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END OF SEASON ONE
AS dan Tiongkok telah mencapai 
kesepakatan perdagangan fase satu 
setelah berkonflik hampir dua tahun.



Nasabah yang terhormat,

Tahun 2019 merupakan tahun yang cukup menantang bagi 
pasar keuangan baik pasar global maupun pasar domestik. 
Melalui Market Perspective e-Newsle�er edisi pertama di 
tahun 2020 ini, kami akan mengajak Anda sebagai Nasabah 
setia Bank Comonwealth untuk melihat faktor apa saja yang 
diharapkan akan membawa tahun 2020 lebih baik dari 2019.

Konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok yang telah 
berlangsung hampir dua tahun akhirnya memberikan titik 
terang, setelah kedua negara adi daya tersebut mencapai 
kesepakatan perdagangan fase pertama pada akhir 
Desember. Meskipun konflik tersebut belum berakhir 
sepenuhnya, namun ada harapan bahwa kondisi 
perdagangan global akan lebih membaik pada tahun ini.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Bank 
Sentral AS maupun Bank Indonesia mengambil kebijakan 
yang pro-pertumbuhan dengan melakukan beberapa kali 
pemotongan suku bunga acuan pada tahun lalu. Kebijakan 
tersebut telah memberikan dorongan pada pasar obligasi 
sepanjang tahun 2019, namun belum terlalu dirasakan oleh 
pasar saham maupun ekonomi secara lebih luas. Pada tahun 
ini diharapkan kebijakan tersebut akan lebih memberi 
dorongan untuk pertumbuhan ekonomi maupun pasar 
saham.

Valuasi pasar saham Indonesia yang relatif masih rendah 
akan menjadi katalis para investor untuk melirik dan 
mengkoleksi pada portoflionya. Ekspektasi perbaikan 
kinerja para emiten pada tahun ini juga memberikan 
harapan kinerja yang lebih baik pada pasar saham pada 
tahun ini. Hal tersebut yang memberikan dasar bahwa 
investor akan menambah porsi kelas aset saham di dalam 
portofolio investasinya pada tahun ini.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai 
strategi dan rekomendasi produk-produk investasi, Anda 
dapat menghubungi Relationship Manager Kami di cabang 
terdekat.

Director of Retail 
& SME Business

Konflik perdagangan 
antara AS dan Tiongkok 
yang telah berlangsung 
hampir dua tahun 
akhirnya memberikan 
titik terang dan membawa 
harapan perbaikan kondisi 
perdagangan global pada 
tahun ini.

GREETINGS
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MARKET REVIEW MARKET OUTLOOK
AS dan Tiongkok mencapai kesepakatan 
perdagangan yang disebut dengan kesepakatan 
fase satu pada bulan Desember. Penandatangan 
kesepakatan dijadwalkan pada Januari 2020. 
Perundingan fase berikutnya akan secepatnya 
dimulai setelah kesepakatan ditandatangani.

Dengan tercapainya kesepakatan perdagangan 
AS-Tiongkok fase satu, AS membatalkan penerapan 
tarif pada beberapa produk Tiongkok yang 
direncanakan efektif pada 15 Desember, serta 
Tiongkok berkomitmen untuk membeli produk 
agrikultur AS dalam jumlah yang lebih besar.

Bank Sentral AS mempertahankan dan menyatakan 
tidak akan merubah tingkat suku bunga di 2020 
dari yang berlaku pada saat ini pada rentang 
1,5-1,75%.

China memutuskan untuk menurunkan tarif impor 
untuk lebih dari 850 produk efektif per Januari 
2020. Produk impor yang akan dipangkas tarifnya 
mulai dari daging babi beku hingga beberapa jenis 
semikonduktor.

Kelanjutan perundingan perdagangan 
AS-Tiongkok fase berikutnya setelah 
kesepakatan fase satu tercapai.

Perkembangan pembahasan RUU 
Omnibus Law oleh Pemerintah dan 
DPR.

Musim rilis laporan keuangan dari 
pasar AS maupun Indonesia yang 
dimulai pada pekan kedua Januari 
dengan fokus sektor keuangan.

Pasar Saham Indonesia: Positif
Pasar Saham Asia Pasifik: Positif
Pasar Saham Amerika Serikat: Positif
Pasar Obligasi: Netral

OUTLOOK
PASAR KEUANGAN 
GLOBAL DAN INDONESIA

SUMMARY



Apresiasi harga mid price 
INDON49 (benchmark obligasi 
denominasi USD30 tahun)
sepanjang Desember 2019.

Sumber: Bloomberg

PASAR SAHAM MENGUAT 
DI BULAN DESEMBER 2019

DESEMBER 2019 
IN NUMBER

IHSG menguat
di bulan Desember 2019.

Apresiasi harga mid price 
FR079 (benchmark obligasi 
IDR20 tahun) sepanjang 
Desember 2019.

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan menguat
sepanjang Desember 2019.

IDR

USD

ObligasiSaham

+4,79% +0,55%

+6,20% +0,65%
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MARKET REVIEW
DESEMBER 2019

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, CNBC, Reuters 

Global
Review

AS dan Tiongkok mencapai 
kesepakatan perdagangan 
fase satu. Penandatanganan 
kesepakatan dijadwalkan pada 
Januari 2020.
SENTIMEN POSITIF

The Fed mempertahankan 
suku bunga acuan pada 
rentang 1,50-1,75% dan 
mengatakan tidak akan 
merubah pada tahun 2020.
SENTIMEN POSITIF

Partai Konservatif Inggris 
memenangkan mayoritas kursi 
Parlemen setelah 
diselenggarakan Pemilu bulan 
Desember. 
NETRAL

Presiden AS resmi 
dimakzulkan oleh DPR AS atas 
penyalahgunaan kekuasan dan 
upaya menghalang-halangi 
kongres.
SENTIMEN NEGATIF

Bank Indonesia 
mempertahankan suku bunga 
acuan 7 Days Reverse Repo 
Rate di level 5,0%. 
NETRAL

Neraca perdagangan Indonesia 
bulan November 2019 tercatat 
defisit 1,33 miliar dolar AS, 
terburuk sejak 7 bulan terakhir
SENTIMEN NEGATIF

Pemerintah resmi meluncurkan 
program B30 (biodiesel 30%). 
Program ini diharapkan dapat 
mengurangi impor migas.
SENTIMEN POSITIF

Menteri BUMN Erick Tohir 
mengganti jajaran Direksi dan 
Komisaris di beberapa BUMN.
SENTIMEN POSITIF

Domestic 
Review
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Sumber: Bloomberg

PERJALANAN DRAMA PERTIKAIAN DAGANG

15 Juni 2018
AS mengeluarkan Da�ar 1 dengan tarif 25% atas 

USD34 miliar produk Tiongkok, efektif 6 Jul 2018.

6 Juli 2018
Tarif Da�ar 1 efektif

7 Agustus 2018
AS mengeluarkan Da�ar 2 dengan tarif 25% 

(revisi dari 10%) atas USD16 miliar produk 
Tiongkok, efektif 23 Agustus 2018.

23 Agustus 2018
Tarif Da�ar 2 efektif.

Tiongkok membalas dengan mengeluarkan 
Da�ar 1 dengan tarif 25% atas USD24 miliar 
produk AS, efektif di tanggal yang sama

Tiongkok mengeluarkan Da�ar 2 sebagai aksi 
balasan dengan tarif 25% atas USD16 miliar produk 
AS, efektif di tanggal yang sama.

24 September 2018
Tiongkok mengeluarkan Da�ar 3 dengan tarif 
5-10% atas USD60 miliar produk AS, efektif di 
tanggal yang sama.

17 September 2018
AS mengumumkan Da�ar 3 dengan tarif 10% 

atas USD200 miliar produk Tiongkok, serta akan 
meningkat menjadi 25% pada 1 Jan 2019.

1 Juni 2019
Tiongkok menaikan tarif Da�ar 3 menjadi 
5-25%, efektif ditanggal yang sama.

10 Mei 2019
Tarif pada Da�ar 3 dinaikan menjadi 25% 

setelah sempat ditunda.

AS-TIONGKOK
SEASON 1
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Sumber: Bloomberg

PERJALANAN DRAMA PERTIKAIAN DAGANG

20 Agustus 2019
AS mengumumkan

• Daftar 4A dengan tarif 10% atas produk ekspor 
Tiongkok, efektif 1 September 2019.

• Daftar 4B dengan tarif 10% atas produk Tiongkok 
yang tersisa, efektif 15 Desember 2019.

30 Agustus 2019
AS menaikan tarif untuk Da�ar 4A dan 4B 

menjadi 15% dengan tidak merubah tanggal 
efektif dan akan menaikan tarif untuk Da�ar 1-3 

menjadi 30%, efektif 1 Oktober 2019.

12 Oktober 2019
AS setuju untuk tidak menaikan tarif untuk Da�ar 
1-3 yang seharusnya efektif pada 15 Oktober 2019

11 September 2019
Presiden Trump menunda kenaikan tarif untuk 

Da�ar 1-3 hingga 15 Oktober 2019.

23 Agustus 2019
Tiongkok mengeluarkan Da�ar 4 dengan tarif 
5-10% atas USD75 miliar produk AS, yang efektif 
dibagi menjadi dua tahap (1 September 2019 dan 
15 Desember 2019)

16 September 2019
Tiongkok membebaskan 16 produk AS dari 
pengenaan tarif.

Tiongkok berkomitmen untuk meningkatkan 
pembelian produk AS dan memperbaiki atas isu 
kekayaan intelektual dan transfer teknologi.
23 Desember 2019
Tiongkok mengumumkan akan menurunkan tarif 
impor pada Januari 2020.

AS membatalkan tarif Da�ar 4B dan memotong 
tarif Da�ar 4A menjadi 7,5%.

AS-TIONGKOK
SEASON 1

13 Desember 2019
AS dan Tiongkok mencapai kesepakatan perdagangan fase satu
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Sumber: Berbagai sumber

OMNIBUS LAW

Pada pidato pelantikan Jokowi sebagai Presiden di periode kedua, Presiden Jokowi menekankan pada 
ekonomi dan reformasi birokrasi. Salah satu alat yang akan digunakan adalah pembuatan undang-
undang Omnibus Law dimana akan mengeliminasi peraturan yang tumpang tindih. Secara garis besar 
akan ada dua undang-undang baru terkait reformasi pajak dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Omnibus Law
Perpajakan

Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja

Tujuan: 
Meningkatkan investasi dan peningkatan 
kepatuhan pajak.

Tujuan: 
Mendorong pertumbuhan UMKM, pertumbuhan 
investasi, dan ekspor.

Cluster Cluster6 11
1. Menurunkan PPh Badan
 • Dari 25% bertahap hingga 20% pada 
  2023
 • Untuk yang melakukan go public, 
  lebih rendah 3% di bawah tarif
2. Menurunkan atau menghapuskan Pajak 
 Dividen untuk Badan maupun orang 
 pribadi
3. Pajak sistem teritorial
4. Mengurangi penalti pajak serta bunganya
5. Pajak e-Commerce
6. Tax allowance dalam satu bagian. 
 Tax holiday, super deduction untuk 
 perusahaan
 • yang memberikan vokasi, riset 
  & pengembangan
 • yang menanamkan modal untuk
  kegiatan padat karya
 • yang beraktivitas pada Kawasan
  Ekonomi Khusus (KEK)

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan 
 UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Undang-Undang Omnibus Law sudah masuk ke dalam 15 prioritas Program Legilasi Nasional (Prolegnas) di tahun 
2020. Undang-undang ini ditargetkan akan dibahas di DPR pada awal Januari dan disahkan pada April 2020.

SENJATA PRESIDEN JOKOWI PADA PERIODE KEDUA 
UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI
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WHAT 
TO WATCH

Penandatanganan kesepakatan 
perdagangan fase satu antara AS dan 
Tiongkok serta kelanjutan perundingan 
perdagangan tahap berikutnya.

Kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa 
menjelang batas waktu Inggris keluar 
dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020.

POSITIF 
pada kelas aset 
saham Indonesia 
(jangka menengah 
dan panjang) 
Proyeksi perbaikan laba emiten 
pada tahun 2020 dan valuasi 
yang relatif murah membuat 
pasar saham Indonesia atraktif 
bagi investor asing

POSITIF 
pada Investasi 
berbasis Dolar AS

Tercapainya kesepakatan 
perdagangan fase satu AS 
dengan Tiongkong memberikan 
harapan perbaikan perdagangan 
dan ekonomi global.

REKOMENDASI 
INVESTASI

Kenaikan harga minyak dunia di tengah 
meningkatnya ketegangan antara AS 
dengan Iran akibat tewasnya salah satu 
Jenderal Iran pada serangan drone AS di 
Irak pada awal Januari.

Perkembangan RUU Omnibus Law oleh 
Pemerintah yang diharapkan untuk 
segera dapat dibahas oleh DPR.

NETRAL 
pada kelas aset obligasi 
(jangka menengah dan 
panjang)
Pernyataan The Fed yang 
kemungkinan mempertahankan 
suku bunga acuan sepanjang 
tahun 2020, memberikan 
keterbatasan ruang apresiasi 
pasar obligasi.



Kembalinya aliran dana asing ke pasar saham Indonesia, 
yang merupakan salah satu negara emerging market yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, memberikan 
sentimen positif untuk kelas aset saham. Di sisi lain masih 
adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan membuat 
pasar obligasi tertekan. Dynamic Model Portfolio 
overweight ke pasar saham dan mempertahankan porsi 
pasar saham sebesar 70% untuk profil risiko growth.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO

Based on Risk Profile Dynamic Model Portfolio
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ANALISA 
VALAS

Setelah sebanyak 4 kali memutuskan menurunkan suku bunga, Bank 
Sentral Indonesia pada Desember 2019 lalu memutuskan suku bunga 
acuan tetap di 5%. 

Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan memangkas lagi 
suku bunga tahun 2020 hingga 50 bps pada kuartal pertama karena 
minat investasi yang rendah dan ketidakpastian prospek ekonomi global.

Kemenkeu mencatat realisasi pembayaran bunga utang pemerintah 
sepanjang 2019 mencapai Rp275,5 triliun. Pembayaran bunga utang 
tumbuh 6,8% secara Year-on-Year (YoY). Pertumbuhan tersebut lebih 
rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 
19,1% YoY.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 
13,500-13,800 selama bulan Januari 2020.

Kementerian Keuangan China menyebut bahwa pihaknya akan 
menerapkan bea masuk sementara yang lebih rendah dari bea masuk 
yang dikenakan terhadap barang-barang dari most-favored-nation (MFN), 
termasuk Australia. 

Daging babi beku,  alpukat beku, hingga  beberapa jenis semikonduktor 
masuk  dalam da�ar produk yang bea masuknya akan dikurangi oleh 
Beijing. Pengurangan bea masuk ini bisa dinikmati oleh negara-negara 
yang menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Menurut 
beberapa sumber berita, untuk negara-negara yang memiliki kesepakatan 
dagang dengan China seperti Selandia Baru, Peru, Kosta Rika, Swiss, 
Islandia, Singapura, Australia, Korea Selatan, Georgia, Chili, dan Pakistan, 
bea masuknya bahkan bisa lebih rendah lagi.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,6700-0,7000 pada bulan Januari 2020.

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan pembicaraan 
pasca-Brexit akan berfokus pada mempertahankan hubungan yang dalam 
terkait keamanan dan kebijakan luar negeri, dan membela kepentingan 
ekonomi Uni Eropa. Macron mengatakan, mengingat desakan PM Inggris 
Boris Johnson agar negosiasi mendatang harus tuntas  jelang akhir tahun 
2020, Inggris perlu menunjukkan sikap fleksibel agar deadline dapat 
terpenuhi.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1000 – 1,1300 pada 
bulan Januari 2019.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 31 Desember 2019
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13,947-14,135
-1,10%

Pergerakan
AUD/USD 

1 - 31 Desember 2019

0,6756-0,6988
3,15%

Pergerakan
EUR/USD

1 - 31 Desember 2019

1,1003-1,1201
1,45%



Support-2

Keterangan:    
1.  'Support-1' adalah estimasi batas bawah pertama ketika suatu mata uang melemah.  
 Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju 'Support-2'. 
2.  'Resistance-1' adalah estimasi batas atas pertama ketika suatu mata uang menguat. 
 Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju ke 'Resistance-2’.
 

Support-1 Mata Uang Resistance-1 Resistance-2

13,500

0,6700

1,1000

1,2800

108,00

13,600

0,6800

1,1100

1,2930

108,50

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

13,700

0,6900

1,1200

1,3250

109,50

13,800

0,7000

1,1300

1,3300

111,00

FX 
OUTLOOK*

*Estimasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar terbaru
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ANALISA 
VALAS

Data ekonomi Inggris yang dirilis lebih rendah dari perkiraan pasar dan 
menjadi sinyal bahwa perekonomian masih dalam tekanan di tengah 
ketidakp astian Brexit. 

Survei  HIS Markit / CIPS  menunjukkan penurunan konstruksi yang 
semakin dalam pada periode Desember 2019, didorong oleh penurunan 
tajam dalam aktivitas teknik sipil sejak 2009. Selain itu, berdasarkan survei  
Bank of England,  42% dari bisnis Inggris memperkirakan ketidakpastian 
Brexit masih berlangsung setidaknya hingga 2021.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2800-1,3300 pada 
bulan Januari 2020. 

Selama bulan Desember 2019 kemarin pergerakan JPY terhadap USD 
terbilang tidak fluktuatif.

Pada pekan terakhir di tahun 2019, JPY mengalami penguatan karena 
timbulnya isu geopolitkal no-deal Brexit serta trade deal antara AS-China 
yang masih belum di tanda tangani.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
108,00-111,00 pada bulan Januari 2020.

Pergerakan
GBP/USD 

1 - 31 Desember 2019

1,2895-1,3516
1,11%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 31 Desember 2019

108,42-109,73
-0,09%



Kecuali dinyatakan lain, semua data bersumber dari berita media massa, dan tidak diterbitkan oleh PT Bank 
Commonwealth (PTBC). PTBC harus dijamin untuk dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada penuntutan hukum oleh pihak ketiga. PTBC beserta direkturnya, karyawannya dan 
perwakilannya dalam Lampiran ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Grup”. Laporan ini diterbitkan 
semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu ajakan atau penawaran untuk 
membeli efek atau instrumen keuangan. Laporan ini telah disusun tanpa mempertimbangkan tujuan, situasi 
keuangan dan kapasitas untuk menanggung kerugian, pengetahuan, pengalaman atau kebutuhan 
orang-orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada anggota dari Grup yang melakukan 
atau harus melakukan penilaian kelayakan atau penyesuaian laporan untuk penerima laporan ini yang 
karenanya tidak mendapat manfaat dari perlindungan peraturan dalam hal ini. Laporan ini bukan nasihat 
atau petunjuk. Semua penerima laporan ini harus, sebelum bertindak atas dasar informasi dalam laporan ini, 
mempertimbangkan kewajaran/kelayakan dan kesesuaian informasi, dengan memperhatikan tujuan-tujuan 
mereka sendiri, situasi keuangan dan kebutuhan, dan jika perlu mencari profesional yang tepat, 
memperhatikan kondisi valuta asing atau nasihat keuangan tentang isi laporan ini sebelum membuat 
keputusan investasi. Kami percaya bahwa informasi dalam laporan ini adalah benar dan setiap pendapat, 
kesimpulan atau rekomendasi yang cukup telah diadakan atau dibuat, berdasarkan informasi yang tersedia 
pada saat kompilasi, tetapi tidak ada pernyataan atau jaminan, baik tersurat atau tersirat, yang dibuat atau 
disediakan untuk akurasi, kehandalan atau kelengkapan setiap pernyataan yang dibuat dalam laporan ini. 
Setiap pendapat, kesimpulan atau rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan ini dapat berubah 
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan mungkin berbeda atau bertentangan dengan, kesimpulan, 
pendapat atau rekomendasi yang diungkapkan oleh Grup di tempat lain. Kami tidak berkewajiban untuk, dan 
tidak, memberitahukan perkembangan terkini atau harus terus mengikuti informasi terkini yang terdapat 
dalam laporan ini. Grup tidak menerima tanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul 
akibat dari penggunaan seluruh atau setiap bagian dari laporan ini. Setiap penilaian, proyeksidan prakiraan 
yang terkandung dalam laporan ini didasarkan pada sejumlah asumsi dan perkiraan dan tunduk pada 
kontinjensi dan ketidakpastian. Asumsi dan perkiraan yang berbeda dapat mengakibatkan hasil material yang 
berbeda pula. Grup tidak mewakili atau menjamin bahwa salah satu proyeksi penilaian atau prakiraan, atau 
salah satu dasar asumsi atau perkiraan, akan dipenuhi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator yang 
dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Grup tidak menjamin kinerja dari produk investasi atau 
pembayaran kembali modal dengan produk yang didistribusikan oleh PTBC. Investasi dalam produk ini bukan 
merupakan simpanan atau kewajiban lainnya dari Grup atau anak perusahaannya dan setiap jenis produk 
investasi memiliki risiko investasi termasuk hilangnya pendapatan dan modal yang diinvestasikan. Contoh 
yang digunakan dalam komunikasi ini hanya untuk ilustrasi. Semua materi yang disajikan dalam laporan ini, 
kecuali bila ditentukan lain, berada di bawah hak cipta Grup. Tak satu pun dari materi, maupun isinya, 
maupun salinannya, dapat diubah dengan cara apapun, ditransmisikan ke, disalin atau didistribusikan kepada 
pihak lain, tanpa izin tertulis dari perusahaan terkait yang menjadi bagian dalam Grup. Grup, berikut 
agennya, asosiasinya dan kliennya memiliki atau telah memiliki posisi panjang atau pendek pada efek atau 
instrumen keuangan lainnya yang disebut di sini, dan dapat setiap saat melakukan pembelian dan/atau 
penjualan terhadap kepentingan atau surat berharga dalam kapasitasnya sebagai prinsipal atau agen, 
termasuk menjual atau membeli dari klien atas dasar pokok dan dapat terlibat dalam transaksi yang tidak 
konsisten dengan laporan ini. Silakan melihat website kami di www.commbank.co.id untuk informasi lebih 
lanjut. Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang mengenai instrumen keuangan yang dijelaskan dalam 
laporan ini, silakan hubungi Call Centre kami di 15000 30 atau email kami di customercare@commbank.co.id. 
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PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terda�ar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan peserta penjaminan LPS.


