
SABTU/MINGGU 21-22 MARET 2020

3 INTERNATIONAL BUSINESS

Namun nilai tukar dolar dilaporkan 
sedikit lemah setelah rally panjang 
yang dipicu oleh aksi para pialang yang 
menggelontorkan investasi mereka, 
sementara pasar minyak menunjuk-
kan penguatannya pada Kamis (19/3).

Tercatat, bursa saham di Hong 
Kong, Mumbai dan Kuala Lumpur 
kesemuanya melonjak lebih dari 5%, 
sedangkan bursa saham di Seoul dan 
Mumbai menguat lebih dari 7%, se-
mentara Taipei menguat lebih dari 6%.

Sedangkan bursa saham di Manila 
dilaporkan naik 3,4%, sementara di 
Shanghai, Singapura dan Jakar ta 
mencatatkan kenaikan lebih dari 
satu persen. Bursa saham Wellington 
mencatatkan penguatan satu persen 
lebih tinggi dan Sydney naik 0,7%. 
Bursa saham di Tokyo, Jepang tidak 
mencatatkan apa pun karena tengah 
ditutup untuk libur nasional. .

Pada awal perdagangan di bursa 
Eropa, baik bursa saham London dan 
Paris keduanya mencatatkan kenaikan 
lebih dari 5% sementara Frankfurt naik 
lebih dari 6%.

“Untuk saat ini rentetan instrumen 
dari bank sentral dunia, departemen-
departemen keuangan, dan pemerintah 
tampaknya telah menghentikan keru-
sakan yang memukul ekonomi global,” 
ujar Jeffrey Halley dari OANDA.

Kemajuan tersebut tampaknya 
mengikuti petunjuk-petunjuk positif 

dari Wall Street dan Eropa.
Di sisi lain, mengingat pandemi Cov-

id-19 yang mematikan itu belum menun-
jukkan tanda-tanda akan berakhir maka 
negara-negara tetap memberlakukan 
penutupan (lockdown), yang secara efek-
tif mematikan aktivitas ekonomi global, 
dan membuat para ahli “buta” tentang 
seberapa dalam dan berapa lama resesi 
diperkirakan berlangsung.

Sementara itu, pada Kamis, Pem-
impin Mayoritas Senat AS Mitch Mc-
Connell menyediakan paket bantuan 
darurat senilai US$ 1 triliun untuk 
memerangi kekacauan, dan memberi-

kan bantuan langsung tunai sebesar 
US$ 1.200 per orang.

Paket bantuan tersebut juga men-
cakup pinjaman US$ 208 miliar untuk 
perusahaan-perusahaan yang dilanda 
krisis – di mana US$ 58 miliar di anta-
ranya diberikan ke sektor maskapai 
penerbangan yang terpukul – dan 
sebanyak US$ 300 miliar berupa pinja-
man usaha kecil.

Rencana itu merupakan langkah 
terbaru dalam serangkaian kebijakan 
yang diajukan oleh Washington dan 
terjadi ketika The Federal Reserve 
(The Fed) telah menurunkan tingkat 
suku bunga, serta menjanjikan ratusan 
miliar dolar untuk menyediakan likuid-
itas ke pasar keuangan yang lemah.

Langkah ini serupa dengan kebi-
jakan yang diambil pemerintah dan 
bank di seluruh dunia, yakni  mem-
berikan beberapa bantuan kepada 
investor. Tetapi kebanyakan pengamat 
memperingatkan, bahwa langkah itu 
masih terlalu dini karena krisis terus 
berlanjut.

Dolar Melemah
Kendati menunjukkan kondisi yang 

sehat, tetapi penguatan saham baru 
terjadi pada akhir pekan yang penuh 
gejolak. Bahkan ada peringatan ten-
tang masalah lebih lanjut yang tanpa 
kompromi.

Banyak analis memperkirakan, 
pasar tetap sangat fluktuatif dan be-
rada di bawah tekanan sampai otoritas 
kesehatan mendapatkan pemahaman 
yang lebih baik tentang skala wabah 
di Amerika Serikat dan Eropa, dan 
berapa lama hal itu akan membatasi 
aktivitas.

“Meskipun ada tanda-tanda positif, 
pasar kredit terus berada di bawah 
tekanan. Obligasi-obligasi dengan 
imbal hasil tinggi turun lagi, karena 
imbal hasil depar temenkeuangan 
tenor 10 tahun  turun kembali ke satu 
persen, yang berarti fenomena flight-
to-quality masih berlanjut. Masalah 
likuiditas langsung mereda berkat 
langkah-langkah bank sentral, tetapi 
pasar kredit akan tetap menjadi pusat 

perhatian, karena risiko sistemik,” de-
mikian penjelasan ahli strategi Gorilla 
Trades, Ken Berman.

Sekadar informasi, flight-to-quality 
adalah fenomena pasar keuangan 
yang terjadi ketika investor menjual 
apa yang dianggap sebagai investasi 
berisiko tinggi dan membeli investasi 
yang lebih aman

Sementara itu, nilai tukar dolar 
Amerika Serikat (AS) dilaporkan 
melemah terhadap sebagian besar 
mata uang lainnya setelah sempat 
melonjak selama sepekan terakhir 
karena permintaan besar-besaran 
untuk unit dari pialang-pialang yang 
mennggelontorkan investasi.

Sedangkan mata uang poundster-
ling Inggris naik hampir t3%, meskipun 
masih berada di posisi terendah dalam 
35 tahun, pada Kamis. Mata uang yen 
Jepang dan euro sedana menikmati 
aksi beli yang kuat.

Mata uang won Korea Selatan, dolar 
Selandia Baru, peso Meksiko, dan 
rubel Rusia dilaporkan menguat lebih 
dari 3%, sementara dolar Australia naik 
lebih dari 4%. Penguatan sebanyak 
lebih dari satu persen juga dialami oleh 
dolar Kanada, rand Afrika Selatan, dan 
yuan Tiongkok.

Pasar minyak juga sedikit lebih ceria, 
karena kedua harga acuannya menikma-
ti keuntungan dari aksi beli lebih lanjut. 
Tercatat, harga minyak acuan Brent 
naik 5% dan West Texas Intermediate 
(WTI)  menguat hampir 6%, keduannya 
melonjak pada Kamis dengan masing-
masingkenaikan 14% dan 24%.

Penguatan harga komoditas itu 
tampaknya terbantu oleh arahan dari 
Presiden ASDonald Trump yang 
menambahkan Cadangan Minyak 
Strategis ke kapasitas maksimumnya 
dengan membeli total 77 juta barel dari 
produsen AS, dengan pembelian awal 
30 juta barel.

Namun, pasar masih turun lebih 
dari 50% sejak awal tahun ini, semen-
tara perang harga yang sedang ber-
langsung antara Arab Saudi dan Rusia 
terus bergemuruh karena permintaan 
masih terpukul oleh krisis virus. (afp)

Oleh Happy Amanda Amalia

 HONG KONG – Pasar saham global sedang 
menikmati beberapa keuntungan yang sangat 
dibutuhkan pada Jumat (20/3), setelah selama 
sepekan bergejolak. Rally tersebut terjadi menyusul 
serangkaian kebijakan yang diambil pemerintah dan 
bank-bank sentral negara dengan tujuan meredam 
krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah virus 
korona Covid-19.

Kerja Sama Segitiga Melawan Covid-19
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi (dua kiri) berbicara dengan rekannya menteri luar negeri Tiongkok dan Korea Selatan lewat konferensi video di Tokyo, Jepang, 
Jumat (20/3/2020). Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang mulai bekerjasama menghadapi wabah Covid-19.Kerjasama ini dilakukan seiring meningkatnya kekhawatiran tentang 
penyebaran virus korona secara global, termasuk kasus impor (imported case) sambil mempertahankan pertukaran ekonomi antar negara. 

Azuhiro NOGI / AFP

Jeffrey Halley

 Pasar Global Rally karena 
Paket Bantuan Ekonomi

MOSKOW – Presiden Rusia 
Vladimir Putin menegaskan bahwa 
negaranya dapat mengatasi badai 
virus korona Covid-19 dan harga 
minyak rendah. Tetapi dua krisis 
itu telah menjadi tantangan besar 
untuk menepati janjinya mengu-
rangi kemiskinan dan mendorong 
laju pertumbuhan.

Sejak 2016, Rusia telah bekerja 
sama erat dengan Organisasi Ne-
gara-negara Pengekspor Minyak 
(OPEC) – yang dipimpin oleh Arab 
Saudi – guna mengekang produksi 
minyak dan mendukung harga.

Namun pada awal bulan ini, Arab 
Saudi melancarkan perang harga 
habis-habisan setelah OPEC, dan 
Rusia gagal mencapai kesepaka-
tan untuk mengurangi produksi 
karena pandemi Covid-19 yang 
menyebabkan pasar energi terjun 
bebas.

Putin menyampaikan ekonomi 
Rusia akan bangkit lebih kuat dari 
krisis, dan para pejabat menambah-
kan bahwa Negeri Beruang Merah 
ini telah mengakumulasi cadangan 
yang cukup untuk menahan harga 
minyak yang rendah. Tercatat, 
Rusia menyimpan dana kekayaan 
negara senilai US$ 150 miliar.

Menurut Kementerian Keuan-
gan Rusia, cadangan itu akan cukup 
untuk enam hingga 10 tahun jika 
harga minyak turun menjadi US$ 
25-30 per barel.

Sedangkan CEO Rosneft – peru-
sahan minyak Rusia – Igor Sechin 
menganggap runtuhnya kesepaka-
tan Rusia dengan Arab Saudi seba-
gai kemenangan besar. Sechin, yang 
juga sekutu terdekat Putin, sudah  
lama berpendapat bahwa perjanjian 
itu merugikan kepentingan Rusia 
dan meningkatkan perusahaan-
perusahaan minyak shale AS.

Tetapi, para analis mengatakan 
bahwa mungkin Sechin hanya mel-
ebih-lebihkan kekuatannya, karena 

situasi ekonomi tampaknya jauh 
lebih buruk dari yang diperkirakan.

Pekan ini, harga minyak mentah 
mencatatkan penurunan paling ta-
jam dalam 20 tahun, dan membuat 
mata uang rubel anjlok ke level 
terendah sejak awal 2016.

Namun, harga minyak acuan 
Brent sedikit pulih menjadi US$ 
32 per barel pada transaksi perda-
gangan Jumat (20/3). Sedangkan 
minyak Ural, yang menjadi harga 
acuan Rusia, turun di bawah US$ 
20 per barel pada Kamis (19/3).

Sementara itu, Wakil Presiden 
Lukoil – produsen minyak terbe-
sar kedua Rusia – Leonid Fedun 
menuturkan pada Kamis, bahwa 
perusahaan-perusahaan minyak 
yang ingin Rusia menjauh dari 
kesepakatan dengan Arab Saudi 
“tidak dapat membayangkan bah-
kan dalam mimpi buruk” jika harga 
minyak pada US$ 25 per barel.

Lukoil sempat mengumumkan 
langkah pengurangan biaya sebe-
sar US$ 1,5 miliar, dan memangkas 
investasi khususnya, dalam proyek-
proyek baru.

Menteri Keuangan Rusia Anton 
Siluanov memperingatkan pada 
Rabu (18/3) bahwa anggaran yang 
didasarkan pada harga minyak 
US$ 42 per barel, akan mengalami 
defisit tahun ini, setelah sempat 
surplus pada 2018-2019 berkat 
langkah-langkah penghematan 
yang kuat.

“Seluruh sektor ekonomi men-
galami kontraksi,” pungkas dia, 
seraya menambahkan bahwa 
prediksi ekonomi makro tahun ini 
sudah ketinggalan zaman.

Tetapi beberapa ahli, seperti 
Sofya Donets – yang juga kepala 
ekonom di Renaissance Capital 
– menyatakan Rusia telah diposisi-
kan untuk menghadapi guncangan 
saat ini lebih baik daripada be-
berapa negara lain. (afp/eld)

Covid-19 dan Harga 
Minyak Rendah 
Hambat Ekonomi Rusia

WASHINGTON – Kelompok 
negara G-20 sedang menghadapi 
tekanan yang meningkat untuk men-
jembatani perbedaan internal, dan 
bersatu melawan virus korona Cov-
id-19, seperti yang pernah dilakukan 
bersama-sama saat mengatasi krisis 
keuangan global 2008-2009.

Bahkan dalam pertemuan pun-
cak mendadak, yang dipimpin tuan 
rumah Arab Saudi, pada pekan 
depan akan ada banyak pertan-
yaan yang diajukan, termasuk soal 
tindakan-tindakan apa yang bisa 
disepakati, teknologi apa yang akan 
digunakan untuk berkomunikasi – 
mengingat para pemimpin negara 
itu tidak akan bertemu secara lang-
sung – dan juga tanggal.

Para pejabat saat ini dan pejabat 
sebelumnya yang terkait kelompok 
G-20 mengatakan, telah mengabai-
kan perannya sebagai “stasiun pem-
adam kebakaran” global sejak per-
temuan bulan lalu di Riyadh, Saudi, 
di mana para pejabat keuangan 
menganggap enteng risiko yang 
ditimbulkan oleh wabah tersebut.

“Kelompok G-7 dan G-20 memain-
kan peran yang lebih kuat dalam 
krisis keuangan global. Kami akan 
perkirakan keduanya merespons 
secara lebih proaktif terhadap situ-
asi ini,” ujar salah seorang pejabat 
keuangan internasional kepada 
Reuters, pada Jumat (20/3).

Setelah seruan yang diluncurkan 
pada Senin (16/3), para pemimpin 
negara kelompok G-7 berkomit-

men untuk melakukan “apa pun 
yang diperlukan” guna memer-
angi Covid-19 yang telah membuat 
hampir 250.000 orang jatuh sakit, 
dan menewaskan lebih dari 10.000 
orang. Penyakit tersebut juga meng-
hancurkan ekonomi karena pemer-
intah memaksakan pembatasan 
perjalanan, dan menghentikan 
pertemuan publik untuk mencoba 
membendung penyebaran.

Wakil-wakil negara kelompok G-20 
diperkirakan melakukan pembic-
araan via teleconference pada Senin 
(23/3). Beberapa sumber menutur-
kan, persiapan pertemuan ini terbi-
lang sulit mengingat perang harga 
minyak antara dua anggota, Arab 
Saudi dan Rusia, serta perang kata-
kata antara dua pemimpin lain yakni 
dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sedangkan mantan regulator 
senior mengatakan untuk tidak 
membuang-buang waktu sekaligus 
mendesak para pejabat negara 
kelompok G-20 untuk membujuk 
perbankan menghentikan pembelian 
kembali (buyback) saham, dividen 
dan bonus staf, serta menjaga keter-
sediaan uang dalam perekonomian.

Dua mantan pejabat senior AS 
menyampaikan, koordinasi inter-
nasional akan sangat penting untuk 
menyelesaikan krisis, tidak cukup jika 
hanya dikerjakan oleh kelompok ne-
gara maju G-7. Meski demikian tetap 
ada keraguan tentang prospek untuk 
meningkatkan kerja sama pada skala 
yang lebih luas. (sumber lain/pya)

G-20 Hadapi Tekanan 
untuk Memimpin 
Tanggap Covid-19

LONDON – Penyedia layanan kereta api di Inggris 
akan mengurangi jam operasional di tengah krisis 
pandemi virus korona Covid-19. Demikian disampaikan 
perwakilan pemerintah dan industri, pada Jumat (20/3). 
Kebijakan yang sama juga berlaku untuk operasional di 
Bandara Heathrow.

Mulai Senin (22/3), kereta hanya akan melayani 
separuh dari jumlah penumpang pada hari kerja normal. 
Langkah itu menyusul turunnya permintaan terhadap 
layanan angkutan kereta api karena banyak warga Inggris 
menetap di rumah dan berhenti berpergian.

Sementara itu di Heathrow, bandara terbesar di Ing-
gris, pada Jumat menyatakan bakal menutup sementara 
sebagian unit operasionalnya, mengingat wabah me-
nyebabkan sebagian besar jadwal penerbangan lumpuh.

Warga Inggris diimbau untuk sebisa mungkin tetap 
berada di rumah demi menekan penyebaran virus terse-
but, tetapi imbauan itu tidak melarang mereka untuk 
meninggalkan rumah mereka sebagaimana yang berlaku 
bagi warga di Italia, Spanyol, dan Prancis.

Departemen Perhubungan Inggris mengatakan, pengu-
rangan jam operasional kereta api akan dilakukan secara 
bertahap. Layanan yang tersedia saat ini membantu para 
pekerja di sektor penting untuk bertugas dan memudah-
kan distribusi barang, termasuk di antaranya kebutuhan 

pokok, ke seluruh wilayah Inggris.
“Kami menerapkan langkah yang pasti untuk melind-

ungi masyarakat, yang salah satunya dilakukan dengan 
mengurangi akses berpergian untuk sementara waktu, 
sembari memastikan para pekerja di sektor penting masih 
dapat bertugas guna memastikan bangsa ini bertahan,” 
kata Menteri Perhubungan Inggris Grant Shapps, dalam 
pernyataan Jumat, seperti dilansir Antara dari Reuters. (ant) 

Layanan Kereta dan 
Penerbangan di Inggris Dikurangi

����������������������������� ���
��	
�������������������� ��

������������������������������������������������������������ ��
�	�
��������������������������������������� ��
	��
����������������������������������������������������������� ��
���
����������������������������� ��
	��
�
�������������������� ��

 ����������������������������������������������������������� �����
 �������������������������������������� ���
����
����������������������������������������������������������	 ���
��
����������������������������	 �	�����

����������
���������� ��
���
���� ��
���
���
���������������

� �������������� ��	� ���
� ������������ �	�
���� ��	
��

������������ ���
���� ���
	��
����������� ���
���� ���
���
��������������������������������� ��
���� ��
���
��������������� ����
�� ���
���

���������������� �������
�
� ���	����


�������
���������������������������� ��

�����������

���������������

��������������������
��������������	��������

��������������������������������������
	
��������������������������������

�������� ��	������
��������������������
�������� ��������������� �	
� ��

 ���������������������������� ���
	��� ���
����
���������� ����
		�� ���
��	

�������� ���� �	������ ��
	��
�

���������������������������� �
��
��
		� ����
���

����

������������ ����
���� ����
���

��������������������� �
�		
���� ��
�	�
���

���������������������������

����������������� ����� �		
��

��������������������� ��
���� ��
�	

�����������������

� �������������� ���� ����

� ������������ ��
��� ��
��

����������������� ��	
��� ����
��

����������������� ��
��� ��
���

�������������������� ���
���� ��
��

������������������������ ��
��� ��
�

�������������� ��
���� ��
	��

���������� �
��
��
		� ����
���

��������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������


� �������������������������������������������	���������������� ����
	����������������������������� ����
�	���������������������
������������������������������� ����
������������������������������ ����
�������������������


��������������������
�������

�����������������������
�����������
	��

����������������������������� 

��� 
	�� 
	�� �������������������� 
	�� 
	��

���������������������������������
�����������������

������������������������������������������������
	��
����������������������������� 

��������� 
	�� 
	��

��������
�������������������������� ���
���� ���
���
��������������������������������� ��
��� ����
���������������� ���
���� ���
���
������������������ ��
��	� ��
���
���������������� �
��
��� �����	��
����
������������������������������������������ ���
	 ���
�	�
��������������������� ��
�	� ��
��	
����������������������� �	�
��� ����
	�
���������������������������������������������������������

�������������������������� ���
�	�� ���
	��
����������������������������������������������������������������

������������������� ��
��� ��
 ������������������������������������������������������������

�������������� ��
���� ��
	��
����������� ��
���	�� ��
����

���������������������������������������������������������� �������� ������
���������������������������������������� �
��� ��
����
������������������������������������ ������ ��
�
�

����������������������� ���
���� ���
����
������������������� ������� �
����
������������������������������ ���� �

��	
� �
��
�
������������������������ ������ �
�����

������������������������
������������������������������������������������
	��

����������������������������� 

��������������������Ukuran : 2 kolom x 50 mm
Media : Investor Daily
Terbit : 21 Maret 2020
File : D15

RALAT ATAS PENGUMUMAN TANGGAL 20 MARET 2020 
Sehubungan dengan Pengumuman Penggabungan Usaha yang telah 
dilakukan oleh PT LIKU TELAGA berkedudukan di Kabupaten Gresik (“LTG”) 
bermaksud melakukan Penggabungan Usaha (“Penggabungan”) dengan 
PT DUNIA KIMIA UTAMA, berkedudukan di Kabupaten Ogan Ilir (“DKU”) 
keduanya merupakan anak-anak perusahaan yang 53,38% atau lebih 
sahamnya dimiliki oleh PT. LAUTAN LUAS Tbk berkedudukan di Jakarta 
Barat yang diterbitkan di Harian Neraca dan Harian Investor Daily pada 
tanggal 20 Maret 2020 (“Pengumuman”), dengan ini DKU dan LTG hendak 
mengajukan ralat atas Pengumuman pada bagian penutupan Pengumuman 
sehingga bagian penutupan Pengumuman menjadi sebagai berikut: 

PT LIKU TELAGA PT DUNIA KIMIA UTAMA 
Direksi Direksi 

Hal-hal lainnya dalam Pengumuman tetap berlaku dan telah berlaku sejak 
tanggal 20 Maret 2020. 
Ralat ini diumumkan pada tanggal 21 Maret 2020. 

PT LIKU TELAGA PT DUNIA KIMIA UTAMA 
Direksi Direksi


