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 I. Pasar Global 

Pasar Saham. Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah di 

tengah sinyal hawkish the Fed. Presiden the Fed St. Louis, James Bullard, 

pada pekan lalu memberikan pernyataan yang meningkatkan kekhawatiran 

investor di pasar saham. Bullard menyampaikan bahwa untuk 

mengembalikan inflasi ke level sasaran 2%, suku bunga acuan the Fed perlu 

berada pada level 5% hingga 7%, atau jauh di atas level saat ini yang berada 

pada level 3,75-4,0%. Pernyataan tersebut dianggap investor sebagai sinyal 

bahwa the Fed masih akan agresif dalam menaikkan suku bunga acuan ke 

depan, hingga inflasi kembali ke level sasaran.  

Di kawasan Eropa, indeks saham FTSE 100 di Inggris dan indeks saham 

DAX di Jerman menguat dalam sepekan. Investor di pasar saham lebih 

optimis bahwa perekonomian di kawasan Eropa akan mulai membaik. Hal 

tersebut tercermin dari Economic Sentiment Index di Jerman bulan 

November 2022 yang membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di 

Inggris, tingkat consumer confidence bulan November 2022 juga tercatat 

membaik dibandingkan dengan bulan Oktober 2022.  

Di kawasan Asia, indeks saham ditutup bervariasi di tengah maraknya 

sejumlah sentimen utama. Di Jepang, tingkat inflasi bulan Oktober 2022 

naik ke level 3,7% (yoy), dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada 

level 3,0% (yoy). Di Tiongkok, pertumbuhan industrial production bulan 

Oktober 2022 melambat ke level 5% (yoy), turun dibandingkan bulan 

sebelumnya yang sebesar 6,3% (yoy). Di Hong Kong, tingkat pengangguran 

bulan Oktober 2022 turun ke level 3,8%, dibandingkan periode bulan 

sebelumnya yang sebesar 3,9%. 

Pasar Obligasi. Yield US Treasury tenor 10 tahun pada akhir pekan lalu 

(18/11) ditutup pada level 3,83% atau naik sebesar 2 bps dibandingkan 

penutupan pekan sebelumnya. Imbal hasil naik karena meningkatnya 

ketidakpastian mengenai jalur kenaikan suku bunga. Data perekonomian AS 

yang beragam menambah ketidakpastian tentang langkah the Fed 

selanjutnya. Di satu sisi, penjualan ritel meningkat pada bulan Oktober 2022 

yang menunjukkan ketahanan rumah tangga meskipun ekonomi melambat. 

Namun, beberapa pejabat the Fed kembali memberikan pernyataan hawkish 

bahwa perlu terus menaikkan suku bunga karena pengetatan moneter yang 

sejauh ini dilakukan hanya berdampak kecil. 

 

     

 

 

 

 

 

              

Indikator 
20 November 

2022 

Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 
T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 

Euro               0,97  (0,22) (10,14) (10,14) 
Yen           140,37  (1,12) (22,85) (21,98) 
GBP               0,84  (15,95) (13,53) (13,77) 

Rupiah      15.688,00  (1,25) (10,26) (10,07) 
Yuan               7,12  (0,32) (11,49) (12,02) 
SGD               1,38  (0,30) (1,45) (1,99) 

Ringgit               4,56  1,42  (8,95) (9,37) 

Baht             35,76  0,53  (9,75) (7,04) 
T2 ----- Pasar Modal ------ 

DJIA      33.745,69  (0,01) (5,92) (7,13) 
S&P500        3.965,34  (0,69) (15,71) (16,80) 

FTSE 100        7.385,52  0,92  1,79  0,01  
DAX       14.431,86  1,46  (11,03) (9,15) 

KOSPI        2.444,48  (1,56) (17,06) (17,91) 
Nikkei      27.899,77  (1,29) (5,74) (3,10) 

JCI        7.082,18  (0,10) 6,72  7,61  
Hangseng      17.992,54  3,85  (28,94) (23,10) 
Shanghai        3.097,24  0,32  (12,03) (14,91) 

STI        3.272,23  1,36  1,09  4,76  
FTSE KLCI        1.449,32  (1,29) (4,89) (7,54) 

T3 ------ Surat Berharga Negara ------ 
Yield 5 th, (FR90)     6,81 (7) n/a 189 

Yield 10 th, (FR91)  7,04  (5) n/a 78 
T4 ------ Komoditas ------ 

Brent Oil              87,62  (8,72) 7,85  12,65  
CPO           832,62  (8,00) (36,09) (32,90) 
Gold        1.750,68  (1,16) (5,82) (4,29) 
Coal           343,45  5,09  125,21  102,51  

Nickel      25.385,00  (5,72) 29,26  22,30  

   Highlight  Minggu Ini 

• Indeks saham di AS melemah, sementara indeks saham di kawasan 

Eropa menguat. Di Asia, indeks saham ditutup bervariasi.  

• Indeks Dolar AS dan yield US Treasury  menguat karena pernyataan 

hawkish the Fed. 

• Harga komoditas minyak dan CPO melemah, sementara harga batu 

bara menguat dalam sepekan. 

• Di pasar keuangan domestik, IHSG melemah sebesar 0,10%, dan yield 

SUN seri benchmark bergerak variatif antara -7 bps hingga +7 bps 

dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, nilai tukar Rupiah 

melemah sebesar 1,25%. 

• Tekanan inflasi di beberapa negara G20 terus menunjukkan 

peningkatan. Di dalam negeri, dalam rangka menjaga stabilitas di 

tengah tingginya ketidakpastian global, Bank Indonesia (BI) 

memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day 

Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%. 

Gambar 2. Yield UST Tenor 10 Tahun Meningkat 

 
 

 

Gambar 1. Pasar Saham Global Variatif 
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Pasar Uang. Indeks Dolar AS menguat sebesar 0,60% dalam sepekan 

terhadap enam mata uang utama dunia menjadi 106,93 pada akhir 

perdagangan pekan lalu (18/11). Kenaikan Dolar AS didorong oleh 

memudarnya ekspektasi investor bahwa the Fed akan memperlambat 

kenaikan suku bunga setelah mendengar beberapa pernyataan pejabat the 

Fed yang hawkish. Sementara itu, Euro menguat setelah bank sentral Eropa 

memberikan sinyal pengetatan moneter lebih lanjut untuk meredam inflasi di 

tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi. Poundsterling Inggris juga 

menguat setelah penjualan ritel di Inggris meningkat.  

Pasar Komoditas. Harga minyak mentah acuan global melemah 

dibandingkan dengan pekan sebelumnya didorong oleh kekhawatiran atas 

pelemahan permintaan Tiongkok dan kenaikan lebih lanjut suku bunga the 

Fed. Di sisi permintaan, Tiongkok mengurangi impor minyak mentah dari 

beberapa eksportir (Arab Saudi dan Rusia) di tengah peningkatan kasus Covid-

19. Badan Energi Internasional (IEA) juga menurunkan proyeksi permintaan 

minyak AS menjadi 1,6 juta bph pada tahun 2023, dari 2,1 juta bph di tahun 

2022. Sementara itu, the Fed diperkirakan masih akan mengambil stance 
kebijakan hawkish yang dikhawatirkan dapat mendorong perlambatan 

ekonomi global dan permintaan minyak. Di sisi pasokan, kembalinya 

pengiriman minyak Rusia melalui jaringan pipa Druzhba ke Hungaria 

menambah pasokan minyak global.  

Harga CPO Malaysia Derivative Exchange melemah disebabkan 

meningkatnya kekhawatiran akan permintaan CPO dari Tiongkok yang 

menurun. Tiongkok merupakan salah satu importir terbesar CPO dunia. Saat 

ini, negara tersebut masih berjuang melawan penyebaran kasus infeksi Covid-

19 yang kembali meningkat. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi 

permintaan CPO global. Seperti yang dilansir oleh Reuter, per 15 November 

2022 terdapat kasus infeksi sebanyak 20.199 kasus, sedangkan 1.623 kasus 

diantaranya bergejala dan 18.576 kasus tidak bergejala. Di samping itu, harga 

CPO juga tertekan dikarenakan diperpanjangnya black sea grain initiative 

selama 120 hari dan terkoreksinya harga minyak kedelai Dalia. 

Harga komoditas batu bara ICE Newcastle meningkat disebabkan 

kekhawatiran terhambatnya pasokan dari Australia dan kenaikan harga 

gas alam. Sentimen ini berasal dari gangguan cuaca akibat hujan deras serta 

aksi protes petugas kapal perusahaan Australia Svitzer yang dikhawatirkan 

mengganggu lalu lintas ekspor. Sebagai informasi, Svitzer mengoperasikan 

sekitar 100 kapal untuk lalu lintas ekspor impor Australia. Sementara itu, suhu 

udara yang lebih dingin di beberapa belahan Eropa dan AS juga ikut 

mendorong kenaikan harga gas. Hal ini berdampak naiknya harga batu bara 

sebagai komoditas substitusi. Kenaikan harga gas juga dipicu oleh 

terganggunya pengiriman gas alam cair (LNG) Norwegia ke Eropa akibat 

kebakaran. Ke depan, sesuai perkiraan lembaga prakiraan cuaca Maxar 

Technologies LLC dan NatGas Weather.com, suhu di kawasan Eropa dan AS 

akan jauh lebih dingin. Oleh karena itu, meskipun pasokan gas di Eropa sudah 

mencapai 95% dari kapasitas, jika suhu udara terus turun maka penggunaan 

pemanas dan gas akan melonjak sehingga pasokan bisa menipis. 

II. Pasar Domestik 

IHSG tercatat melemah sebesar 0,10% secara mingguan ke level 7.082,18 

pada Jumat (18/11) dan diperdagangkan di kisaran 6.955,53 – 7.104,76 

pada pekan lalu. Secara mtd, IHSG melemah sebesar 0,24%, sementara secara 

ytd menguat sebesar 7,61%. Investor non-residen mencatatkan net sell pada 

perdagangan pekan lalu dengan total mencapai Rp2,18 triliun. Dengan 

demikian, secara mtd investor non-residen tercatat melakukan net sell sebesar 

Rp3,26 triliun dan secara ytd tercatat net buy sebesar Rp77,49 triliun. 

Sementara itu, nilai rata-rata transaksi perdagangan harian selama sepekan 

terpantau turun dari Rp14,90 triliun menjadi Rp12,54 triliun pada pekan lalu. 

Di pasar SBN, yield SUN seri benchmark pada Jumat pekan lalu (18/11) 

bergerak variatif antara -7 bps hingga +7 bps apabila dibandingkan 

pekan sebelumnya. Secara rinci, yield SUN tenor 5 dan 10 tahun masing-

masing tercatat turun sebesar 7 bps dan 5 bps. Sementara itu, yield SUN tenor 

15 dan 20 tahun mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7 bps dan 4 bps 

dalam sepekan. Berdasarkan data setelmen BI tanggal 18 November 2022, 

Gambar 3. US Fed Balance Sheet 

 

 
Gambar 4. Slope US Yield Curve dan Resesi

 

 

 

 

Gambar 6. Harga Hard Commodities

 

 
Gambar 7. Harga Soft Commodities  

 

 

Gambar 5. Harga Minyak Mentah dan Batu Bara 
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Gambar 9. Tekanan Terhadap Rupiah Menurun

 

kepemilikan investor non-residen naik sebesar Rp7,37 triliun dibandingkan posisi 

Jumat (11/11), dari posisi Rp717,84 triliun (13,95%) ke posisi Rp725,21 triliun 

(14,09%). Secara mtd, kepemilikan non-residen naik sebesar Rp11,98 triliun, 

sementara secara ytd turun Rp166,13 triliun.  

Nilai tukar Rupiah pada akhir pekan lalu (18/11) berada pada level Rp15.688 

per USD atau melemah sebesar 1,25% dibandingkan Jumat (11/11). Secara ytd, 

Rupiah tercatat melemah sebesar 10,07% terhadap USD. Tekanan terhadap nilai 

tukar Rupiah menurun selama sepekan lalu, tercermin dari perkembangan spread 

harian antara nilai spot dan non-deliverable forward 1 bulan yang bergerak dalam 

rentang Rp19 sampai Rp83 per USD atau lebih rendah dibandingkan spread Rp15 

sampai Rp167 per USD pada pekan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan di kisaran 

Rp15.464 – 15.702 per USD. Secara ytd, rata-rata penutupan harian Rupiah berada 

pada level Rp14.767 per USD. 

III. Perekonomian Internasional 

Tekanan inflasi di beberapa negara G20 terus menunjukkan peningkatan. 

Inflasi Inggris pada bulan Oktober 2022 berada di tingkat 11,1% (yoy), naik dari 

bulan sebelumnya di tingkat 10,1%. Kontributor terbesar inflasi berasal dari 

kenaikan harga energi, terutama gas dan listrik. Sejalan dengan Inggris, inflasi Italia 

untuk bulan Oktober 2022 juga meningkat ke level 11,8% (yoy), yang disebabkan 

oleh melambungnya harga energi, terutama gas serta harga makanan dan minuman 

non-alkohol. Di luar kawasan Eropa, Argentina juga tercatat masih mengalami 

lonjakan inflasi yang sangat tinggi dengan realisasi bulan Oktober 2022 tercatat di 

tingkat 88% yoy (vs 83% di September). Tekanan inflasi di Jepang juga meningkat 

di bulan Oktober 2022 menjadi 3,7% yoy (vs 3,0% di September). Walaupun begitu, 

Bank Sentral Jepang sampai dengan saat ini masih mempertahankan kebijakan suku 

bunga negatif di tengah tren kenaikan suku bunga di tingkat global. Disparitas suku 

bunga Jepang dengan banyak negara maju lain menjadi salah satu pendorong 

depresiasi tajam Yen dan menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi Jepang 

pada Q3 2022, dimana hasill perhitungan awalnya berada di bawah ekspektasi pasar 

sebesar 1,8% yoy. 

IV. Perekonomian Domestik 

Dalam rangka menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global, 

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan 

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Ini 

merupakan kenaikan suku bunga acuan yang keempat kalinya di tahun 2022. BI juga 

menaikkan suku bunga deposit facility dan lending facility sebesar 50 bps, masing-

masing menjadi 4,50% dan 6,00%. Kebijakan kenaikan suku bunga ini dilakukan 

sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan 

ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti kembali ke 

sasaran 3,01% lebih awal, yaitu pada paruh pertama tahun 2023.  

Sementara itu, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) periode triwulan III 

2022 mengalami defisit, namun masih tetap kuat menopang ketahanan 

eksternal. Defisit NPI Q3-2022 tercatat sebesar US$1,3 miliar, berbalik arah dari Q2-

2022 yang mengalami surplus sebesar US$2,4 miliar. Secara kumulatif, NPI sampai 

dengan Q3-2022 defisit sebesar US$0,73 miliar (0,07% dari PDB).  Neraca Transaksi 

Berjalan melanjutkan surplus pada Q3-2022 menjadi sebesar US$4,4 miliar (1,3% 

dari PDB). Posisi surplus ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Q2-

2022 yang sebesar US$4,0 miliar. Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan 

surplus neraca perdagangan barang, seiring dengan penguatan kinerja ekspor non-

migas dengan masih menguatnya permintaan ekspor dari negara mitra dan masih 

tingginya harga komoditas di dunia. Selain itu, defisit pendapatan primer sedikit 

berkurang, seiring terjadinya penurunan pembayaran imbal hasil investasi langsung. 

Di sisi lain, pelebaran defisit jasa dan surplus pendapatan sekunder yang sedikit 

menurun menahan peningkatan surplus transaksi berjalan. Secara kumulatif, hingga 

Q3-2022, transaksi berjalan mencatatkan surplus sebesar US$9,0 miliar (0,9% dari 

PDB). Sementara itu, Transaksi Modal dan Finansial (TMF) Q3-2022 mengalami 

pelebaran defisit menjadi sebesar USD6,1 miliar (-1,8% dari PDB), dibandingkan 

dengan defisit Q2-2022 yang sebesar USD1,2 miliar. Peningkatan defisit ini terutama 

didorong oleh peningkatan outflow investasi portfolio, kebutuhan pembayaran 

obligasi swasta yang jatuh tempo, serta peningkatan aset swasta pada instrumen 

keuangan di luar negeri, di tengah ketidakpastian pasar global yang eskalatif. Di sisi 

lain, kinerja investasi asing langsung masih mencatatkan surplus yang menunjukkan 

kepercayaan investor pada prospek perekonomian domestik, meskipun realisasinya 

menurun. Secara kumulatif sampai dengan Q3-2022, defisit TMF mencapai USD9,2 

miliar (-0,9% dari PDB). 

Gambar 8. Pasar Keuangan Indonesia Sepekan

 

 

 

 

 

Gambar 11. Inflasi Global (% yoy) 

 

 

Gambar 12. Neraca Pembayaran (US$ Miliar)  

 

Gambar 10. Mata Uang Kawasan Asia
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tertinggi dalam 14 tahun terakhir pada bulan Agustus 2022, yaitu pada 

level 7,86%, meski perlahan mulai menurun ke level 6,0% pada bulan 

Oktober 2022.  

Demikian pula dengan nilai tukar, meskipun sama-sama melemah, 

kinerja Rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara 

lainnya, sebagai contoh Yen Jepang. Hingga 18 November 2022, Yen 

Jepang telah melemah sebesar 21,98%, atau berada pada level 

terendah sepanjang 32 tahun terakhir terhadap Dolar AS. Beberapa nilai 

tukar lain, seperti Won Korea dan Yuan Tiongkok juga melemah tajam 

terhadap Dolar AS, masing-masing sebesar 12,72% dan 12,02%. 

Bahkan, Euro dan Poundsterling Inggris sempat mengalami pelemahan 

paling dalam sepanjang sejarah terhadap Dolar AS. Kondisi ini tidak 

jauh berbeda dengan nilai tukar efektif (effective exchange rate). 

Sebagian besar negara dalam tahun berjalan ini mata uangnya terus 

mengalami tren pelemahan.  

Ke depan, laju inflasi global diperkirakan masih cukup tinggi, meskipun 

akan mulai melambat. Harga komoditas energi diperkirakan masih akan 

meningkat pada musim dingin mendatang. Selain itu, penguatan Dolar 

AS diperkirakan masih akan memicu imported inflation di sejumlah 

negara. Proyeksi Dolar AS ke depan masih akan menguat, didorong 

oleh kebijakan the Fed yang masih hawkish. Sejumlah pejabat the Fed 

menyampaikan sinyal masih adanya kenaikan suku bunga acuan ke 

depan, meskipun laju inflasi di AS mulai melambat. The Fed akan terus 

menggunakan instrumen suku bunga untuk mengembalikan inflasi AS 

ke tingkat sasaran, yaitu sebesar 2%. Pada bulan Oktober 2022, tingkat 

inflasi di AS masih berada pada level 7,7% (yoy), atau masih jauh di atas 

tingkat sasaran.  

Di tengah situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, BI 

juga akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter. Upaya 

tersebut perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor 

keuangan, serta untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi 

nasional. Beberapa respon kebijakan yang akan terus diambil oleh BI, 

selain melalui instrumen suku bunga, yaitu: (1) Melanjutkan pembelian 

atau penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna 

menjaga stabilitas pasar SBN dan memperkuat upaya stabilisasi nilai 

tukar; (2) Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) untuk 

terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi 

dan keuangan syariah; (3) Melanjutkan kebijakan transparansi Suku 

Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait 

respon suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan; dan (4) 

Mendorong inovasi sistem pembayaran. 

Sebagai penutup, respon kebijakan moneter yang solid dan terukur 

merupakan komponen penting yang akan melengkapi respon 

kebijakan fiskal di tengah situasi perekonomian global yang masih tak 

menentu. Kebijakan moneter yang sejalan dengan kebijakan fiskal, akan 

menjaga perekonomian nasional dari ancaman risiko yang akan 

datang. Selain itu, sinergitas kebijakan antara berbagai sektor terkait  

juga akan menjadi faktor penting dalam rangka momentum pemulihan 

ekonomi nasional. (RF) 

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga BI 7-Day Reverse 

Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps pada Rapat Dewan Gubernur 

(RDG) BI bulanan di bulan November 2022. Dengan demikian, BI7DRR 

saat ini berada pada level 5,25%. BI juga menaikkan suku bunga 

Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga 

Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kenaikan suku bunga 

ini merupakan yang keempat secara beruntun, dengan total kenaikan 

suku bunga BI7DRR sebesar 175 bps sejak bulan Agustus 2022. 

Dalam siaran persnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan 

bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah front loaded, pre-

emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi 

yang saat ini masih tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga diambil untuk 

memastikan inflasi inti kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal, 

yaitu dalam paruh pertama 2023. Selanjutnya, kebijakan kenaikan suku 

bunga juga dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai 

tukar Rupiah di tengah menguatnya Dolar AS dan tingginya 

ketidakpastian pasar keuangan global. 

Langkah yang diambil oleh BI tersebut memang lazim dilakukan ketika 

perekonomian sedang menghadapi tingginya inflasi dan pelemahan 

nilai tukar. Pada bulan Oktober 2022, tingkat inflasi Indonesia 

mencapai 5,71% (yoy). Meskipun laju inflasi tersebut lebih rendah dari 

perkiraan awal, ekspektasi inflasi ke depan masih tinggi. Forecast 

inflasi bulan November 2022 masih berada pada level 5,9% (yoy), atau 

masih di atas level sasaran inflasi yang sebesar 3,0±1% . Tekanan inflasi 

juga dirasa masih tinggi, tercermin dari inflasi inti bulan Oktober 2022 

yang sebesar 3,31%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 

yang sebesar 3,21%.  

Tren pelemahan nilai tukar Rupiah juga menjadi salah satu 

pertimbangan utama BI dalam mengambil kebijakan moneter ketat. 

Hingga 18 November 2022, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 

10,07% ke level Rp15.688 per USD. Pelemahan nilai tukar Rupiah 

tersebut sejalan dengan menguatnya indeks Dolar AS (DXY). Bahkan, 

DXY sempat menguat ke level tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Per 

18 November 2022, DXY berada pada level 106,93, menguat 11,77% 

(ytd). Penguatan Dolar Amerika Serikat (AS) didorong oleh agresivitas 

kebijakan moneter the Fed. Sepanjang tahun 2022, the Fed telah 

menaikkan suku bunga acuan sebesar 375 bps ke level 3,75-4,0%. 

Kebijakan tersebut turut mendorong aliran modal dari berbagai 

negara ke AS. 

Apa yang terjadi di Indonesia juga dialami oleh banyak negara. Meski 

demikian, situasi inflasi dan nilai tukar di Indonesia masih lebih baik 

dibandingkan dengan banyak negara lain. Dalam hal inflasi, banyak 

negara sedang menghadapi salah satu periode tingkat inflasi tertinggi 

di sepanjang sejarah. Sebagai contoh adalah Inggris, dengan tingkat 

inflasi bulan Oktober 2022 yang mencapai 11,1% (yoy). Begitu pula 

Euro Area yang tingkat inflasi juga telah menyentuh double digit, yaitu 

sebesar 10,6%. Di kawasan Asia, tingkat inflasi di Jepang telah 

menyentuh level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Sedangkan di 

kawasan Asia Tenggara, tingkat inflasi Thailand telah menyentuh level 
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