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Harga Emas Kembali Mendekati Posisi 

Terendah Tertekan Pernyataan Powell 

yang Bernada Hawkish 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Dalam pidatonya Jumat lalu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa 

inflasi tetap menjadi ancaman terbesar perekonomian dan bank sentral berkomitmen untuk 

membawa harga konsumen kembali ke target 2%. 

• Powell juga mengakui bahwa kebijakan moneter bank sentral untuk menurunkan inflasi 

juga berdampak pada perlambatan ekonomi. 

• Kenaikan suku bunga dan penurunan inflasi memberikan tekanan pada harga emas. 

• Pasar emas sekali lagi terjebak di wilayah yang relatif netral, menahan support di sekitar 

$1.750. Diperkirakan harga akan cenderung datar dalam sepekan kedepan.

Harga emas telah jatuh 1% ke posisi terendah, 

tertekan oleh pernyataan Ketua Federal 

Reserve Jerome Powell dalam pidatonya di 

Jackson Hole, Wyoming. Dalam pidatonya, 

Powell menegaskan bahwa inflasi tetap 

menjadi ancaman terbesar perekonomian dan 

bank sentral berkomitmen untuk membawa 

harga konsumen kembali ke target 2%. 

“Memulihkan stabilitas harga kemungkinan 

akan memerlukan beberapa waktu untuk 

mempertahankan kebijakan restriktif. 

[Menurut] Catatan sejarah kondisi ini sangat 

mengingatkan pada kebijakan pelonggaran 

1eficit1m,” katanya dalam sambutannya 

selama 1eficit1m bank sentral. 

Powell mencatat bahwa kenaikan suku bunga 

terus memperlambat pertumbuhan; dia 

menambahkan bahwa risiko tersebut 

sebanding dengan inflasi. “Sementara tingkat 

suku bunga yang lebih tinggi, berakibat pada 

pertumbuhan yang lebih lambat, dan kondisi 

pasar tenaga kerja yang lebih lemah akan 
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menurunkan inflasi, hal itu juga akan 

membawa penderitaan bagi rumah tangga dan 

bisnis. Ini adalah biaya yang tidak 

menguntungkan untuk mengurangi inflasi. 

Tetapi kegagalan untuk memulihkan stabilitas 

harga akan berarti jauh lebih besar. Sakit,” 

katanya. “Tanpa stabilitas harga, ekonomi 

tidak bekerja untuk siapa pun.” 

Meskipun ekonomi AS mulai merasakan efek 

dari kenaikan suku bunga, Powell mengatakan 

dia terus melihat kekuatan. “Sementara data 

ekonomi terbaru beragam, dalam pandangan 

saya, ekonomi kita terus menunjukkan 

momentum dasar yang kuat. Pasar tenaga 

kerja sangat kuat, tetapi jelas tidak seimbang,” 

katanya. 

Powell juga mengakui bahwa kebijakan 

moneter bank sentral juga memperlambat 

ekonomi, selain menurunkan inflasi; dia juga 

menambahkan bahwa lebih banyak pekerjaan 

yang perlu dilakukan. Meskipun Powell telah 

menyatakan bahwa bank sentral akan 

mempertahankan jalur pengetatan agresifnya 

saat ini, beberapa analis mengatakan bahwa 

komentarnya belum memberikan banyak 

panduan ke depan untuk pasar. 

Ada studi menarik yang juga dipresentasikan 

dalam Jackson Hole, bahwa kebijakan Fed yang 

lebih hawkish dalam mengantisipasi kenaikan 

inflasi, hanya akan menurunkan 1 point 

dengan biaya 3,4 point, rasio yang sangat 

besar. Alih-alih menggelembungkan hutang, 

pemerintah perlu menaikkan pajak atau 

memotong pengeluaran.  

Setelah harga emas turun hampir $25 setelah 

pidato yang sangat diantisipasi dari Jerome 

Powell, emas bisa berisiko jatuh ke $1.600 per 

ounce, kecuali pembeli masuk untuk membeli 

pada saat harga turun. 

Powell juga tidak mengesampingkan kenaikan 

75 basis poin lainnya pada pertemuan 

September mendatang, menegaskan bahwa 

banyak hal akan bergantung pada data makro 

yang dirilis dalam tiga minggu ke depan. 

Berdasarkan CME FedWatch Tool, pasar 

memperkirakan kenaikan suku bunga 

mencapai 3,75% s.d 4% pada akhir tahun 2022. 

Selain inflasi, dalam jangka panjang PR Fed 

berikutnya adalah berhubungan dengan isu 

defisit anggaran dan membengkaknya 

pinjaman negara. 

Ketua Fed ingin menghindari kesalahan tahun 

1970-an, itulah sebabnya ia berencana untuk 

bertindak agresif sekarang. “Disinflasi Volcker 

yang sukses di awal 1980-an mengikuti 

beberapa upaya gagal untuk menurunkan 

inflasi selama 15 tahun sebelumnya. Periode 

kebijakan moneter yang sangat ketat akhirnya 

diperlukan untuk membendung inflasi yang 

tinggi,” kata Powell. "Tujuan kami adalah 

untuk menghindari hasil itu dengan bertindak 

dengan tekad sekarang." 

Pasar emas sekali lagi terjebak di wilayah yang 

relatif netral, menahan support di sekitar 

$1.750. Diperkirakan harga akan cenderung 

datar dalam sepekan kedepan. 

Menyikapi kebijakan pengetatan ekonomi AS, 

banyak investor asing yang mulai masuk ke 

pasar obligasi di negara berkembang Asia 

untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan 

terakhir. Pada bulan Agustus ini dana global 

telah menggelontorkan US$ 1,4 miliar ke 

dalam pasar obligasi Indonesia, sementara 

India mencatat sebesar US$680 juta. 

Turunnya harga emas merupakan momentum 

tepat untuk membeli emas, baik emas 

batangan maupun emas perhiasan. Untuk 

emas perhiasan dengan harga jual kembali 

yang kompetitif, Kencana dapat menjadi salah 

satu alternatif karena terbuat dari emas murni 

99,99%. Untuk investasi, EMASKITA kini juga 

hadir dengan teknologi Bullion Protect® yang 

memberikan fitur pengamanan lebih tinggi dan 

pengalaman baru memegang emas batangan.
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