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 MAKRO 

- Federal Reserve kemungkinan mendekati akhir kenaikan suku bunga dan program 

untuk mengurangi obligasi yang dimilikinya di neraca, kata Presiden Fed St. Louis 

James Bullard pada hari Kamis. "Saya pikir pesan dari sudut pandang saya adalah proses 

normalisasi di Amerika Serikat akan segera berakhir," kata pejabat bank sentral kepada 

CNBC dalam wawancara "Squawk Box". Bullard menambahkan bahwa dia pikir harga 

sebenarnya terlalu tinggi sekarang tetapi mengakui bahwa pandangannya adalah 

minoritas pada pembuatan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal. Bullard adalah 

anggota pemungutan suara FOMC dan mengatakan dia telah mencoba meyakinkan 

rekan bankirnya bahwa mereka sudah "terlalu jauh." Secara khusus, ia mengatakan 

kenaikan suku bunga Desember, yang merupakan keempat tahun 2018, adalah 

kesalahan dan membantu memicu reaksi pasar yang negatif. 

 

- AS dan China tampaknya hampir mengakhiri pertarungan tarif yang merugikan pasar 

keuangan dan penyok aktivitas ekonomi di seluruh dunia, tetapi itu tidak akan 

menghentikan perlambatan yang terlihat dalam ekonomi global, kata para pakar pada 

hari Senin. Presiden A.S. Donald Trump mengatakan di Twitter pada hari Minggu 

bahwa ia akan menunda kenaikan tarif untuk barang-barang Cina yang awalnya 

direncanakan untuk awal Maret. Washington dan Beijing terkunci dalam pertarungan 

tarif selama berbulan-bulan tahun lalu, tetapi pertempuran itu ditahan - selama 90 hari 

awal - setelah Trump bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Argentina pada 

bulan Desember. Presiden Amerika juga mengatakan dia akan bertemu Xi di klub 

golfnya di Mar-a-Lago, Florida, "untuk membuat kesepakatan" jika "kedua belah pihak 

membuat kemajuan tambahan." Trump tidak mengumumkan jadwal waktu untuk 

pertemuan itu, tetapi CNBC melaporkan minggu lalu bahwa kedua negara sedang 

membahas mengadakan pertemuan puncak akhir Maret. 
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Ulasan: 

Risalah menunjukkan bahwa The Fed kemungkinan akan menutup neraca pada akhir 

2019 karena cadangan semakin dekat ke tingkat di mana bank merasa nyaman. 

 

 MIKRO 

- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari terakhir fluktuatif. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan saat ini rupiah masih 

undervalue atau di bawah nilai fundamentalnya namun cenderung stabil. Perry 

memproyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun ini akan bergerak stabil dan 

sesuai dengan mekanisme pasar. "Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan cenderung 

stabil, tapi masih undervalue, tapi kemungkinan rupiah itu akan menguat dan itu bisa 

terjadi," kata Perry di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). BI mencatat nilai 

tukar rupiah pada kuartal IV-2018, secara point to point menguat sebesar 3,63% 

dibandingkan dengan level akhir triwulan III-2018, ditopang NPI yang mencatat 

surplus. Penguatan rupiah berlanjut pada Januari 2019 yang mencapai 2,92% dan terus 

terjadi pada Februari 2019. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) 

atau kurs tengah BI, hari ini rupiah bergerak cukup stabil yakni berada di posisi Rp 

14.057 per dolar AS, sedikit melemah dibandingkan kemarin yang berada di posisi Rp 

14.055 per dolar AS. 

 

- Pemerintah akan mempermudah syarat pengajuan kredit bagi pengusaha yang sudah 

mengurus izin lewat layanan terpadu atau online single submission (OSS). Rencana ini 

dibahas antara Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama Ketua 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Darmin 

menjelaskan pengusaha yang mengurus izin usaha lewat OSS akan mendapatkan nomor 

izin berusaha (NIB). Setelah memegang dokumen ini pengusaha tak perlu lagi 

mengurus tanda daftar perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

Cuma masalahnya SIUP dan TDP masih diminta pihak bank sebagai syarat pengajuan 

kredit. Oleh sebab Darmin dan Wimboh membahas masalah ini agar aturan OSS dan 
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perbankan bisa seiring sejalan. "Karena sekarang di bank bilang masih ada urusan TDP, 

kan pusing kita, orang kita sudah tidak ada TDP. Itu kita tahu karena para pengusaha 

bilang masih ada yang minta TDP. Itu kami sinkronkan antara OSS, EoDB dengan 

aturan OJK," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 

Selasa (19/2/2019). 

- Ulasan: 

Tren penguatan Rupiah pada awal 2019 ditopang aliran masuk modal asing ke pasar 

keuangan domestik seiring terjaganya fundamental ekonomi domestik dan tetap 

tingginya daya tarik aset keuangan domestik serta berkurangnya ketidakpastian pasar 

keuangan global. 

 

 PERBANKAN 

- Pembangunan infrastruktur di dalam negeri terus digenjot. Bank BUMN ikut berperan 

dalam menyalurkan kredit untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Direktur 

Manajemen Risiko PT BNI (Persero) Tbk Bob Tyasika Ananta mengungkapkan 

sejumlah Bank BUMN seperti BNI, Mandiri, serta BRI telah menyalurkan kredit di 

sektor infrastruktur sebanyak Rp 330,2 triliun selama 2018. "Jadi komposisi tersebut 

Mandiri paling tinggi Rp 182,3 triliun, BNI Rp 110,6 triliun, dan BRI Rp 37,3 triliun," 

kata Bob dalam seminar di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Khusus 

BNI, kata Bob, penyaluran kredit yang diberikan merupakan 23% dari portofolio kredit 

yang dimiliki pada 2018. "Ini kita total portofolio kredit BNI itu sekitar Rp 483 triliun. 

Kemudian yang terkait infrastruktur sendiri itu 23%. Jadi 23% dari pembiayaan BNI itu 

memang berkecimpung di infrastruktur," jelasnya. 

 

- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui anak usahanya BRI Agro resmi meluncurkan 

produk digital yang mampu melayani pinjaman untuk masyarakat. Namanya, PINANG 

alias pinjaman tenang. PINANG adalah produk digital lending dari BRI Agro dan 

sekaligus menjadi produk pinjaman bank berbasis aplikasi pertama di Indonesia. 

Direktur Utama BRI Agro Agus Noorsanto mengatakan peluncuran Pinang merupakan 
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inovasi Perseroan dalam menghadapi era digital, agar layanan yang disiapkan semakin 

terdepan dan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah saat ini. "Aplikasi PINANG sudah 

fully digital, dengan sistem digital verification, digital scoring, dan digital signature," 

kata Agus seperti dikutip dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (24/2/2019). 

- Ulasan: 

Keuntungan yang didapatkan oleh negara dengan mengikuti kredit tersebut adalah laju 

pengeluaran uang menjadi terkendali. Meskipun begitu hal ini pun juga sarat dengan 

KKN dan juga pembengakakan dana. Untuk menghindarinya tentu pemerintah dan 

pihak bank harus benar-benar menginvestasikan uang mereka ke dalam proyek yang 

real. 

 
 

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. 

 


