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30 AGUSTUS 2019

Perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok kembali memanas 
dipicu oleh pengumuman Pemerintah Tiongkok untuk menerapkan tarif 
baru pada USD 75 miliar barang impor dari AS, yang langsung dibalas 
oleh Presiden AS Donald Trump dengan menerapkan kenaikan pada 
tarif yang sedang berjalan. Sementara dari dalam negeri, Presiden Joko 
Widodo telah memutuskan lokasi ibukota baru, yaitu di
Kalimantan Timur.

Kedua belah pihak saling meluncurkan kenaikkan tarif silih berganti 
yang membuat perundingan dagang semakin memanas. Ketegangan 
kembali memanas ketika pada 23 Agustus 2019, Pemerintah Tiongkok 
mengumumkan akan menerapkan tarif 5-10% pada senilai USD 75 miliar 

barang impor dari AS (termasuk kacang kedelai & minyak) efektif 1 
September dan 15 Desember 2019, dan kembali menerapkan tarif 5-25% 
pada impor otomotif dan komponennya dari AS yang sebelumnya sempat 
dihentikan, juga efektif pada 15 Desember 2019.   Presiden Trump dengan 
cepat memberikan reaksi melalui pengumuman tarif tambahan menjadi 
30% (dari 25%) untuk USD 250 miliar barang impor dari Tiongkok, efektif 
1 Oktober 2019, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik 
Rakyat Tiongkok. Tak hanya itu, Trump juga menganjurkan 
perusahaan-perusahaan AS untuk mencari alternatif lokasi bisnis selain 
Tiongkok, termasuk untuk kembali memproduksi barang di AS. 

TANGGAL LANGKAH BERSAMA LANGKAH AMERIKA LANGKAH TIONGKOK

Perantara Tiongkok merencanakan 
keberangkatan ke AS untuk melanjutkan 
diskusi seperti yang telah disetujui saat 
pertemuan di Shanghai di akhir Juli lalu
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Implementasi gelombang kedua dari tarif 
15% AS terhadap USD 300 miliar barang 
impor Tiongkok dimulai

Implementasi gelombang pertama dari 
tarif 15% AS  terhadap USD 300 miliar 
barang impor Tiongkok dimulai

Presiden Trump mengatakan Tiongkok 
menelepon dan ingin mengajak kembali 
berunding & membuat kesepakatan. 

Anggota dewan Senat AS memerintahkan 
dana pensiun AS untuk tidak mendanai & 
investasi pada badan usaha milik negara 
China lagi.

Tiongkok diperikirakan akan memberikan 
langkah balasan.

Tiongkok mengatakan tidak mengetahui 
tentang perbincangan telepon di akhir 
pekan seperti yang diberitakan Presiden 
Trump

Tiongkok membeli kacang kedelai untuk 
kebutuhan tahun depan dari Amerika 
Selatan yang notabene adalah pesaing 
dagang AS.

Menteri Luar Negeri Tiongkok tidak 
mengkonfirmasi adanya perbincangan 
telepon.

Figur 1: Kronologi ketegangan perang tarif antara Tiongkok dan AS selama sebulan terakhir
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Juru bicara AS menyatakan bahwa 
Presiden Trump memiliki penyesalan 
dengan tidak menaikkan tarif yang lebih 
tinggi kepada Tiongkok.

Presiden Trump mengatakan bahwa 
President Xi bisa menjadi musuh AS dan 
kembali menaikkan tarif dari 10% ke 15% 
kepada USD 300 miliar barang impor 
Tiongkok (dalam 2 gelombang) dan dari 
25% ke 30% untuk USD 250 miliar barang 
impor Tiongkok efektif 1 Oktober 2019. 
Presiden Trump juga memerintahkan 
kepada perusahaan AS untuk keluar dari 
Tiongkok.

AS memperpanjang serangkaian 
pengecualian bagi perusahaan AS untuk 
bisa tetap membeli barang dan jasa dari 
Huawei selama 90 hari. Namun Presiden 
Trump menambahkan lebih dari 40 
perusahaan yang berhubungan dengan 
Huawei kedalam daftar hitam.

AS menambah 4 perusahaan nuklir asal 
Tiongkok ke dalam daftar hitam.

AS menaikkan tarif menjadi 10% 
terhadap barang impor Tiongkok senilai 
USD 300 miliar ke dalam dua gelombang. 
Sebagian akan dikenakan tarif yang lebih 
tinggi mulai 1 September dan sisanya 
mulai 15 Desember 2019. 

AS menyebut Tiongkok sebagai 
manipulator mata uang.

Tiongkok merespon kenaikan tarif dari AS 
dengan menaikkan tarif sebanyak 5-25% 
terhadap USD 75 miliar barang impor dari 
AS.

Tiongkok mendesak AS untuk 
membatalkan penjualan senjata kepada 
Taiwan.
 

Komite tarif dewan negara mengatakan 
bahwa Tiongkok terpaksa akan membalas 
kenaikan tarif dari AS, tanpa menjelaskan 
dengan rinci langkah apa yang akan 
diambil.

Menteri Perdagangan mengatakan bahwa 
perusahaan Tiongkok menghentikan 
pembelian bahan pertanian dari AS.

Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu 
berbincang dengan perwakilan 
perdagangan dan Menteri keuangan AS 
melalui telepon dan telah setuju untuk 
melanjutkan perbincangan dalam waktu 
dua minggu.
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Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, 
bertemu dengan Menteri Luar Negeri 
Tiongkok, Wang Yi.

Perbincangan di Shanghai diakhiri 
dengan kedua belah pihak setuju untuk 
bertemu kembali pada awal bulan 
September di Washington. 

Trump memberitakan bahwa AS akan 
memberikan tambahan 10% tarif 
terhadap barang impor dari Tiongkok 
senilai USD 300 miliar.

AS menyebut perundingan dengan 
Tiongkok berjalan dengan konstruktif.

Untuk pertama kalinya Yuan melemah di 
atas level 7 per USD sejak tahun 2008.

Menteri Komunikasi Tiongkok 
menyatakan bahwa Tiongkok harus 
mengambil langkah balasan terhadap 
kenaikan tarif AS.

Perbincangan di Shanghai diakhiri 
dengan kedua belah pihak setuju untuk 
bertemu kembali pada awal bulan 
September di Washington. 

Figur 2: Ringkasan eskalasi perang tarif antara Tiongkok dan AS dalam setahun terakhir

Figur 3: Lokasi ibu kota yang baru

Sumber: Bloomberg

Sumber: Facebook Presiden Joko Widodo

Sumber: Associated Press

Volatilitas pasar saham dunia semakin meningkat karena perang tarif 
yang memanas ini, namun IHSG relatif lebih resilien dibanding pasar di 
negara-negara lain. Indeks S&P 500 di AS masih membukukan 
penurunan -3,7% selama bulan berjalan Agustus 2019 (sampai dengan 27 
Agustus), sementara indeks MSCI Asia ex Japan turun -6% dan IHSG juga 
ikut turun meskipun penurunannya lebih landai, yaitu -1,76%. 

Sebaliknya, pasar obligasi dunia membukukan kinerja yang positif, 
sejalan dengan investor global yang beralih dari aset berisiko ke kelas 
aset yang lebih aman seperti pasar obligasi. Indeks FTSE World 
Government Bond (developed market) naik +3,03% selama bulan berjalan 
Agustus 2019 (sampai dengan 27 Agustus) dan indeks JP Morgan 
Emerging Market Bond naik +1,9%. Demikian pula, pasar obligasi 
Indonesia juga membukukan return yang positif, dengan indeks BINDO 
naik sebanyak +0,56% dan indeks Bloomberg Indonesia USD Sovereign 
Bond naik +3,2%. Ini sejalan dengan preferensi kami terhadap pasar 
obligasi daripada pasar saham, dan kami masih melihat bahwa pasar 
obligasi merupakan pilihan investasi yang relatif lebih baik saat ini. 

Sementara itu dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo telah 
memutuskan lokasi ibukota baru yaitu di Kalimantan Timur. Pemerintah 
menetapkan lokasi ibukota yang baru yaitu sebagian berada di Kabupaten 
Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 
di provinsi Kalimantan Timur. Target Pemerintah untuk pemindahan 
ibukota ke lokasi baru ini adalah tahun 2024. Ada beberapa alasan dimiliki 

Pemerintah mengapa lokasi ini ideal untuk ibukota baru menggantikan 
Jakarta, yaitu risiko bencana yang rendah, lokasi yang strategis serta 
ketersediaan infrastruktur yang cukup karena diapit oleh 2 kota besar 
(Samarinda & Balikpapan), dan ketersediaan lahan Pemerintah yang 
memadai (yaitu sebanyak 180,000ha). 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibukota 
senilai Rp 466 triliun. APBN direncanakan hanya menyumbang 19% dari 
total biaya yang diperlukan. Selebihnya, kerja sama dengan swasta 
diharapkan dapat menyokong pembangunan ibu kota yang baru.
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Disclaimer: 
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian atau pun secara keseluruhan 
kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, 
pembelian, atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan  segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang 
ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap 
setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat  dilakukan kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih 
dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi 
saja. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko 
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat 
bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.        

MARKET FOCUS

4/4

 

Investment Marketing PT  AIA FINANCIAL AGUSTUS 2019 

Dampak dari pemindahan ibu kota ini. Untuk ekonomi keseluruhan, 
pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat menurunkan kesenjangan 
ekonomi antar pulau yang selama ini masih terpusat di Jawa. Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai relokasi ini 
berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 
sebanyak +0,1-0,2%. Sementara dari sisi inflasi, Bappenas melihat 
pemindahan ibukota hanya menambah inflasi nasional sebesar +0,2%. 

Untuk pasar obligasi Indonesia, pemindahan ini berpotensi meningkatkan 
supply obligasi Pemerintah Indonesia sebab 19% dari anggaran (Rp 88,5 
triliun) direncanakan berasal dari APBN. Untuk pasar saham Indonesia, 
terdapat beberapa sektor emiten yang dapat menuai dampak positif dari 
pemindahan ibu kota ini, seperti sektor semen dan konstruksi, namun 
secara fundamental dampak positif ini kemungkinan besar baru akan 
dapat dirasakan pada semester 2 tahun depan.


