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 MAKRO
-

Pedagang saham berspekulasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga
tahun ini bisa menjadi "taruhan yang sangat berisiko," kata Jim Cramer dari CNBC,
Selasa. Cramer meneliti analisis Fed Funds Futures oleh Carley Garner, salah satu
pendiri perusahaan pialang berjangka DeCarley Trading. Kontrak keuangan Fed Funds
Futures digunakan untuk memprediksi perubahan suku bunga jangka pendek. "Grafik,
dalam cara yang sepenuhnya bertentangan seperti yang ditafsirkan oleh Carley Garner,
menunjukkan bahwa banyak orang mengantisipasi Fed yang lebih lunak," kata
pembawa acara "Uang Gila". "Dan saya tidak berpikir The Fed akan pergi ke sana
kecuali ekonomi menjadi jauh lebih buruk dari sini, meskipun itu selalu menjadi
kemungkinan mengingat data gambaran besar telah mendapat heck of a lot jauh lebih
lemah selama beberapa bulan terakhir." Spekulan menggunakan perbankan pada satu
atau dua penurunan suku bunga tahun ini, kata Garner. Pasar berjangka memperkirakan
bahwa Ketua Fed Jerome Powell akan mulai mengurangi suku bunga acuan - saat ini
antara 2,25% dan 2,5% - hingga 2% dalam enam bulan ke depan, Cramer
menambahkan.

-

Zimbabwe tidak

akan

meminjam secara eksternal dan akan

mengurangi

ketergantungan pada bank sentral untuk membiayai defisit selama program yang
dipantau staf IMF dalam upaya untuk menetapkan rekam jejak disiplin fiskal yang
dapat menghasilkan pendanaan di masa depan, kata IMF. Negara Afrika selatan
berutang $ 8,8 miliar kepada pemberi pinjaman asing, $ 2,6 miliar dari itu ditunggakan
kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika dan Bank Investasi Eropa. Ia belum
mengakses pembiayaan dari lembaga internasional sejak gagal bayar utangnya pada
tahun 1999. Itu juga menderita dari krisis dolar, meningkatnya inflasi dan kemarahan
publik atas kekurangan - semua masalah yang telah menumpuk tekanan pada Presiden
Emmerson Mnangagwa yang telah berjanji untuk menghidupkan kembali ekonomi
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setelah jatuhnya Robert Mugabe. Pemerintahnya setuju untuk melakukan reformasi
ekonomi dan politiknya yang dipantau oleh IMF dari 15 Mei hingga 15 Maret tahun
depan untuk mencoba meyakinkan donor asing untuk merestrukturisasi dan
memaafkan utangnya. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Jumat, IMF
mengatakan otoritas Harare berjanji untuk hanya meminjam RTGS $ 400 juta dari bank
sentral pada tahun 2019, turun dari RTGS $ 3 miliar tahun lalu.
Ulasan:
Mencoba untuk bermain the Fed cenderung membuat investor "kecewa,". The Fed dapat
melembagakan jeda multi-tahun, katanya. Penting untuk diperhatikan bahwa ada batas
resistensi yang kuat antara level saat ini dan level yang akan mengindikasikan
penurunan suku bunga.
 MIKRO
-

Pos BBM Desa (Pomdes) merupakan program yang terus digalakkan oleh Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di desa,
daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi di Indonesia. Demi terus mengembangkan
program Pomdes, Kemendes PDTT menggandeng PT Octa Citra Rajawali (PT OCR)
terkait program pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan energi ini.
Kerja sama dilakukan setelah Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan Dirut PT
OCR Omar Aram Pujo Kristhanto menandatangani Memorandum of Understanding
(MoU) atau nota kesepahaman bersama di Kantor Kemendes PDTT pada Selasa
(28/5/2019). "Program Pomdes ini adalah sebuah inisiatif ekonomi ekosistem berbasis
desa. Nanti masyarakat desa akan memiliki peluang usaha dengan fasilitas kredit usaha
untuk menjadi retailer BBM, gas, pulsa, sembako, dan membuka usaha daring dengan
memasarkan produk unggulan di desanya," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya,
Rabu (29/5/2019).
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-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini mengumpulkan
sejumlah pejabat dalam rapat koordinasi (rakor) peningkatan tabungan nasional.
Berdasarkan pantauan detikFinance, di kantor Darmin, Jakarta Pusat, Selasa
(28/5/2019), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso hadir sekitar pukul 09.07
WIB. Rencananya rapat juga dihadiri oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Sekretaris
Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na'im dan sejumlah direksi bank. Rakor ini
merupakan tindak lanjut dari Acara Simpel Day 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
telah mengumpulkan 1.500 siswa dari SD hingga SMA di Gedung Dhanapala
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (2/5/2019) lalu. Mereka hadir
dalam deklarasi Simpel Day 'Aksi Pelajar Indonesia Menabung'. Aksi ini memiliki
tujuan untuk mendorong para siswa menabung. Sementara, OJK bersama industri
keuangan telah meluncurkan Simpanan Pelajar (Simpel) yakni tabungan untuk siswa
yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia. Produk ini untuk
mendorong inklusi keuangan.

-

Ulasan:
Kerja sama antara Kemendes PDTT dan PT OCR bertujuan untuk memanfaatkan
sumber daya yang ada ada untuk saling membantu dan mendukung dalam rangka
pengembangan Pomdes. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk membangun dan
mengembangkan Pomdes di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi dalam
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

 PERBANKAN
-

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Ditjen PPMD Kemendes
PDTT menggandeng Bank Mandiri menggelar Pasar Murah di Desa Bengle, Kecamatan
Majalaya, Kabupaten Karawang. Tak kurang dari 4.000 paket sembako dibagikan
kepada masyarakat dalam rangka bulan Ramadan 1440 H dan menyambut Hari Raya
Idul Fitri. Staf Khusus Mendes PDTT Syaiful Huda mengatakan Kemendes PDTT
bekerja sama dengan Bank-Bank BUMN dalam membantu meringankan beban
ekonomi masyarakat desa. "Bank Mandiri akan bagikan 4.000 paket sembako yang
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seharusnya bernilai Rp 102 ribu disubsidi Bank Mandiri menjadi Rp 50 ribu. Mohon
diterima dengan ikhlas, semoga menjadi amal baik dan kinerja lebih baik ke depannya,"
ungkap Syaiful dalam keterangannya, Senin (27/5/2019). Syaiful mengatakan itu saat
memberikan sambutan di depan ratusan masyarakat di halaman Kantor Desa Bengle,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Senin (27/5).
-

Sudah 3 tahun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di bawah kepemimpinan Suprajarto
menorehkan sejumlah prestasi. Terakhir, baik Suprajarto maupun BRI mendapat
penghargaan bergengsi The Asian Banker sebagai The Asian Banker CEO Leadership
Achievement Award for Indonesia dan The Best Managed Bank in Indonesia di
Bangkok, Thailand. Tak mau berhenti di situ, kini sejumlah target telah ditetapkan oleh
Suprajarto, salah satunya menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara pada
2022. "Memang selama ini masih ada yang belum kita manfaatkan dan kita
maksimalkan potensinya yaitu bagaimana kita menggerakkan unit kerja yang luar biasa
dan kita punya satelit sehingga kita bisa lebih produktif kemudian kita sudah lama fokus
micro medium enterprise dan ini akan memberikan benefit untuk BRI," jelas dia usai
menerima penghargaan dari majalah ekonomi dunia di Bangkok, Thailand, Rabu
(29/5/2019).

Ada beberapa strategi yang diterapkan Suprajarto untuk mencapai

tujuannya tersebut. Misalnya dengan menyesuaikan kultur di perusahaannya serta
mendorong SDM milenial untuk mengembangkan potensinya.
-

Ulasan:
Kemendes PDTT akan bermitra untuk pengelolaan bank sampah di desa ini melalui
BUMDes dan rencananya akan bekerja sama juga dengan Bank Mandiri dalam
pengelolaannya. Dengan adanya bank sampah ini diharapkan rumahtanggarumahtangga bisa produktif dan menghasilkan

Disclaim er : 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.
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