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 JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
menyatakan, ada dua provinsi yang akan 
menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) 
sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan 
daerah. Penerbitan obligasi tersebut dilakukan 
seiring dengan peningkatan ekonomi domestik.
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PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PEMANGGILAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham 
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat BRI 
  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat.

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas 

Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 
2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun 
Buku 2020. 
Penjelasan: 
a. Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UUPT”, Direksi menyampaikan Laporan 

Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
b. Sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri (“Permen”) BUMN RI No.PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana telah diubah melalui 

Permen BUMN RI No.PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, Permen BUMN RI No.PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 
dan Permen BUMN RI No.PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan 
Persetujuan Laporan Tahunan, serta sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada 
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. 

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020. 
Penjelasan: 
Sesuai Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan oleh RUPS.

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, 
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  

 Penjelasan: 
a. Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 

keputusan RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem bagi 
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

b. Sesuai Permen BUMN RI No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana telah diubah melalui Permen BUMN RI 
No.PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, Permen BUMN RI No.PER-01/MBU/06/2017 tanggal 17 Juni 2017, Permen BUMN RI 
No.PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018, Permen BUMN RI No.PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Permen BUMN 
RI No.PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan 
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara bahwa:
1) Besarnya gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari 

tahun berjalan.
2) BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan 

penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan Laporan Tahunan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 

Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun 2021. 
 Penjelasan:
 Sesuai Pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka “POJK RUPS”, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan 
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris 
dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat. 
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, 

namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”) pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta 
Pasal 27 POJK RUPS, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas 
Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum 

terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara 

untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web 
Perseroan, easy.ksei.co.id dan/atau situs web akses.ksei.co.id.

4.	 Apabila	Pemegang	Saham	tetap	bermaksud	menghadiri	Rapat	secara	fisik,	ketentuan	di	bawah	ini	mohon	dapat	dipedomani:	
a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, 
dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan 
dalam pemungutan suara. 

2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro 
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, 
selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Pukul 16.15 WIB. 

b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih 
berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 

c. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta Pengangkatan 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. 

d.	 Pemegang	Saham	dalam	Penitipan	Kolektif	wajib	menyerahkan	Konfirmasi	Tertulis	Untuk	Rapat	(“KTUR”)	yang	dapat	diperoleh	pada	
jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya. 

e. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat 
sebagai berikut: 
1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter 

rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. 
2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat. 
3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C. 
4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat 

selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat. 
5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan. 

f. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf e di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui 
sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat. 

5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan: 
a. Tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman; 
b. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan 

Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah 
penyebaran maupun penularan Covid-19. 

6. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara 
dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK RUPS. 

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit 
sebelum Rapat dimulai. 

Jakarta, 3 Maret 2021 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Direksi 

Reuni Mantan Menteri BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan para tokoh yang pernah menduduki jabatan menteri BUMN, kemarin. Pertemuan itu disebutnya sebagai 
reuni para mantan menteri BUMN. Para mantan yang hadir antara lain Laksamana Sukardi, Soegiharto, Rini Soemarno, Tanri Abeng, dan Mustafa Abubakar. 

JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot 
belanja negara, di antaranya melalui program 
perlindungan sosial, guna menopang sektor 
konsumsi. Langkah ini diharapkan dapat me-
mulihkan perekonomian nasional de ngan per-
tumbuhan di kisaran 4,5-5,3% pada tahun ini.

“Karena pemerintah juga fokus untuk men-
capai target pertumbuhan minimum di kuar-
tal I-2021, kami mempercepat pengeluaran 
pemerintah, termasuk program perlindungan 
sosial dan anggaran pemulihan ekonomi,” 
ucap Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartarto dalam diskusi 
virtual, Selasa (2/3).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, 
hingga 31 Januari 2021, realisasi belanja ne-
gara sebesar Rp 145,77 triliun. Angka ini ter-
bagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar 
Rp 94,67 triliun serta Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) realisasinya mencapai 
Rp 51,1 triliun.

Adapun alokasi anggaran untuk Pro-
gram Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 sebesar 
Rp 699,4 triliun. Sektor kesehatan mendapat 
alokasi Rp 176,3 triliun, sektor perlindungan 
sosial Rp 157,4 triliun, program prioritas 
un tuk sektoral Kementerian/Lembaga dan 
pe merintah daerah sebesar Rp 125,1 triliun, 
dukungan untuk UMKM dan korporasi se-
besar Rp 186,8 triliun, serta insentif usaha 
se besar Rp 53,9 triliun.

Airlangga mengatakan, untuk meningkat-
kan konsumsi domestik pemerintah juga 
memberikan stimulus kepada UMKM. Pe-
merintah bekerja sama dengan  pihak perban-
kan untuk mendorong lebih banyak kredit 
modal kerja bagi dunia usaha. Menuruntya, 
transmisi dari kebijakan suku bunga Bank 
Indonesia dan suku bunga pinjaman belum 
sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. 
“Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang 
masih harus dikerjakan melalui OJK (Otori-
tas Jasa Keuangan) serta sektor perbankan,” 

ucap Airlangga.
Ia mengatakan, jumlah dana pihak ketiga 

ju ga tercatat naik menjadi 11,11%, terutama 
di segmen kelas menengah ke atas. Hal ini 
menunjukkan bahwa kelas menengah me-
nahan ketidakpastian belanja tetap. Guna 
menggenjot belanja kelas menengah dan atas, 
pemerintah memberikan insentif PPN Barang 
Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor dan 
Insentif PPN untuk Perumahan. Sebab dua 
sektor ini dapat menciptakan backward dan 
forward linkage industri. Dengan adanya 
insentif tersebut diharapkan juga akan men-
ingkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah melalui berbagai kebijakan 
te rus mengupayakan agar laju penyebaran 
virus bisa ditekan sehingga kesehatan dan 
per ekonomian kita dapat pulih kembali,” 
ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, perekonomian Indone-
sia yang didominasi oleh konsumsi domestik 
menunjukkan tren yang meningkat. Aktivitas 
manufaktur masih berada pada level ekspan-
sif 50,9 pada Februari 2021, sementara indeks 
kepercayaan konsumen juga terus membaik. 
Selain itu, permintaan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) terus meningkat.

“Hal ini mencerminkan pulihnya tingkat ke-
percayaan publik. Di saat yang sama, realisasi 
investasi juga meningkat, mencerminkan 
persepsi positif investor,” imbuh Airlangga.

Indikator lainnya juga menunjukkan per-
baikan, seperti penguatan Indeks Harga 
Sa ham Gabungan (IHSG), nilai tukar rupiah, 
kenaikan harga komoditas, dan surplus nera-
ca perdagangan yang mencapai US$ 21,74 
miliar pada 2020 atau tertinggi sejak 2011.

“Berdasarkan perkembangan tersebut, 
pemulihan ekonomi Indonesia sudah be-
rada pada jalur yang tepat. Indonesia juga 
merupakan salah satu negara yang mampu 
menurunkan angka kematian sembari mem-
pertahankan kinerja ekonomi yang relatif 
baik,” ucap Airlangga. (ark)

JAKARTA – Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
mengaku tengah menyiapkan kebi-
jakan bersama dengan tim Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
untuk mendorong penurunan suku 
bunga kredit. Ini dilakukan lantaran 
hingga saat ini perbankan belum se-
penuhnya mentransmisikan peman-
gkasan suku bunga acuan BI-7 Day 
Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada 
suku bunga kredit mereka. 

"Meskipun dari OJK (Otoritas Jasa 
Keuangan) menyampaikan bahwa 
sebetulnya setiap bank menjelaskan 
kenapa mereka meminjamkan pada 
satu level ter tentu, kami sedang 
da lam proses untuk membahas di 
KSSK. Ini terutama dimotori oleh Pak 
Gubernur (Gubernur BI Perry War-
jiyo) dan OJK mengenai bagaimana 
proses transmisi dari policy rate 
(suku bunga acuan BI) menjadi lend-
ing rate (suku bunga kredit)," ujar 
Sri Mulyani dalam konferensi pers 
secara virtual, Senin (1/3/2021).

Saat ini, suku bunga acuan Bank 
Indonesia (BI) telah menyentuh level 
terendah sepanjang masa, yakni 3,5%. 
Namun demikian, suku bunga dasar 
kredit rata-rata masih di kisaran 9%.

Menkeu mengatakan, respons 
per bankan berbeda-beda terhadap 
pe nurunan suku bunga acuan. Hal ini 
tergantung pada kesehatan perbankan, 
neraca perbankan, cost of fund, hingga 
faktor lainnya membentuk lending 
rate. Sehingga perlu dilihat lebih jauh 

dengan stabilitas perbankan.
Di samping itu, ia mengatakan, 

KSSK ingin melihat transmisi suku 
bunga acuan berjalan dengan lancar di 
sektor riil. Dengan demikian, ma salah 
bunga kredit tersebut akan dibahas 
dalam pertemuan KSSK bulan ini. 

“Di satu sisi kami melihat setiap 
bank mungkin beda, tapi di sisi lain 
harus ada semacam prediktabilitas 
dari suatu policy rate yang seharusnya 
bisa tercermin secara relatif umum 
dalam sektor perbankan dalam bentuk 
lending rate. Ini harusnya mencermin-
kan tingkat suku bunga yang sudah 
sangat turun secara tajam dalam 
kurun waktu terakhir ini," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Men-
teri Koordinator Bidang Pereko nomian 
Airlangga Hartarto menegaskan, 
pemerintah akan terus berkomunikasi 
dengan perbankan untuk merespons 
secara cepat penurunan bunga acuan 
agar bisa dinikmati oleh konsumen. 
“Kita lihat spread suku bunga kredit 
dan suku bunga acuan BI masih lebar, 
masih di atas 9,75%,” ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry 
Warjiyo mengatakan, penurunan 
suku bunga, kebijakan moneter dan 
longgarnya likuiditas mendorong 
suku bunga terus menurun, meski-
pun penurunan suku bunga kredit 
perbankan perlu terus didorong. 

Longgarnya likuiditas dan pe-
nurunan BI7DRR sebesar 125 bps 
sepanjang 2020 mendorong rendah-
nya rata-rata suku bunga pasar uanga 

antarbank (PUAB) overnight sekitar 
3,04%. Suku bunga deposito satu bulan 
juga telah menurun sebesar 181 bps 
ke level 4,27% pada Desember 2020.

Masih Terbatas 
Namun demikian, penurunan suku 

bunga kredit masih cenderung ter-
batas, yaitu hanya sebesar 83 bps ke 
level 9,70% selama tahun 2020. “Lam-
batnya penurunan suku bunga kredit 
disebabkan oleh masih tingginya 
suku bunga dasar kredit (SBDK) 
perbankan. Selama 2020, di tengah 
penurunan suku bunga kebijakan 
BI7DRR dan deposito satu bulan, 
SBDK perbankan baru turun sebesar 
75 bps menjadi 10,11%,” papar Perry.

Dengan demikian, hal ini juga me-
nyebabkan tingginya spread SBDK 
dengan suku bunga BI7DRR dan 
de posito satu bulan masing-masing 
sebesar 6,36% dan 5,84%. Dari sisi 
kelompok bank, SBDK tertinggi ter-
catat pada bank-bank BUMN sebesar 
10,79% diikuti oleh BPD 9,80%, BUSN 
9,67%, dan KCBA 6,17%.

Dari sisi jenis kredit, SBDK kredit 
mikro sebesar 13,75%, kredit konsumsi 
non-KPR 10,85%, kredit konsumsi KPR 
9,70%, kredit ritel 9,68%, dan kredit 
korporasi tercatat 9,18%. “Bank Indo-
nesia mengharapkan perbankan dapat 
mempercepat penurunan suku bunga 
kredit sebagai upaya bersama untuk 
mendorong kredit/pembiayaan bagi 
dunia usaha dan pemulihan ekonomi 
nasional,” pungkas Perry. (try)

“Pada dasarnya itu memungkin-
kan, akan ada satu atau dua peme-
rintah provinsi yang mampu (me-
nerbitkan obligasi daerah) dalam hal 
pengelolaan asetnya. Kita akan dapat 
menggunakan obligasi daerah seba-
gai cara pembiayaan untuk memba-
ngun daerah lebih baik,” ucap Wakil 
Menteri Keuangan Suahasil Nazara 
dalam diskusi virtual pada Selasa 
(2/3/2021). Namun, ia tidak menye-
but nama kedua provinsi tersebut.

Ia mengatakan, upaya pemerintah 
daerah untuk membuat obligasi da-
erah sudah ada sejak 10 tahun lalu. Pe-
nerbitan obligasi daerah sebenar nya 
dilihat sebagai cara bagi pemerin tah 
daerah untuk mengumpulkan uang le-
bih banyak. Ironisnya pemerin tah dae-
rah yang sangat aktif dalam me ngejar 
obligasi daerah ini adalah pe merintah 
daerah yang sebenarnya me miliki 
kemampuan finansial yang baik.

Suahasil juga menyoroti kemam-
puan daerah dalam mengelola dana 
yang disalurkan oleh pemerintah pu-
sat. Pada masa pandemi, sebenarnya 
pemerintah daerah memiliki sumber 
pendanaan yang cukup. Bahkan, 
hingga akhir tahun, dana transfer pe-
merintah pusat yang masih tersimpan 
di perbankan mencapai Rp 95 triliun. 

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga 
telah memberikan fasilitas pinjaman 
untuk pemerintah daerah. Fasilitas 
ini untuk membantu daerah men-

jalankan pembangunan dan menga-
tasi dampak pandemi Covid-19.

"Ini ada fasilitas pinjaman dae-
rah, yang serupa dengan obligasi 
daerah, tetapi meminjam langsung 
ke pemerintah pusat. Saat ini kami 
ma sih melihat perkembangan dari 
pemerintah daerah," ucap Suahasil. 

Sementara i tu,  pada Selasa 
(2/3/2021), Kementerian Keuangan 
(Ke menkeu) menghimpun pembia-
yaan sebesar Rp 17 triliun dari lelang 
Surat Utang Negara (SUN) dari total 
jumlah penawaran yang masuk (in-
coming bids) mencapai Rp 49,7 triliun. 
Pembelian surat utang yang mencakup 
tujuh seri SUN itu sebagian besar dila-
kukan oleh investor domestik.

Ketujuh seri SUN yang dilelang 
adalah SPN12210603 (reopening), 
SPN12220303 (new issuance), FR0086 
(reopening), FR0087 (reopening), 
FR0088 (reopening), FR0083 (reopen-
ing), dan FR0089 (reopening).

Direktur Surat Utang Negara Di-
rektorat Jenderal Pengelolaan Pem-
biayaan dan Risiko Kemenkeu Deni 
Ridwan mengatakan, fokus investor 
pada lelang kali ini adalah dua SUN 
seri benchmark dengan tenor lima 
dan 10 tahun. Incoming bids untuk 
kedua seri tersebut mencapai 56% 
dari total, dimana tenor 10 tahun 
merupakan seri yang paling diminati 
dengan permintaan yang masuk men-
capai Rp 15,2 triliun.

“Investor domestik mendominasi 
demand lelang hari ini, sedangkan 
partisipasi investor asing sebesar 
11,1% dari total bids. Minat investor 
asing sebagian besar berada pada 
tenor 10 dan 15 tahun, “ucap Deni 
dalam pernyataan resmi yang dit-
erima pada Selasa (2/3).

Yield SUN Turun
Ia mengatakan, yield SUN yang 

dimenangkan pada lelang hari ini 
masih lebih rendah apabila diband-
ingkan dengan yield pada penutupan 
pasar SUN pekan lalu. Ada penu-
runan sebesar lima basis poin yield 
SUN untuk tenor 10 tahun. “Hal ini 
menunjukkan adanya arah perbaikan 
di tengah kondisi pasar SBN yang 
sedang volatile di beberapa hari 
terakhir,” ucap Deni.

Ia mengatakan, incoming bids yang 
masuk pada lelang kemarin lebih 
tinggi dari target pemerintah. Namun 
demikian, jumlah bids tersebut masih 
lebih rendah apabila dibandingkan 
dengan bids yang masuk pada lelang 
SUN sebelumnya. Hal ini merupakan 
dampak dari kondisi pasar SBN yang 
dipengaruhi volatilitas pergerakan 
US Treasury (UST).

“Pada lelang Selasa (2/3) yield UST 
10 tahun tercatat sebesar 1,41% men-
ingkat dari lelang sebelumnya di level 
1,24%, setelah sempat menyentuh 
level tertinggi sebesar 1,60% pada hari 
Kamis, 25 Februari 2021,” ucap Deni.

Dengan mempertimbangkan yield 
SBN yang wajar di pasar sekunder 
serta rencana kebutuhan pembiayaan 
tahun 2021, pemerintah memutuskan 
untuk memenangkan permintaan 
sebesar Rp 17 triliun dan akan melak-
sanakan lelang SUN tambahan (green 
shoe option/GSO) pada hari ini, Rabu 
(3/3/2021).

“Lelang GSO memberikan kesempa-
tan bagi investor untuk mendapatkan 
seri Obligasi Negara dan Weighted Av-
erage Yield yang sama dengan lelang 
hari Selasa (2/3/2021),” ucap Deni. 
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