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Bank Indonesia pada 16 Juli kembali memangkas
suku bunga acuan menjadi 4,00% sebagai sinergi
dengan kebijakan pemerintah. Sementara itu
neraca perdagangan Indonesia bulan Juni kembali
surplus sebesar USD 1,27 miliar, melebihi
ekspektasi pasar.

Gambar 1: Pergerakan Suku Bunga Acuan Bank
Indonesia 7DRRR (%)
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Bank Indonesia di 16 Juli kembali memangkas suku
bunga acuan 7DRR sebesar 25 basis poin menjadi
4,00%. Pemotongan suku bunga acuan ini adalah
yang ke empat kalinya selama pandemi Covid-19
dengan total 100 bps. Langkah ini dilakukan BI
sebagai langkah lanjutan dan sinergi kebijakan
dengan pemerintah Indonesia dalam mendorong
pemulihan ekonomi.
Sebelumnya, Bank Indonesia juga mendukung
kebijakan pemerintah dengan turut mendanai APBN
2020 melalui pembelian Surat Berharga Negara.
Dalam skema burden sharing, BI akan menanggung
beban bunga utang hingga 100% dari anggaran
public goods pemerintah yang totalnya mencapai Rp
397,60 triliun.
Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia akan berada di titik dasarnya pada
kuartal kedua 2020. Kontraksi terendah diperkirakan
terjadi di Mei 2020 sejalan dengan berlakunya PSBB
untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang
menghambat laju perekonomian. Berbagai data
terbaru seperti PMI, penjualan ritel, dan indikator lain
mulai menunjukkan adanya perbaikan meski belum
mencapai level sebelum krisis.
Ke depan, BI diperkirakan akan menahan suku bunga
di level 4,00% sembari melihat perkembangan data
ekonomi Indonesia. BI juga diprediksi akan
memperhatikan realisasi pengucuran dana stimulus
yang hanya mencapai 17% di bulan Juni.
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Sumber: Bloomberg, Bank Indonesia.

Sementara itu neraca perdagangan Indonesia
bulan Juni kembali surplus sebesar USD 1,27
miliar. Realisasi surplus itu di atas ekspektasi pasar
yang memperkirakan surplus Indonesia bulan Juni
sebesar USD 895 juta. Neraca perdagangan
sebelumnya juga mengalami surplus di bulan Mei
sebesar USD 2,02 miliar. Hal ini membuat neraca
dagang Indonesia pada semester pertama 2020
surplus sebesar USD 5,50 miliar, jauh di atas
periode tahun lalu yang mencatat defisit sebesar
USD 1,87 miliar.
Surplus di bulan Juni terdorong oleh membaiknya
ekspor Indonesia yang tercatat sebesar USD 12,03
miliar (+15,1% MoM, +2,28% YoY) terutama dari
perdagangan nonmigas. Pendorong ekspor
terutama dari kinerja komoditas yang tetap positif
seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan biji tembaga.
Kinerja impor juga tercatat mengalami kenaikan
dari bulan Mei, yaitu menjadi USD 10,76 miliar
(+27,6% MoM, -6,4% YoY). Kenaikan impor tersebut
terlihat sejalan dengan mulai berjalannya ekonomi
setelah dilonggarkannya PSBB. Kinerja impor
banyak didorong oleh sektor nonmigas seperti
golongan mesin (+34% MoM).
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Pandangan Pasar
Berlanjutnya ketidakpasian ekonomi masih
membuat investasi di unit link Balanced Fund
menjadi pilihan, terutama bagi investor dengan profil
risiko moderat. Stabilitas unit link fixed income juga
dapat menjadi opsi, terutama bagi nasabah dengan
profil risiko konservatif, di tengah fluktuasi pasar
saat ini. Namun, bagi nasabah dengan profil risiko
agresif yang memiliki horizon investasi jangka
panjang bisa menambah investasi di unit link Saham
setelah keadaan menjadi lebih stabil.
Gambar 2: Perkembangan Neraca Dagang Indonesia (Miliar US$)
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Sumber: Badan Pusat Statistik

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun
secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi 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 Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja.
Investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi 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.
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