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 MAKRO 

- Dalam kritiknya yang langka dan pedas, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump 

mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap bank sentral Federal Reserve dan 

mengatakan The Fed dapat mengganggu pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam. 

Trump sangat jarang mengomentari The Fed yang bertugas menentukan suku bunga 

acuan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh berbagai macam kredit konsumen. Para 

pejabat The Fed, termasuk Gubernur Jerome Powell, telah menaikkan suku bunga 

acuan sebanyak dua kali tahun ini dan berencana kembali meningkatkannya dua kali 

lagi hingga akhir tahun. Dalam wawancara eksklusifnya dengan CNBC International, 

Trump mengatakan ia tidak setuju dengan kebijakan The Fed meskipun menyatakan ia 

telah menempatkan orang yang sangat kompeten di bank sentral, yaitu Powell. "Saya 

tidak senang," ujarnya. "Karena [ekonomi] kita membaik dan setiap kali Anda 

membaik mereka ingin menaikkan suku bunga lagi. Saya tidak terlalu - saya tidak 

senang dengan itu. Namun di saat yang sama saya membiarkan mereka melakukan 

yang menurut mereka terbaik." 

 

- Bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) memutuskan untuk 

mempertahankan suku bunga utama untuk kawasan euro. Suku bunga basis zona euro 

tetap di 0,00 persen, dengan suku bunga pinjaman marjinal dan suku bunga deposito 

masing-masing di 0,25 persen dan minus 0,40 persen. "Panduan maju kami telah sangat 

efektif dan kami melihat tidak perlu mengubah bahasa kami," kata Presiden ECB Mario 

Draghi, dalam sebuah konferensi pers di Frankfurt, Jerman, seperti dikutip dari Xinhua, 

Sabtu, 28 Juli 2018. Selain itu, lanjutnya, ECB menegaskan kembali bahwa pembelian 

aset bersih bulanan akan dipotong menjadi 15 miliar euro (USD17,6 miliar) mulai 

Oktober hingga akhir Desember 2018. Bahkan, masih kata Draghi, kekuatan mendasar 

dari ekonomi zona euro menegaskan kepercayaan ECB bahwa konvergensi inflasi akan 

berkelanjutan sesuai tujuannya. 
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- Ulasan: 

Pandangan Presiden mengenai suku bunga telah banyak diketahui dan komentarnya hari 

ini adalah penegasan kembali dari pandangan dan komentar yang telah ia nyatakan di 

hadapan publik sejak lama. 

 

 MIKRO 

- Survei pemantauan harga (SPH) Bank Indonesia (BI) menunjukkan inflasi pada minggu 

keempat Juli 2018 sebesar 0,25%. Angka ini lebih tinggi dari hasil SPH pada pekan 

pertama Juli yang sebesar 0,13%. Dengan angka 0,25% itu, maka inflasi Juli diproyeksi 

secara year to date sebesar 2,15% dan 3,16% secara year on year. “Ini kan masih sangat 

comfortable. Di dalam target 3,5% plus minus 1%,” ujar Mirza dalam konferensi pers 

di gedung BI, Jakarta, Jumat (27/7). Ia menjelaskan, meski ada kenaikan sedikit dari 

hasil SPH minggu pertama Juli 2018, kalau dibandingkan dengan rata-rata periode 

lebaran ditambah satu bulan pada 2015-2017 itu 0,2%, angka 0,25% tidak buruk. Dari 

rata-rata selama tiga tahun itu, Mirza menyebut, yang tertinggi adalah 0,39% di 2015. 

Sementara, yang terendah adalah di 2016 yang deflasi -0,02%. “Jadi sebenarnya (inflasi 

Juli 2018) di bawah titik tertinggi dan memang ada,” katanya. 

 

- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ini stabilitas sektor jasa 

keuangan dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia pada Juli ini masih terjaga 

di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang dipicu sentimen negatif dari eskalasi 

perang dagang AS dan China telah mendorong pelemahan pasar keuangan global. Hal 

ini terungkap dalam hasil rapat Dewan Komisioner bulanan OJK pada Juli ini. Selain 

itu, perekonomian global juga menghadapi tantangan berkurangnya likuiditas seiring 

dengan berlanjutnya normalisasi kebijakan The Fed dan inflasi Personal Consumption 

Expenditure AS Juni 2018 yang telah mencapai target sebesar 2%. Perkembangan ini 

menyebabkan tekanan di pasar keuangan global, khususnya di emerging market. Sejalan 

dengan perkembangan kondisi global tersebut, pasar keuangan domestik juga 



                        
 

3    
 

INVESTOR RELATIONS UNIT 
 

IR WEEKLY REVIEW 

mengalami tekanan. IHSG pada Juni 2018 melemah sebesar 3,08% dan ditutup di level 

5.799,2, dengan investor nonresiden mencatatkan net sell sebesar Rp 9,1 triliun.  

 
- Ulasan: 

Penyebab inflasi pada minggu keempat Juli adalah kenaikan harga sejumlah komoditas, 

seperti telur ayam, daging ayam ras, dan cabai rawit. Ia mencatat, inflasi telur ayam 

mencapai 14% dibandingkan Juni 2018, daging ayam ras 6,9%, dan cabai rawit sebesar 

19%. Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi adalah daging sapi yang 

mengalami deflasi sebesar -1,34%, bawang putih -4,7% %, dan cabai merah sebesar -

6,6%. 

 

 PERBANKAN 

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendapatkan plafon Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dari Pemerintah sebesar Rp. 13,5 Triliun. Pada semester I tahun 2018, 

70% dari plafon tersebut atau sebesar Rp 9,5 triliun telah tersalurkan. Guna terus 

mengoptimalkan penyaluran KUR, BNI makin fokus menggarap potensi  sektor 

produksi. Untuk itu, BNI menandatangani Nota Kesepahaman dan Kerjasama dengan 

Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo) terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan di area milik Perhutani untuk 

Kegiatan Budidaya Tanaman Kopi Guna Mendukung Ketahanan Pangan. Hadir pada 

acara tersebut Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, Pemimpin 

Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo, serta Jajaran Direksi Perhutani, 

PTPN XII, dan Jasindo. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto 

menuturkan, untuk Petani Kopi di kawasan Tapal kuda ini BNI sudah mengucurkan 

KUR lebih dari Rp. 12,4 miliar kepada 1.257 petani dan jumlah ini akan terus meningkat 

mengingat di kawasan Perhutani terdapat lebih dari 18 ribu petani yang mengelola lahan 

seluas 13.930 hektar. 

 

- Bank BRI kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah Internasional dengan 

menduduki peringat ke 2 dari 100 perusahan di ASEAN dengan peningkatan Wealth 
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Added Index (WAI) sebanyak 5 kali sejak awal Tahun 2018. Sementara untuk di dalam 

negeri, saat ini Bank BRI menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan yang 

memberikan index kekayaan terbaik bagi para pemegang saham secara nasional. 

Peringkat yang diterima oleh BRI bukannya tak berdasar, peringkat sebagai perusahaan 

dengan tingkat WAI no 2 di Asean tersebut disematkan oleh Stern Value Management 

Consulting Firm. Wealth Added Index (WAI) adalah metode pengukuran kinerja 

perusahaan yang sebagai indikator untuk menentukan peningkatan kekayaan yang 

dihasilkan perusahaan di atas return minimal yang diharapkan investor. Di dalam 

perhitungan WAI, harapan akan return didasari potential cost dan ditambah risiko yang 

ditanggung investor, yang kemudian diterjemahkan dalam cost of equity (CoE). 

 

- Ulasan: 

Melalui kerjasama  antara BNI, Perhutani, PTPN XII dan Jasindo, petani dapat 

memperoleh berbagai manfaat, yaitu pertama, petani mendapatkan pembinaan, akses 

pembiayaan, dan akses pasar hasil panen kopi rakyat.  Kedua, Kualitas dan produktivitas 

kopi rakyat meningkat. Ketiga, Petani dapat melakukan budidaya dengan benar dan 

menjaga kelangsungan produksi tanaman kopi dan kelestarian lingkungan.  Keempat, 

Tingkat keamanan kebun membaik seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani 

kopi rakyat. Dan yang terpenting adalah Petani mendapatkan harga jual yang lebih pasti 

dan lebih tinggi 

 
 

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. 

 


