanah 
Air berada di kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2023. 
Proyeksi ini lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 
5,3 persen hingga 5,9 persen. Kendati demikian, proyeksi 
pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari target tahun ini, yaitu 
4,5 persen sampai 5,3 persen. Proyeksi ini mempertimbangkan 
perang Rusia-Ukraina, rencana kenaikan tingkat bunga acuan 
bank sentral AS, The Federal Reserve, hingga risiko kenaikan 
inflasi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Khusus inflasi, 
BI memperkirakan inflasi Indonesia akan menyentuh 4,2 persen 
pada tahun ini. Di sisi lain, bank sentral nasional memperkirakan 
nilai tukar rupiah akan melemah di kisaran Rp14.400 sampai 
Rp14.800 per dolar AS pada tahun ini. Asumsi ini lebih tinggi 
dari tahun ini di rentang Rp14.300 hingga Rp14.700 per dolar AS. 

Bappepti selenggarakan dialog Sistem Resi Gudang (SRG) 
dengan mengusung tema ”Optimalisasi Pemanfaatan Skema 
Subsidi Resi Gudang oleh Pelaku Usaha SRG” yang disiarkan di 
TVRI dan RRI Surabaya (31/5), narasumber dalam acara ini adalah 
Direktur Sistem Manajemen Investasi, Syafriadi dan Direktur 
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Agung Rihayanto.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengawasan SRG dan PLK menyampaikan manfaat SRG 
bagi petani dan perkembangannya, disampaikan bahwa 
dari tahun ke tahun partisipasi pelaku usaha komoditas 
dalam memanfaatkan SRG juga semakin meningkat,
Tercatat saat ini telah terdapat 102 Pengelola Gudang SRG 
yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, 163 
Gudang SRG serta 70 Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG yang 
mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia. Direktur Sistem 
Manajemen Investasi menjelaskan tujuan utama program
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SSRG untuk memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada 
penerima SSRG guna menjaga kesinambungan produksi 
komoditi, jadi petani saat panen harga komoditasnya turun bisa 
melakukan tunda jual dan menjual saat harga naik, dan bisa 
menggunakan resi gudang untuk mendapatkan pembiayaan 
berbunga rendah lewat SSRG untuk proses tanam selanjutnya.

PKN STAN  adakan Kuliah Umum  Mata Kuliah Pengelolaan 
Investasi Pemerintah.   kegiatan yang dilaksanakan pada 18 Mei ini 
mengundang  narasumber Direktur SMI, Syafriadi  dan Kasubdit 
IPB, Iman  Widhiyanto.  Kuliah umum dengan tema  “Kebijakan 
Dan Tata Kelola Investasi Pemerintah Untuk Pemulihan Ekonomi 
Pasca Pandemi Covid-19” ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang lebih luas dan up to date tentang pengelolaan 
investasi pemerintah yang dalam hal ini di kelola Direktorat SMI.

BI: Transaksi BI-FAST capai Rp320,6 triliun per 29 Mei. Mengutip 
Antara, transaksi BI-FAST sejak awal Januari hingga 29 Mei 2022 
mencapai Rp320,6 triliun dari 85,3 juta transaksi. Sementara 
selama Ramadhan dan libur Idul Fitri yaitu 3 April sampai 8 Mei 
2022, volume transaksi BI-FAST mencapai 27,6 juta transaksi 
dengan nilai sebesar Rp107,4 triliun. Untuk rata-rata harian 
volume transaksi selama Ramadan dan libur Idul Fitri meningkat 29 
persen menjadi 767.169 transaksi yang lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata harian Mart 2022 sebanyak 596.771 transaksi, nominal 
dan volume transaksi BI-FAST aka terus meningkat karena 
adanya tiga faktor yakni perluasan kanal pembayaran yang 
bermacam-macam, komunikasi yang mulai dimasifkan serta 
berprosesnya batch-batch Bank peseta berikutnya. Untuk total 
peserta BI-FAST saat ini telah mencapai 52 lembaga dan mampu 
mewakili 82 persen dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan ada 
tambahan 340 kasus konfirmasipada 31 Mei. Dengan demikian, 
total kasus konfirmasi mencapai 6.054.973. Tambahan 340 
kasus konfirmasi lebih tinggi dibandingkan kemarin yang 
tercatat 218. Sementara itu, kasus sembuh bertambah 247 
sehingga totalnya 5.895.423 Sedangkan kasus meninggal 
bertambah 5. Dengan demikian sudah 156.591 orang yang 
meninggal akibat Covid-19.  Kemenkes mencatat hingga 30 Mei 
2022 sudah lebih dari 413 juta dosis vaksin yang disuntikkan 
kepada masyarakat Indonesia, baik dosis 1, 2 maupun booster. 
Dimana sebanyak 200.246.648 masyarakat yang menerima 
suntikan dosis pertama. Sementara 167.391.090 masyarakat 
sudah menerima dosis kedua. Dan sebanyak 45.607.567 
masyarakat yang mendapatkan vaksinasi dosis booster.Sumber: Refinitif, diolah
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International

Rusia Upayakan Bayar Utang Jatuh Tempo Juni 
2022. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov 
mengatakan pihaknya sedang menyiapkan 
mekanisme baru untuk membayar utang luar 
negeri yang jatuh tempo pada Juni 2022.
Mengutip Reuters, utang tersebut berdenominasi dolar 
AS. Ia tak menyebut pasti berapa utang yang harus 
dibayar pada Juni 2022. Pemerintah Rusia menargetkan 
penerimaan dari minyak dan gas tembus 1 triliun Rubel 
atau US$15,27 miliar pada tahun ini. Nantinya, dana itu akan 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Sebelumnya, Rusia mempercepat pembayaran utang 
sebesar U$99,26 juta atau Rp1,44 triliun (asumsi kurs 
Rp14.600 per dolar AS) pada Jumat (20/5) atau seminggu 
sebelum jatuh tempo demi mencegah gagal bayar 
(default). Kementerian Keuangan Rusia mengatakan telah 
mentransfer dana sebesar US$71,25 juta atau Rp1,04 triliun 
untuk pembayaran kupon Eurobond berdenominasi dolar 
AS yang jatuh tempo pada 2026 dan 26,5 juta Euro atau 
US$28 juta (Rp408,8 miliar) yang jatuh tempo pada 2036. 

Uni Eropa Sepakat Embargo Impor Minyak Rusia. 
Pemimpin Uni Eropa sepakat untuk melarang impor 
minyak dari Rusia. Selain itu, pemimpin Uni Eropa juga 
setuju untuk mendepak bank terbesar Rusia bernama 
Sberbank dari sistem SWIFT. Sebelumnya, Menteri 
Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan embargo 
impor minyak Rusia tidak otomatis melemahkan 
Kremlin. Sebab, Rusia berpotensi meraup banyak 
keuntungan karena harga minyak mentah dunia 

Sumber: Refinitif, diolah

 
melonjak usai AS mengumumkan embargo impor minyak 
dari Negeri Beruang Merah itu. Oleh karena itu, Komisi 
Eropa dan AS sedang menyiapkan proposal untuk tidak 
lagi membayar harga berapa pun untuk minyak. Mereka 
berencana membatasi harga global. Jerman sendiri sempat 
menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Sebab, Jerman 
sangat bergantung dengan impor energi Rusia. Sebelum 
perang Rusia-Ukraina, minyak Rusia tercatat berkontribusi 
sekitar sepertiga dari pasokan di Jerman.. Pemerintahan 
Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan energi 
sebagai kekuatan untuk memukul negara-negara yang 
tak ramah atas invasi militer yang dilakukannya terhadap 
Ukraina. Caranya, dengan mewajibkan pembayaran 
menggunakan mata uang Rubel kepada negara-
negara tak ramah yang ingin mengimpor energi Rusia. 

Inflasi Jerman mencapai level tertingginya, dalam 
lima puluh tahun. Dikutip dari CNBC, pada bulan Mei 
inflasi Jerman mencapai 8,7 persen  secara tahunan. Ini 
merupakan akibat dari harta energi dan pangan yang 
makin melambung akibat perang Rusia dan Ukraina. 
Terakhir kali inflasi yang sama tinggi di Jerman adalah 
selama musim dingin 1973/1974, ketika harga minyak 
mineral melonjak sebagai akibat dari krisis minyak 
Angka tersebut mengalahkan prediksi 8,0 persen para 
analis dalam jajak pendapat Reuters. Sebelumnya di 
April, Jerman mencatat inflasi 7,8 persen. Harga energi 
naik 38,3 persen di bulan Mei dibandingkan dengan 
bulan yang sama tahun lalu, sementara harga pangan 
juga naik pada tingkat di atas rata-rata 11,1 persen.
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Capital Market Info
Perkembangan lima indeks komposit saham yang 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kelima indeks 
saham tersebut yaitu IHSG (oranye), LQ-45 (ungu), Indeks 
Saham Syariah Indonesia-ISSI (hijau), Indeks Hijau SRI-
Kehati (biru), dan BUMN20 (merah) paruh kedua bulan Mei 
2022 yang ditutup bervariasi.  IHSG (-0,17%), LQ45 (-0,21%), 
ISSI (+0,06%), SRI-Kehati (+0,3%), dan BUMN20 (-0,7%).
Naiknya IHSG antara lain sebagai imbas naiknya 
harga komoditas energi dan metal mining. Selain 
itu,  turunnya yield obligasi tenor 10 tahun  juga  
menjadi katalis pendorong IHSG akhir bulan Mei.

Perkembangan IHSG berdasarkan sektor IDX Industrial 
Classification (IDX-IC) yang menggantikan klasifikasi Jakarta 
Stock Industrial Classification (JASICA) yang digunakan 
bursa sejak 1996. IDX-IC mayoritas ditutup menguat,  
hanya dua dari sebelas indeks sektoral yang mengalami 
pelemahan yakni sektor teknologi dan kesehatan. 
Penguatan tertinggi dialami oleh sektor transportasi  
dan energi sebagai imbas kenaikan harga komoditas.

Mitratel berencana melakukan aksi korporasi pembelian 
kembali (buyback) saham dengan menyiapkan anggaran 
senilai Rp1 triliun atau sebesar 5,3 persen dari modal 
disetor. Jangka waktu pelaksanaan buyback saham 
adalah tiga bulan dimulai dari 2 Jun 2022 sampai dengan 2 
September 2022. Kondisi perekonomian global mengalami 
tekanan yang disebabkan oleh kekhawatiran resesi yang 
terjadi di Amerika Serikat. Hal tersebut berdampak pada 
pasar modal secara keseluruhan termasuk saham Mitratel.  
Rencana buyback diyakini tidak mempengaruhi kondisi 
keuangan perseroan, baik pendapatan maupun biaya 
operasional secara signifikan. Sampai saat ini arus kas 
perseroan sangat memadai untuk membiayai buyback 
dan kegiatan usaha sesuai rencana bisnis Mitratel. kinerja 
Mitratel periode kuartal I 2022, perseroan menorehkan 
pencapaian yang positif. Laba Perseroan pada kuartal I 2022 
sebesar Rp459,4 miliar, naik 33,86 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya Rp343,19 miliar. 
Kenaikan laba tersebut sejalan dengan meningkatnya 
pendapatan perseroan menjadi Rp1,87 triliun pada kuartal 
1 2022 atau meningkat 21,45 persen dibandingkan dengan 
pendapatan pada kuartal I2021 sebesar Rp1,53 triliun..
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Perkembangan pasar saham Asia dalam sepekan terakhir.  
Indeks saham tersebut yaitu HSI (Hongkong) mengalami 
kenaikan 3,4% menjadi HKD21.415, Kospi (Korea Selatan)  naik 
1,8% pada KRW2.685, NKY (Jepang) menguat 2% menjadi 
JPY27.279, SHCOMP (Shanghai, China) menguat 1,3% menjadi 
CNY3186,  FBMKLCI (Malaysia) menguat 1,4% menjadi MYR1.570, 
dan SET (Thailand) menguat 2,50% menjadi THB1.663. 



Bond Info
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Yield Obligasi Pemerintah seri benchmark dengan tenor 10 
tahun untuk Indonesia (warna merah) dan Amerika Serikat 
(warna hijau) dari tanggal 16 hingga 31 Mei 2022. Yield untuk 
obligasi Amerika Serikat turun menjadi 2,85 persen  sedangkan 
yield obligasi negara Indonesia  turun 33 bps pada 7,05 persen. 
Yield berlawanan arah dari harga, sehingga turunnya 
yield menunjukkan harga obligasi yang sedang menguat, 
demikian juga sebaliknya. Harga Surat Berharga Negara 
(SBN) ditutup menguat pada perdagangan akhir Mei, di 
tengah ekspektasi pasar bahwa inflasi di Amerika Serikat 
akan terus melandai. Mengutip CNBC Indonesia, sebelumnya 
pada Jumat (27/5), indeks belanja konsumsi perorangan 
(personal consumption expenditure/PCE) AS tumbuh 4,9 
persen per April 2022, atau melambat jika dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya sebesar 5,2 persen. Indeks PCE 
menjadi acuan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) 
untuk menentukan langkah moneter mereka selanjutnya. 
Jika inflasi terkendali, maka langkah agresif penaikan suku 
bunga AS bisa dihindari dan membantu mengurangi tekanan 
atas saham teknologi. Optimisme akan perlandaian inflasi 
tersebut memicu pelemahan imbal hasil (yield) obligasi 
pemerintah AS tenor 10 tahun-yang menjadi acuan pasar.

SBR 011 Resmi Diluncurkan, Pemerintah Pasang 
Target Minimal Rp 5 Triliun.  Pemerintah menargetkan 
penawaran surat berharga negara savings bond ritel atau 
SBR seri SBR011 minimal Rp5 triliun. Meskipun begitu, 
terbuka peluang untuk memperoleh dana lebih tinggi 
dari penawaran SBR sebelumnya yakni Rp7,5 triliun.
Dilansir dari Tempo, Dirjen DJPPR Luky Alfirman menjelaskan 
bahwa pemerintah menawarkan SBR011 sejak 25 Mei 2022 
hingga 16 Juni 2022 atau tiga pekan ke depan. Dia meyakini 
instrumen itu dapat menambah pundi keuangan negara. 
Dalam penerbitan sebelumnya, yakni SBR010, pemerintah 
berhasil mendapatkan dana Rp7,5 triliun. Luky mengaku 
optimistis bahwa penawaran SBR011 pun berpotensi 
melebihi capaian sebelumnya karena kondisi saat ini yang 
tidak pasti. Kondisi perekonomian yang volatil menurutnya 
akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi di instrumen 
yang aman. Selain itu, karakteristik SBR011 membuatnya 
menjadi instrumen investasi yang menarik. Kupon SBR011 
memiliki sifat mengambang dilengkapi dengan batas bawah 
(floating with floor). Artinya, tingkat imbal hasil SBR011 akan 
naik ketika suku bunga acuan BI naik, tetapi tidak akan 
turun jika suku bunga acuan turun. SBR011 memiliki imbal 
hasil 5,5 persen dengan tenor dua tahun, lalu tidak dapat 
diperdagangkan kembali (non-tradeable) di pasar sekunder.
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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 (oranye), Ringgit Malaysia (ungu), Baht Thailand 
(merah), Dollar Singapura (biru) dan Peso Filipina (hijau) untuk 
periode 16 s.d. 31 Mei 2022. Mayoritas kurs melemah dengan tiga 
kurs mata uang ditutup turun. Rupiah melemah 0,69%, Ringgit 
Malaysia menguat 0,18%, Peso Filipina menguat 0,59%, Dollar 
Singapura melemah 0,31% dan Baht Thailand melemah 0,29%.  

Rupiah ditutup melemah, dipicu naiknya imbal hasil obligasi AS
Nilal tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank 
di Jakarta pada Selasa (31/5) melemah, seiring 
meningkatnya imbal hasil surat utang Pemerintah AS.
Sentimen pelemahan rupiah sepenuhnya pada rebound 
dolar AS oleh kenaikan tajam pada yield obligasi AS.
Yield obligasi AS tenor 10 tahun berada di level 2,85 
persen, naik dibandingkan posisi sebelumnya 2,75 persen.
Pelaku pasar mencerna pernyataan hawkish dari 
Gubernur Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller 
juga mengempiskan harapan bahwa The Fed mungkin 
berhenti sejenak setelah kenaikan suku bunga pada Juni 
dan Juli. Waller menganjurkan untuk mempertimbangkan 
kenaikan 50 basis poin pada setiap pertemuan sampai 
bank sentral melihat pengurangan inflasi yang substansial.

Rubel menguat tajam dalam perdagangan yang bergejolak 
di Bursa Moskow pada akhir Mei, membalikkan beberapa 
kerugian besar pekan lalu, Pemerintah Rusia mempertahankan 
dukungan dari kontrol modal dan akun perdagangan Rusia 
yang kuat. Rubel jatuh pekan lalu disebabkan oleh bank sentral 
yang memangkas suku bunga, mengindikasikan lebih banyak
pemotongan. Prospek pelonggaran kontrol modal 
dan kemungkinan gagal bayar atau default surat 
utang pemerintah menambah tekanan ke bawah.  
Didorong dengan kontrol modal, Rubel telah meningkat 
menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia 
sepanjang tahun ini. Persyaratan pembayaran gas baru untuk
konsumen Uni Eropa yang memerlukan konversi mata uang asing 
menjadi Rubel dan penurunan impor juga mendukung rubel. 
Mata pasar terfokus pada kemampuan Rusia untuk membayar 
utang luar negerinya setelah Amerika Serikat mendorongnya 
ke ambang default utang bersejarah dengan tidak 
memperpanjang lisensi untuk membayar pemegang obligasi, 
karena Washington meningkatkan tekanan menyusul apa 
yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina.
Rusia berencana untuk menyelesaikan kewajiban Eurobond-
nya menggunakan mekanisme yang mirip dengan skema 
yang digunakan untuk membayar gas Rusia dalam Rubel
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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 pertama Mei 
2022. Harga palm oil turun sebesar 1,02% menjadi MYR6.304,0 
per ton, coal naik sebesar 6,09% menjadi USD 392,85 per 
ton, rubber menguat 3,93% menjadi JPY 251,0 per ton.  

Harga minyak meroket tembus US$121,67 sambut China 
buka Lockdown. Harga minyak dunia meroket pada 
akhir perdagangan Senin (30/5). Dikutip dari CNN, harga 
minyak mencapai level tertinggi selama dua bulan terakhir 
karena China melonggarkan mobilitas usai lockdown.
Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli 
naik US$2,24 atau 1,9 persen menjadi US$121,67 per 
barel. Sementara, minyak mentah berjangka West Texas 
Intermediate (WTI) AS naik US$1,99 atau 1,7 persen menjadi 
US$117,06 per barel. Shanghai mengumumkan lockdown 
covid-19 selama dua bulan belakangan telah berakhir.
Dengan begitu, masyarakat di kota tersebut sudah 
bisa beraktivitas kembali dan China membutuhkan 
stok minyak untuk warganya yang juga mulai 
berkendara. Di sisi lain, OPEC+ menolak seruan 
Barat untuk mempercepat peningkatan produksi.
Organisasi negara-negara pengekspor minyak itu akan 
tetap pada rencana awal, yakni menaikkan target 
produksi Juli hanya sebesar 432.000 barel per hari.

Produksi sawit Malaysia potensi pulih, Harga mulai 
melemah.  Produksi minyak kelapa sawit Malaysia 
diperkirakan akan segera pulih setelah adanya gelombang 
besar pekerja dari Indonesia. Hal ini jadi sentimen negatif 
bagi pasar karena pasokan akan melimpah di pasar.
Produsen CPO terbesar kedua di dunia menyambut 
kedatangan para pekerja perkebunan dari Indonesia. 
Hal ini mendukung pemulihan produksi sawit. Malaysia 
sendiri bergantung kepada 2 juta pekerja asing, 
terutama dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal.
164 pekerja dari pulau Lombok di Indonesia diperkirakan 
akan tiba di Kuala Lumpur dengan penerbangan, menurut 
duta besar Indonesia untuk Malaysia Hermono, mengutip 
Reuters (31/5). Para tenaga kerja tersebut ditujukan untuk 
Perkebunan Sime Darby , salah satu perkebunan terbesar 
di Malaysia, dan termasuk di antara 32.000 pekerja yang 
dialokasikan untuk sektor tersebut, kata Hermono.

Sumber: Bloomberg, diolah
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What's Next???
Domestic

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai asumsi 
inflasi dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2023 di 
rentang 2 hingga 4 persen masih cukup realistis. 
Asumsi inflasi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan 
APBN dan kebijakan moneter yang masih memiliki 
kemampuan untuk menyerap guncangan. Saat ini, 
imbuhnya, inflasi Indonesia masih di angka 3,5 persen. 
Ini disebabkan oleh volatile food karena harga pangan 
naik, dan administered price. Sri Mulyani menambahkan 
pemerintah selalu mencari titik seimbang antara tekanan 
yang terjadi akibat fenomena global dan kebutuhan 
dalam negeri untuk meneruskan pembangunan, terutama 
perbaikan produktivitas dan kualitas dari perekonomian 
dan masyarakat. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga 
menyebutkan sejumlah target dalam APBN 2023. Seperti 
pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai 5,3 persen 
hingga 5,9 persen, dan nilai tukar yang berada di kisaran 
Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS. Nilai suku bunga SUN 
10 tahun di rentang 7,34 hingga 9,16 persen dan harga minyak 
mentah Indonesia di rentang US$80 hingga US$100 per barel.

Gaji Ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Juli 2022. Pemerintah 
memastikan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
pensiunan cair pada Juli tahun ini.  Nilainya pun lebih besar 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat pandemi, sebab 
gaji ke-13 tahun ini turut memasukkan perhitungan tunjangan 
kinerja (tukin) sebesar 50 persen. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani mengatakan pencairan gaji ke-13 dilakukan seiring 
dengan masuknya tahun ajaran baru anak sekolah. Pemberian 
gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi 
dan pengabdian aparatur negara serta pensiunan dalam 
menangani pandemi lewat pelayanan masyarakat dan upaya 
pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemberian gaji ke-
13 ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan 
ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat.
Adapun aturan teknis THR dan gaji ke-13 ini tertuang dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 75 tahun 
2022. Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa gaji ke-13 
akan diterima sama seperti gaji Juni 2022. Berdasarkan 
beleid peraturan tersebut, dana untuk gaji ke-13 sendiri 
akan berasal dari APBN. SMI kembali menegaskan bahwa 
pemberian gaji ke-13 dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat sekaligus membantu pemulihan ekonomi.
 

International

Negara G20 sepakati pembentukan dana cadangan antisipasi 
pandemi. Dikutip dari CNN, Negara-negara G20 menyepakati 
pembentukan dana cadangan untuk mengatasi dan mengantisipasi 
pandemi yang muncul di masa mendatang. dana tersebut dapat 
digunakan untuk mengakses vaksin, obat-obatan, hingga alat tes.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi 
Gunadi Sadikin, dalam acara 'G20: The 2nd Health Working 
Group' yang berlangsung di Lombok. Namun, sekarang 
yang menjadi perdebatan ialah bagaimana dan siapa yang 
berhak mengelola dana tersebut. Budi menyampaikan 
diskusi untuk menentukan hal tersebut cukup sulit.
Meski begitu, Budi menilai Indonesia telah melakukan satu langkah 
maju karena berhasil memprakarsai pembentukan dana ini dalam 
presidensi G20. Budi juga mengatakan Indonesia telah memberikan 
dana sebesar US$50 juta (Rp723 miliar) untuk agenda ini.

Harga minyak naik usai Uni Eropa sepakat larang impor 
minyak Rusia.  Kenaikan harga minyak didorong oleh Uni 
Eropa (UE) yang sepakat untuk melakukan embargo minyak 
Rusia.  Dilansir dari CNN Indonesia, minyak mentah berjangka 
Brent untuk pengiriman Agustus naik 69 sen atau 0,6 persen 
menjadi US$116,29 per barel. Sementara, minyak mentah 
berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman 
Juli naik 59 sen atau 0,5 persen menjadi US$115,26 per barel. 
Pemimpin Uni Eropa sepakat untuk melarang 90 persen impor 
minyak dari Negeri Beruang Merah pada akhir tahun ini. Hal ini 
merupakan sanksi terberat dari UE atas tindakan Rusia yang 
melakukan invasi ke Ukraina. Selain karena larangan impor 
minyak Rusia, penguatan harga minyak juga didorong oleh 
China yang mengakhiri lockdown covid-19 di Shanghai. Hal 
ini dapat meningkatkan permintaan di pasar karena negara 
tersebut merupakan salah satu negara pengimpor minyak 
terbesar di dunia. Di sisi lain, Organisasi Negara-negara 
Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) mengatakan 
anggotanya belum membahas kebijakan apakah mereka akan 
menangguhkan Rusia dari kesepakatan pasokan minyak saat 
ini. Organisasi kartel minyak itu dijadwalkan bertemu pada 
Kamis (2/6) waktu setempat untuk menetapkan kebijakan.

7

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi  //  Issue 5 - 2



8

“ Menjadi Pengelola Investasi Pemerintah yang Profesional, Pruden, dan Akuntabel”

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Redaktur: Tunas Agung Jiwa Barata, Kontributor: Pierra Santos (pierra.santos@kemenkeu.go.id) & M. Andri Aulia R (maa.rizki@kemenkeu.go.id), Ziyda Aynu 
Rifqi (Zydna.aynu@kemenkeu.go.id). Semua data dan konten berasal dari Refinitiv/Reuters, Bloomberg, CNBC Indonesia, 

CNN,IDN Financial, Yahoo Finance, Detik, Kontan, Bisnis, Investing, Antara. Cover: Canva.


