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 MAKRO 

- Hambatan ekonomi yang tumbuh dan kecemasan tentang laju pertumbuhan 

menyebabkan Federal Reserve berhati-hati tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut, 

John Williams, presiden wilayah bank sentral New York, mengatakan dalam sebuah 

pidato Jumat. Williams, yang merupakan anggota pemungutan suara dari Komite Pasar 

Terbuka Federal yang mengambil kebijakan, mengulangi seruan baru-baru ini dari 

pejabat Fed lainnya yang menyarankan pendekatan yang kurang agresif untuk 

menaikkan suku bunga pada 2019 setelah setahun yang mengalami kenaikan empat poin 

seperempat poin. "Pendekatan yang kami butuhkan adalah kehati-hatian, kesabaran, dan 

penilaian yang baik," katanya kepada para bankir di sebuah forum di Somerset, New 

Jersey. "Moto 'ketergantungan data' lebih relevan dari sebelumnya." Investor tumbuh 

gelisah karena tanda-tanda perlambatan ekonomi dan kekhawatiran bahwa Fed akan 

membuat kesalahan kebijakan dengan terus menaikkan suku bunga pada jalur yang telah 

ditetapkan. Namun, dalam beberapa hari terakhir Ketua Jerome Powell dan beberapa 

pejabat bank sentral lainnya telah menekankan pentingnya data dalam waktu kenaikan. 

Williams mengatakan dia masih mengharapkan ekonomi "kuat" dan "sehat" yang akan 

tumbuh 2 hingga 2,5 persen tahun ini. 

 

- Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Senin memangkas perkiraan pertumbuhan 

ekonomi dunia untuk 2019 dan 2020, karena kelemahan di Eropa dan beberapa pasar 

negara berkembang, dan mengatakan kegagalan untuk menyelesaikan ketegangan 

perdagangan dapat semakin mengganggu stabilitas ekonomi global yang melambat. 

Dalam downgrade kedua dalam tiga bulan, pemberi pinjaman global juga mengutip 

perlambatan yang lebih besar dari perkiraan dalam ekonomi China dan kemungkinan 

Brexit "No Deal" sebagai risiko terhadap prospeknya, mengatakan ini dapat 

memperburuk gejolak pasar di pasar keuangan. IMF memperkirakan ekonomi global 

akan tumbuh 3,5 persen pada 2019 dan 3,6 persen pada 2020, turun masing-masing 0,2 
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dan 0,1 poin persentase dari perkiraan Oktober lalu. Perkiraan baru, dirilis menjelang 

pertemuan para pemimpin dunia dan eksekutif bisnis minggu ini di resor ski Swiss 

Davos, menunjukkan bahwa pembuat kebijakan mungkin perlu membuat rencana 

untuk menghadapi akhir tahun pertumbuhan global yang solid. "Risiko terhadap 

pertumbuhan global miring ke bawah. Peningkatan ketegangan perdagangan di luar 

yang sudah dimasukkan dalam perkiraan tetap menjadi sumber risiko utama bagi 

prospek," kata IMF dalam pembaruan laporan World Economic Outlook. 

Ulasan: 

The Fed juga perlu mengawasi bagaimana program pengurangan neraca berjalan. The 

Fed memungkinkan maksimum $ 50 miliar hasil dari obligasi yang dimilikinya untuk 

bergulir setiap bulan sambil menginvestasikan kembali sisanya. 

 

 MIKRO 

- Bank Indonesia (BI) mewaspadai kondisi di pasar keuangan global dan tetap 

memastikan stabilitas rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI 

Nanang Hendarsah kewaspadaan tersebut perlu karena dipengaruhi empat faktor. 

Pertama, berlanjutnya kecemasan pasar terhadap perlambatan ekonomi global. Kedua, 

kekhawatiran dampak dari berhentinya sebagian layanan publik pemerintahan di AS 

(partial US Government shutdown) yang berkepanjangan. Ketiga, ketidakpastian solusi 

implementasi Brexit. Keempat, hasil lanjutan perundingan AS-China. Dia menjelaskan 

index dollar (DXY) terus bergerak naik dari 95.00 pada 10 Januari ke 96.10 hari ini. 

Oleh karena itu, menurut Nanang, BI senantiasa siaga mengambil langkah-langkah 

operasi pasar untuk stabilisasi rupiah. 

 

- Kementerian koordinator bidang perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi 

dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Rapat ini akan membahas evaluasi 

kinerja keuangan inklusif tahun 2018 dan rencana kerja keuangan inklusif tahun 2019. 

Inklusi keuangan artinya sistem keuangan yang lebih terbuka dan mduah diakses 

masyarakat. "Ini rapat evaluasi biasa," kata Deputi komisioner OJK bidang 
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perlindungan konsumen OJK, di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (21/1/2019). 

Dari pantauan detikFinance rapat yang dijadwalkan pukul 16.00 WIB dihadiri oleh 

Deputi Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng dan Deputi bidang jasa keuangan 

Kementerian BUMN Gatot Trihargo. Staf ahli jasa keuangan dan pasar modal 

Kementerian Keuangan, direktur jenderal keuangan daerah, direktur jenderal 

penanganan fakir miskin, Plt Sekjen Kominfo, Deputi bidang perekonomian Bappenas 

dan perwakilan dari Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah implementasi dari Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 

- Ulasan: 

Keempat faktor ini menyebabkan dinamika pasar keuangan global berubah dengan 

cepat dan menyebabkan tekanan penguatan dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia, 

termasuk terhadap mata uang rupiah. 

 

 PERBANKAN 

- Aset kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI menunjukkan 

pertumbuhan 25%, dari Rp 8,79 triliun menjadi Rp 10,97 triliun. Corporate Secretary 

BRI Bambang Tribaroto mengungkapkan, peningkatan tersebut didorong oleh 

penambahan jumlah peserta DPLK BRI yang tumbuh 47%. Selain itu, mayoritas 

portofolio DPLK BRI ditempatkan pada instrumen pasar uang.  "67,2% kami alokasikan 

ke pasar uang, 27,7% pendapatan tetap dan sisanya kami tempatkan di reksadana saham 

serta instrumen berbasis syariah," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat 

(25/1/2019). Dalam gathering "Brilliant Retirement with DPLK BRI" di Sheraton Grand 

Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (24/1) itu, Bambang menyampaikan perencanaan 

keuangan dan investasi yang baik adalah kunci dalam masyarakat untuk dapat meraih 

masa purna tugas yang sejahtera. 
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- Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan Jefferies akan menggelar Mandiri 

Investment Forum (MIF) 2019, yang mempertemukan investor dalam dan luar negeri 

guna mendorong peningkatan investasi di Tanah Air. Head of Mandiri Institute Moekti 

Soejachmoen menyebutkan forum tahunan yang bertajuk "Indonesia: Invest Now!" itu 

akan diikuti sekitar 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri. Forum 

tersebut dan akan digelar mulai 28 Januari hingga 1 Februari 2019 di Hotel Fairmont, 

Jakarta. Moekti mengatakan, forum ini penting untuk menciptakan sinergi antara 

investor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan agar mampu menangkap peluang 

investasi yang dapat mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Untuk mengakselerasi investasi, perlu sinergi seluruh pihak," ujarnya seperti dikutip 

dari keterangan, Senin, 21 Januari 2019. 

- Ulasan: 

Dengan jaringan dan customer base yang besar akan menjadi sebuah peluang untuk 

mendorong kinerja DPLK BRI di tahun 2019. Selain itu dalam rangka meningkatkan 

awareness masyarakat Indonesia atas produk DPLK BRI, dilakukan launching nama 

baru produk DPLK BRI yang sebelumnya Investasi Rencana Pensiun (IRP) BRI 

menjadi "BRIFINE", yang bermakna BRI Future Investment. 

 
 

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. 

 


