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 MAKRO 

- Federal Reserve seharusnya tidak menunggu sampai mencapai tujuan ekonomi sebelum 

mulai mengetatkan kebijakan moneter, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester 

mengatakan Kamis. Salah satu pejabat yang lebih konsisten hawkish di bank sentral, 

Mester mendorong kasusnya untuk pola kenaikan suku bunga secara bertahap namun 

konsisten selama pidato di Pittsburgh. Sementara the Fed telah memimpin periode 

penurunan terus menerus dalam tingkat pengangguran, yang saat ini berada pada 4,4 

persen, mendapatkan inflasi "baik" yang mengalir melalui ekonomi telah sulit dipahami. 

Akibatnya, beberapa pejabat serta pelaku pasar telah mendorong Fed untuk menunda 

kenaikan suku bunga sampai harga dan tekanan upah mulai naik. Namun dia 

mengatakan itu bisa menyebabkan kesalahan menunggu terlalu lama yang pada 

gilirannya akan memiliki konsekuensi ekonomi. 

 

- Lonjakan harga komoditas yang dipicu Cina akan segera berakhir, menurut survei 

swasta terhadap bisnis Cina. Bertentangan dengan "kepercayaan pasar yang tak kunjung 

padam dalam kampanye pemerintah Cina untuk memerangi" kelebihan pasokan dalam 

logam, "perusahaan mengatakan sebaliknya. Untuk kuartal keenam berturut-turut, 

batubara, aluminium, baja, dan tembaga, masing-masing melihat peningkatan kapasitas 

di internet, "Menurut laporan singkat singkat Beige Book China pada data kuartal ketiga 

yang dirilis Selasa. "Pertumbuhan sektor-luas menyelam di seluruh papan - pendapatan, 

laba, output, pesanan ekspor, volume, perekrutan, belanja modal, pinjaman, upah, dan 

harga jual," kata laporan itu. The China Beige Book adalah survei triwulanan 

perusahaan-perusahaan Cina dalam upaya untuk menyajikan gambaran pertumbuhan 

yang lebih akurat.  
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- Ulasan: 

Mester menjelaskan bahwa sementara inflasi tinggi umumnya mendapat rap yang 

buruk, inflasi yang rendah juga mahal karena "dapat menyebabkan konsumen dan bisnis 

menunda pembelian dan meningkatkan beban utang, yang dapat memperlambat 

ekonomi." 

 

 MIKRO 

- Bank Indonesia (BI) kini tengah memproses perizinan penerbitan uang elektronik oleh 

e-commerce. Beberapa e-commerce yang tengah mengajukan izin ini antara lain 

Tokopedia dan Shopee. Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan BI 

Pungky Purnomo Wibowo menyebut, sebelum memberikan izin kepada sejumlah e-

commerce tersebut, ada beberapa pertimbangan bank sentral. Salah satu pertimbangan 

tersebut adalah jaminan sistem teknologi informasi (TI) yang aman. "Harus berhati-hati, 

IT security harus terjaga dengan baik," kata Pungky di Jakarta, Jumat (22/9/2017). 

Selain keamanan dari sisi IT, bank sentral juga mensyaratkan adanya tim audit 

independen. Tim audit tersebut antara lain untuk aspek TI dan finansial. 

 

- Sepanjang 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan telah 

menghentikan kegiatan investasi tak berizin oleh 44 entitas. Satgas Waspada Investasi 

OJK pun segera memanggil 11 entitas lain yang diduga menawarkan investasi ilegal. 

Namun, investasi ilegal kepalang marak hadir di tengah-tengah masyarakat dengan 

beragam modus. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan, ada 

beberapa modus baru investasi ilegal yang hadir. "Dasarnya saat ini adalah investasi 

uang untuk menawarkan profit yang sangat tinggi," kata Tongam pada acara pelatihan 

wartawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bogor, Sabtu (9/9/2017). Tongam 

menyatakan, keuntungan yang ditawarkan investasi ilegal berkedok perdagangan 

berjangka bisa mencapai 30 persen setiap bulan. Selain itu, investasi ini juga disebut 

tanpa risiko. (Baca juga: Investasi Bodong Kian Marak, OJK Minta Masyarakat Lapor) 

Modus investasi ilegal lain adalah investasi emas. Namun, produk emasnya tidak 
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diberikan kepada nasabah. Tongam menyebut, entitas tersebut menawarkan produk 

emas, namun ditinggal saja di entitas tersebut. Sementara nasabah memperoleh 

keuntungan 5 persen per bulan. 

 Ulasan: 

Apabila sejumlah persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh e-commerce yang 

bersangkutan, maka bank sentral akan memberikan izin untuk uang elektronik itu. 

Pungky menuturkan, hal ini dilakukan guna menjamin perlindungan konsumen. 

 

 PERBANKAN 

- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mulai melakukan pemisahan nilai saham (stock split) 

mulai hari ini hingga tiga hari ke depan. Adapun nilai pelaksanaan stock split tersebut, 

yakni sebesar 1:2. Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan Bank Mandiri di 

situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/9/2017), penyesuaian harga teoritis dan 

perubahan parameter saham BMRI di pasar reguler dengan nilai nominal lama Rp500 

per saham pada 12 September, tercatat pada harga Rp13.200. Oleh karena itu, maka 

harga teoritis saham BMRI yang dicantumkan di BEI untuk pasar reguler dan pasar 

negosiasi pada 13 September, mengacu nilai nominal baru Rp250 per saham, ditetapkan 

pada kelipatan fraksi harga Rp6.600. 

 

- PT. Bank Rakyat Indonesia berupaya menaikkan kelas para pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah atau UMKM dengan menyediakan fasilitas Kartu Co Branding untuk 

transaksi non tunai. BRI melakukan deklarasi bersama dengan PD. Pasar Jaya terkait 

penyediaan fasilitas layanan produk perbankan dalam menunjang kegiatan usaha PD. 

Pasar Jaya. “Kartu Co Branding ini adalah bentuk dukungan BRI terhadap para 

pedagang di pasar pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya agar gencar bertransaksi non 

tunai. Dengan pemanfaatan kartu co-branding BRI diharapkan mereka mendapatkan 

layanan jasa perbankan yang cepat, nyaman, modern,” kata Kepala Divisi Institution 2 

Bank BRI Sigit Murtiyoso dalam rilis, 27 September 2017. 
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Ulasan: 

Sebuah perusahaan publik (emiten) melakukan stock split dengan tujuan agar 

transaksinya menjadi ramai kembali. Jika sebuah saham ramai ditransaksikan, maka 

perusahaan itu tetap bisa likuid. Stock split juga dilakukan dengan tujuan untuk menarik 

investor lebih banyak, terutama investor ritel. 

 
 

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. 

 


