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JAKARTA. Kejayaan mata 
uang Garuda di tahun ini telah 
terbukti cukup mumpuni. Ni-
lai tukar rupiah berhasil me-
nguat terhadap sebagian besar 
mata uang utama dunia. Kon-
disi ini bisa memberikan pelu-
ang emas bagi investor yang 
rajin mengoleksi cuan dari in-
vestasi valuta asing. 

Kemarin (19/12), nilai tukar 
rupiah berhasil mencatatkan 
penguatan sekitar 2,81% bila 
dihitung sejak awal tahun atau 
secara year to date (ytd), 
menjadi Rp 13.985 per dollar 
Amerika Serikat (AS). Pengu-
atan terbesar terjadi pada nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
Australia, yang mencapai 
5,41% menjadi Rp 9.615,63 per 
dollar Australia (lihat tabel).

Menurut Ekonom Bank Per-
mata Josua Pardede, keperka-
saan nilai tukar rupiah datang 
sejak Bank Indonesia (BI) 
memangkas suku bunga acu-

an atawa BI 7-day reverse 
repo rate (BI 7-DRR), pada 
pertengahan tahun ini.

Keputusan bank sentral In-
donesia ini memangkas suku 
bunga hingga 100 basis poin 
(bps) sepanjang tahun ini 
membuat investor asing kem-
bali tertarik masuk ke pasar 
obligasi dalam negeri. Hal ini 
membuat pergerakan rupiah 
cenderung stabil. 

Di tambah lagi ada perbaik-
an dari sisi fundamental mak-
roekonomi. Misalnya, infl asi 
yang rendah dan current ac-
count defi cit (CAD) yang lebih 
baik dari tahun lalu. 

Sentimen dalam negeri ter-
sebut juga diperkuat oleh ka-
talis yang berasal dari global. 
Perang dagang antara AS dan 
China yang akhirnya berhasil 
menelurkan kesepakatan fase 
pertama memberikan senti-
men positif bagi rupiah.

Alhasil, investor yang biasa-

nya memiliki valas harus gigit 
jari karena penguatan rupiah. 
Tetapi Direktur Garuda Ber-
jangka Ibrahim menilai, hal ini 
bisa dimanfaatkan untuk 
membeli valas.

Dia menyarankan untuk 
mengoleksi yuan. Karena, ada 
peluang yuan kembali me-
nguat seiring kepastian da-
gang antara AS dan China.  

"Dulu yuan selalu berada di 
atas 2.000, sehingga jika kem-
bali ke level tersebut, ada pe-
luang investor mendapat ke-
untungan paling tidak di kuar-
tal I-2020," kata Ibrahim.

Sementara itu Analis HFX 
Internasional Berjangka Ady 
Phangestu masih memilih the 
greenback. Menurut dia, pele-
mahan dollar AS saat ini ha-
nya sesaat karena efek politik 
dan aksi ambil untung jelang 
akhir tahun.

Josua pun memperkirakan, 
rupiah tahun depan akan me-
lemah. Mengingat, sentimen 
positif yang membuat rupiah 
perkasa di tahun ini cende-
rung lebih sedikit. Peluang BI 
memangkas suku bunga tidak 
sebanyak tahun ini. "Tahun 
depan, rupiah bergerak di ki-
saran 14.000-Rp 14.400 per 
dollar AS," hitung dia.

Anna Suci, Benedicta A., Intan N
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Penerbitan aturan ini seiring perluasan akses 
dan pertumbuhan pasar reksadana Tanah Air.
Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner 
Pengawas Pasar Modal II

OJK Atur Tata Cara 
Penjualan Reksadana
Agen bank penyelenggara laku pandai bakal bisa jual reksadana

JAKARTA. Kian berkembang-
nya industri reksadana mem-
buat Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) mengatur ulang pema-
saran dan penjualan reksada-
na. Saat ini, OJK tengah me-
minta tangggapan kepada pe-
laku usaha terkait Rancangan 
Peraturan OJK (RPOJK) ter-
kait Pedoman Pemasaran dan 
Penjualan Reksa Dana.

OJK menargetkan beleid 
tersebut bisa berlaku pada 
pertengaha tahun depan. Be-
leid tersebut menjadi penyem-
purnaan aturan penjualan 
reksadana yang ada saat ini. 
"Benar, RPOJK tersebut me-
rupakan penyempurnaan be-
berapa ketentuan mengenai 
tata cara penjualan reksadana 
dan juga kodifi kasi dari bebe-
rapa peraturan yang sudah 
ada," kata Fakhri Hilmi, Depu-
ti Komisioner Pengawas Pasar 
Modal II OJK kepada KON-
TAN, Kamis (19/12).

Adapun peraturan yang di-
sempurnakan tersebut, yakni 
peraturan No.IV.D.1 tentang 
Profil Pemodal Reksa Dana 

dan peraturan No.IV.D.2 ten-
tang Pedoman Iklan Reksa 
Dana. Terkait aturan tersebut, 
Fakhri menjelaskan RPOJK 
baru akan mengatur mengenai 
perilaku dan tata cara pema-
saran reksadana. "Kami ha-
rapkan pertengahan tahun 
2020 dirilis," ujar Fakhri.

Dia menambahkan, bebera-
pa hal yang diatur dalam per-
aturan tersebut seperti perlu-
asan jalur distribusi reksada-
na. Salah satunya, OJK akan 
mengatur penjualan reksada-
na melalui mekanisme refe-
rensi, antara lain mengenai 
pihak yang dapat melakukan  
penjualan reksadana secara 
referensi. 

Selain itu, ada pengaturan 
penasehat investasi yang me-
ngunakan algoritma atau 
robo advisor dalam melaku-
kan kegiatan referral. Di sam-
ping itu, akan ada juga peng-
aturan mengenai manajemen 
risiko IT.

Fakhri menjelaskan, pener-
bitan peraturan tersebut di-
pandang perlu seiring dengan 
perluasan akses dan pertum-
buhan pasar reksadana Tanah 
Air. Penerbitan RPOJK juga 

sekaligus untuk mengantisi-
pasi perkembangan pemanfa-
atan teknologi informasi da-
lam kegiatan pemasaran dan 
penjualan reksadana.

Perlu edukasi
Yang menarik, agen bank 

penyelenggara laku pandai 
akan diperbolehkan menjadi 
agen penjual reksadana. Sya-
ratnya, agen harus dan sudah 
memiliki izin sebagai Agen 
Penjual Efek Reksa Dana 
(APERD).

 Direktur Panin Asset Mana-
gement Rudiyanto menilai, 
penambahan agen penjual 
baru menjadi hal positif bagi 
industri reksadana Tanah Air. 
Namun, perlu dipertimbang-
kan juga kompetensi agen 

laku pandai, khususnya dalam 
menjelaskan produk reksada-
na yang dipasarkan. 

"Kompetensi diperlukan, 
agar jangan sampai terjadi 
misrepresentasi dan tidak 
menjelaskan tentang risiko 
produk," kata Rudiyanto. 

Selain itu, perlu dipastikan 
kembali apakah Manajer In-
vestasi (MI) berhubungan de-
ngan agen laku pandai secara 
individual atau cukup dengan 
institusi bank yang menjadi 
tempat bernaung agen terse-
but. Dalam hal ini, Rudi mene-
gaskan tidak ada persaingan 
antara MI dengan agen laku 
pandai dalam menjual produk 
reksadana. 

Di samping itu, agen me-
mang harus memiliki izin 
APERD. Menurut dia, agen 
yang bernaung di bank induk 
akan lebih terarah, karena 
bank akhirnya punya tang-
gung jawab untuk mengedu-
kasi dan menjaga risiko. 

"Sekarang tinggal melihat 
apakah secara business mo-
del masuk atau tidak bagi 
bank tersebut. Kalau belum 
dicoba, ya, tidak tahu," cetus 
Rudiyanto.     ■

Intan Nirmala Sari

Prediksi Rupiah

Kombinasi Eksternal dan Internal
JAKARTA. Nilai tukar rupiah masih berge-
rak cenderung menguat, meski pergerakan 
terbatas. Kamis (19/12), kurs rupiah di pasar 
spot naik tipis 0,02% ke Rp 13.985 per dollar 
Amerika Serikat (AS). Serupa, kurs tengah 
rupiah Bank Indoesia juga naik 0,07% menja-
di Rp 13.983 per dollar AS. 

Direktur Garuda Berjangka Ibrahim me-
ngatakan, hasil pemungutan suara di parle-
men yang akhirnya menyetujui pemakzulan 
Presiden AS Donald Trump sempat menjadi 
penggerak rupiah. Tetapi, rencana pemak-
zulan tampaknya sulit terjadi karena harus 
melalui persetujuan Senat. 

Pemungutan suara di Senat, diperkirakan 
baru bisa terlaksana di Januari mendatang. 
Analis menilai pemakzulan sulit lolos di Se-
nat. "Apalagi mayoritas anggota Senat meru-
pakan anggota Partai Republik yang mendu-
kung Donald Trump," sebut Ekonom Bank 
Permata Josua Pardede, Kamis (19/12).

Sementara itu, keputusan bank sentral In-
donesia tetap mempertahankan BI 7-day 
reverse repo rate (BI 7-DRR) turut menam-
bah keperkasaan mata uang Garuda. Sehing-
ga tak mengherankan jika kemarin rupiah 
bergabung bersama peso Filipina, yen Je-
pang, baht Thailand serta won Korea yang 
berhasil mencatatkan penguatan di hadapan 
kurs the greenback. 

Pasar pun diperkirakan masih merespons 
positif keputusan BI tersebut di hari ini. De-
ngan demikian, kurs rupiah berpeluang tetap 
bergerak menguat.

Selain itu, pergerakan mata uang Garuda 
juga akan dipengaruhi klaim pengangguran 
AS pada pekan yang berakhir 13 Desember 
lalu serta penjualan rumah Negeri Paman 
Sam di November lalu. Hasil konsensus 
memperlihatkan, klaim pengangguran di 
pekan lalu turun menjadi 225.000. 

Ini lebih rendah dari pekan sebelumnya 
yang sebesar 252.000. "Tetapi data-data ini 
sebenarnya tidak terlalu signifi kan bagi dol-
lar AS, sehingga rupiah masih berpeluang 
bergerak tipis di kisaran Rp 13.950-Rp 14.025 
per dollar AS," lanjut Josua. 

Selain itu, Ibrahim mengingatkan, walau-
pun perang dagang antara AS dan Negeri 
Tirai Bambu sudah mereda, tetapi kekhawa-
tiran pasar juga masih. Pasalnya, AS kemba-
li memulai perang dengan musuh baru, yakni 
Uni Eropa. 

Terbaru, perwakilan Dagang AS Robert 
Lighthizer menjelaskan, AS dapat menaik-
kan tarif impor atas barang-barang yang 
berasal dari Eropa. Ini dilakukan karena AS 
mencoba memperkecil defi sit perdagangan 
kronis yang sudah terjadi dengan negara di 
Benua Biru. "Hal ini menyulut kembali ke-
khawatiran tentang prospek euro yang dido-
rong ekspor," kata Ibrahim. 

Tetapi, Ibrahim tetap optimistis, mata 
uang Garuda hari ini bergerak menguat. Ru-
piah bergerak di rentang tipis Rp 13.965-Rp 
13.997 per dollar AS.

Anna Suci Perwitasari
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Ambil Kesempatan Saat Rupiah Berjaya

Kompetensi agen 
laku pandai 

dalam penjajakan 
reksadana 
diperlukan.

Pergerakan Rupiah 
di Hadapan Mata 

Uang Utama
Pairing %

AUD/IDR 5,41

EUR/IDR 5,36

CNY/IDR 4,84

USD/IDR 2,81

SGD/IDR 2,24

GBP/IDR -0,02

Sumber: Bloomberg/diolah kontan

USD/IDR

Sumber : Bloomberg

14.390
31 Des 2018

13.985
19 Des 2019

AUD/IDR

Sumber : Bloomberg

10.165,63
31 Des 2018

9.615,63
19 Des 2019

SGD/IDR

Sumber : Bloomberg

10.555,21
31 Des 2018

10.319,11
19 Des 2019

CNY/IDR

Sumber : Bloomberg

2.096,69
31 Des 2018

1.997,83
19 Des 2019

ANTARA/Aditya Pradana Putra 

OJK merilis Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait Pedoman Pemasaran dan Penjualan Reksa Dana di pertengahan 2020. 

CPO (MDEX)
689,84 694,23

0,64%
Pengiriman Maret 2020

Bursa Derivatif Malaysia (MDEX)
(Dollar AS per ton)

Sumber: Logam Mulia, Bloomberg  

Minyak Mentah
60,93 60,94

0,02%
Pengiriman Januari 2020

Minyak WTI di Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per barel)

Harga Komoditas Harian
(18/12/2019-19/12/2019)

Batubara
67,15 67,50

0,52%
Pengiriman Januari 2020

Batubara Newcastle di Bursa ICE
(Dollar AS per ton)

Emas Berjangka
1.478,70 1.478,40

-0,02%
Pengiriman Februari 2020

Divisi Comex Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per ons troi)

Emas Batangan
752.000 751.000

-0,13%
Divisi Logam Mulia-PT Antam Tbk

Emas batangan seberat 1 gram
(Rupiah per gram)

CPO (ICDX)
9.760 9.760

0%
Pengiriman Maret 2020

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(ICDX) (Rupiah per Kilogram)


