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 MAKRO 

- Pertemuan di Buenos Aires, menandai ulang tahun kesepuluh G 20, mungkin tidak 

berakhir dengan keras, tetapi memang menawarkan beberapa jaminan kepada dunia dan 

pasar. Berita baiknya adalah pertumbuhan global kuat. Para pemimpin dunia 

menegaskan kembali komitmen mereka terhadap tatanan internasional berbasis aturan, 

sementara mengakui permintaan AS untuk reformasi mendesak di Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO). Perdagangan dan investasi internasional adalah mesin 

penting pertumbuhan, produktivitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja dan 

pengembangan, kata komunike terakhir. Pengakuan akan manfaat dari perdagangan 

multilateral pada saat perang perdagangan antara AS dan Cina mengancam untuk 

merusak pertumbuhan disambut baik. IMF memperkirakan bahwa sekitar tiga perempat 

persen dari PDB global dapat hilang pada tahun 2020 jika tarif yang terancam tetap ada, 

dan tarif yang diumumkan dilaksanakan. Jadi, panggilan Direktur Pelaksana IMF, 

Chirstine Lagarde kepada para pemimpin dunia untuk mengurangi ketegangan 

perdagangan, membalikkan kenaikan tarif, dan memodernisasi sistem perdagangan 

berbasis aturan menjadi masuk akal. India juga harus terus bekerja dengan negara-

negara seperti Uni Eropa, Rusia dan Cina untuk memastikan bahwa WTO tidak berubah 

menjadi lembaga yang tidak efektif. 

 

- Federal Reserve dapat menyebabkan "kepanikan" di Wall Street jika mengabaikan 

kenaikan suku bunga Desember yang diantisipasi secara luas, kata Jim Cramer dari 

CNBC, Jumat. "Karena dia berjanji akan menaikkan suku bunga, [Ketua Fed Jerome 

Powell] berisiko menimbulkan gelombang ketakutan jika dia tidak melakukan 

pengetatan," kata Cramer ketika saham jatuh karena hasil pekerjaan yang lebih lemah 

dari perkiraan dan kekhawatiran perdagangan. "Investor akan mulai menganggap 

bahwa sesuatu pasti salah, sangat salah, bahwa segalanya lebih buruk daripada yang 

mereka pikirkan." Tetapi bahkan jika bank sentral memutuskan bahwa perlu 
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mengambil pendekatan yang lebih bergantung pada data setelah data pekerjaan yang 

lebih lemah, pimpinannya telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit dengan 

pernyataannya baru-baru ini, kata Cramer. "Tidak ada yang ingin The Fed memperketat 

memasuki perlambatan, terutama ketika kita mungkin berada dalam perang tarif di 

seluruh dunia. Orang-orang ingin The Fed menjadi fleksibel. Namun, berkat komentar 

sebelumnya, Powell berada dalam situasi kalah-kalah, "katanya, sambil menunjuk pada 

pernyataan Powell bahwa suku bunga " tepat di bawah "di mana seharusnya mereka 

berada. 

 

Ulasan: 

Memang, menurut fakta-fakta diatas perlu adanya reformasi struktural untuk 

meningkatkan potensi pertumbuhan. Dikatakan kebijakan fiskal harus membangun 

kembali buffer di mana diperlukan, digunakan secara fleksibel, tetapi memperingatkan 

terhadap kelebihan utang publik. Para pembuat kebijakan India harus memperhatikan, 

terutama dengan pemilihan yang dijadwalkan tahun depan. 

 

 MIKRO 

- Bank Indonesia (BI) hingga November telah menaikkan bunga acuan hingga 175 basis 

poin (bps) atau 1,75%. Langkah ini dilakukan oleh BI untuk menjaga stabilitas moneter.  

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kenaikan bunga acuan atau BI 7 days reverse 

repo rate menjadi 6% membuat penyaluran kredit perbankan makin ketat. Untuk itu 

diperlukan kebijakan lain sebagai penyeimbang agar perbankan bisa tetap memiliki 

ruang yang longgar untuk menggenjot penyaluran kreditnya. Salah satu kebijakan yang 

ditempuh adalah dengan melonggarkan aturan giro wajib minimum (GWM). Dengan 

demikian, giro yang wajib disetor ke BI berkurang yang artinya pasokan uang tunai di 

bank melimpah. Dampaknya, perbankan punya cukup dana untuk disalurkan dalam 

bentuk kredit ke nasabahnya. 
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- Koperasi di Indonesia saat ini memiliki imej yang kurang baik di mata masyarakat. 

Pasalnya banyak kasus penipuan yang dilakukan oleh koperasi abal-abal. Ketua satuan 

tugas waspada investasi Tongam L Tobing mengatakan investasi bodong berkedok 

koperasi masih banyak di Indonesia. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat 

mudah tergiur dengan iming-iming bunga yang tinggi. Tongam mencontohkan seperti 

Koperasi Pandawa yang korbannya mencapai ribuan orang.  "Koperasi Pandawa itu 

yang paling terkenal, korbannya 4.000-an orang dan kebanyakan orang pintar, seperti 

PNS, TNI, Polri hingga pegawai bank. Mereka tergiur tawaran bunga," kata Tongam di 

Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Selain Koperasi Pandawa di sebuah 

wilayah di Indonesia Timur ada koperasi di sebuah gereja Katolik. Koperasi abal-abal 

itu mengimingi jemaah gereja dengan bunga simpanan 12%.  

- Ulasan: 

Saat ini kondisi likuiditas perbankan mulai terlihat lebih longgar karena GWM yang 

direlaksasi dan secondary reserve. Sehingga kenaikan bunga ini tidak berdampak besar 

ke ekonomi domestik. 

 

 PERBANKAN 

- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI berencana 

menambah anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019. Sebelumnya anggaran KUR 

2018 tercatat sebesar Rp 123 triliun, pada 2019 mendatang anggaran akan ditingkatkan 

menjadi Rp 140 triliun. Sebagai salah satu bank penyalur KUR, Bank BRI menyambut 

baik wacana tersebut. Hal tersebut karena KUR telah memberikan dampak positif 

terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia. Melalui penyaluran KUR BRI, sepanjang 

2016-2018 tercatat 2,15 juta debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 52,69 triliun 

berhasil 'naik kelas'. Perseroan memberikan beberapa definisi nasabah kategori 'naik 

kelas', yaitu pertama dari awalnya berstatus unbankable lalu dikucurkan pinjaman KUR 

kemudian menjadi bankable dan berhak mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Pedesaan 

(Kupedes). Selain itu, definisi kedua adalah debitur yang melunasi pinjaman KUR 
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sebelumnya dan mendapatkan plafon yang lebih tinggi. Kemudian definisi ketiga yaitu 

debitur yang melunasi KUR mikro dan naik kelas mendapatkan KUR kecil. 

 

- Perekonomian Indonesia akan membaik mulai akhir tahun 2018. Ekonomi Indonesia 

akan lebih baik dibanding kondisi pertengahan tahun. Direktur Utama PT Bank Mandiri 

Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, membaiknya kondisi ekonomi ini tampak dari 

sejumlah indikator. Di antaranya menguatnya rupiah dan adanya aliran modal 

masuk."Beberapa minggu terakhir kita merasakan penguatan rupiah cukup signifikan 

selama sebulan 6,3% paling kuat emerging market, penguatan saham, inflow di bonds 

menunjukkan confidence market terhadap Indonesia meningkat lagi," kata Kartika 

dalam acara Indonesia's Market Potential and Global Economic Growth 2019, di 

Jakarta, Rabu (5/12/2018). Kartika mengatakan, sekitar 6 bulan lalu bertemu dengan 

sejumlah investor dan analis. Mereka, katanya, melihat Indonesia tak jauh berbeda 

risikonya dengan Argentina, Turki, Brazil, dan lain-lain. 

- Ulasan: 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan porsi pembiayaan KUR ke 

sektor-sektor produktif, dari hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

2018, KUR BRI juga terbukti berhasil memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi 

debitur-debitur KUR BRI di sektor pertanian, perburuan, kehutanan, kelautan, 

perikanan, industri pengolahan, kosntruksi, dan jasa produksi. 

 
 

Disclaimer : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun 
bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah 
setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim. 

 


