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KAWASAN ASIA 

❖ Tiongkok Menghentikan Dukungan Pendanaan 

Proyek Batu Bara 

Presiden Xi Jinping menyatakan Tiongkok tidak akan 

lagi membangun proyek pembangkit listrik tenaga 

batu bara di luar negeri. Pidatonya di Sidang Umum 

PBB pada Selasa (21/09) merupakan komitmen terbaru 

Tiongkok terkait perubahan iklim yang juga menandai 

pergeseran kebijakan dalam Belt and Road Initiative. 

Inisiatif yang berkontribusi signifikan pada 

penambahan emisi karbon dunia akan ditarik. 

Sementara dukungan finansial untuk proyek energi 

hijau dan rendah karbon di negara-negara 

berkembang akan ditingkatkan. Komitmen tersebut 

disambut baik sejumlah tokoh global, mengingat 

Tiongkok merupakan kontributor emisi gas rumah kaca 

terbesar di dunia. 

Data dari Green Belt and Road Initiative Center 

menunjukkan bahwa antara 2014-2020, Tiongkok 

mengumumkan atau merencanakan proyek 

pembangkit listrik tenaga batu bara hingga USD160 

miliar. Meskipun berkomitmen untuk mencapai 

puncak emisi karbon pada 2030 dan target neutral 

carbon pada 2060, Tiongkok juga masih harus bergelut 

dengan tantangan di dalam negeri. Merujuk data 

National Bureau of Statistics, konsumsi batu bara pada 

2020 mencapai 58% dari total permintaan energi 

Tiongkok. Penggunaan bahan bakar fosil tersebut 

merupakan yang tertinggi dibanding negara lainnya. 

Sehingga, jika tidak ada lagi dukungan pembiayaan 

dari Tiongkok, proyek batu bara global diprediksi tidak 

akan mengalami ekspansi pertumbuhan. 

❖ Korea Selatan akan Menginvestasikan KRW42,4 

Miliar untuk Mengembangkan Trem Hidrogen 

Korea Selatan akan menginvestasikan KRW42,4 miliar 

atau setara dengan USD35,8 juta hingga tahun 2023 

untuk mengembangkan transportasi trem tenaga 

hidrogen. Pemerintah akan menggandeng Hyundai, 

salah satu produsen kendaraan bermotor terbesar 

Korea Selatan, untuk proyek tersebut. Hyundai sendiri 

pada April lalu sudah mengenalkan konsep trem 

hidrogen ini.  

Trem hidrogen memiliki potensi besar untuk menjadi 

salah satu transportasi umum masa depan. 

Dibandingkan transportasi umum konvensional, 
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seperti kereta bawah tanah, trem hidrogen jauh lebih 

murah karena tidak memerlukan infrastruktur listrik 

yang besar dan lebih ramah lingkungan karena tidak 

mengeluarkan debu halus dan gas berbahaya. 

Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan 

Energi Korea Selatan pasar global untuk trem tenaga 

hidrogen diperkirakan akan mencapai KRW18 triliun 

pada tahun 2050.  Pemasaran trem hidrogen secara 

komersial diharapkan dapat dimulai pada tahun 2024. 

Korea Selatan mengincar negara-negara Asia Tenggara 

dan Eropa sebagai pasar ekspor yang potensial. 

❖ Rapat Policy Board Bank of Japan atas Pernyataan 

Kebijakan Moneter Jepang 

Rapat kebijakan moneter Dewan Kebijakan (Policy 

Board) Bank of Japan (BOJ) telah diselenggarakan 

tanggal 21 - 22 September 2021. Dewan kembali 

menetapkan bahwa dalam jangka pendek, suku bunga 

atas neraca transaksi berjalan lembaga keuangan 

sebesar minus 0,1%. Untuk memengaruhi bunga 

jangka panjang, BOJ akan membeli Japan Government 

Bonds (JGB) tanpa plafon atas sehingga yield JGB-10 

tahun berada di sekitar 0%. Seperti di rapat-rapat 

sebelumnya, dari sembilan anggota hanya Mr. Goushi 

KATAOKA yang tidak menyetujui kebijakan tersebut. 

Kebijakan ini menurutnya dapat membuat ekonomi 

Jepang kembali ke deflasi. 

Suku bunga BOJ sebesar minus 0,1% sudah 

berlangsung sejak 16 Februari 2016. Yield JGB-10 

tahun pada September 2021 tertinggi tercatat 0,04% 

yang masih di sekitar 0%. Nilai ini sudah di bawah 1% 

sejak November 2011, dan di tahun 2020, nilai 

maksimumnya sebesar 0,15% tercatat pada tanggal 25 

Februari - 1 Maret 2020. Untuk tahun 2021, 

Kementerian Keuangan Jepang akan menerbitkan JGB 

hingga JPY236 triliun. Nilai ini lebih rendah daripada 

penerbitan di 2020 hingga JPY263 triliun. Salah 

satunya, pada 28 September 2021, akan dilelang JGB 

40 tahun dengan nilai JPY600 miliar. Rapat kebijakan 

moneter berikutnya akan diselenggarakan tanggal 27 - 

28 Oktober 2021. 

❖ India dan Singapura Mengintegrasikan Sistem 

Pembayaran Digitalnya 

India dan Singapura mulai berupaya untuk 

mengintegrasikan sistem pembayaran digital mereka 

yang memungkinkan transfer dana secara cepat 

dengan biaya rendah, sebagai upaya untuk 

memperlancar transaksi lintas batas kedua negara 

yang berjumlah lebih dari USD1 miliar setiap tahun. 

Bank sentral kedua negara menyatakan bahwa proyek 

untuk mengintegrasikan Unified Payments Interface 

(UPI) milik India dan PayNow milik Singapura 

ditargetkan beroperasi pada Juli 2022.  

Laporan yang diterbitkan oleh Citi awal tahun ini 

menyebutkan bahwa hampir 250 juta orang di seluruh 

dunia mengirim uang ke luar negeri lebih dari USD500 

miliar setiap tahun. Namun, biaya untuk transaksi 

tersebut masih tergolong cukup tinggi, rata-rata 6,5%. 

Bank sentral India menggambarkan proyek tersebut 

sebagai tonggak penting dalam pengembangan 

infrastruktur untuk pembayaran lintas batas antara 

India dan Singapura dan mengatakan kerja sama 

tersebut sejalan dengan prioritas inklusi keuangan G20 

untuk mendorong layanan lintas batas yang lebih 

cepat, lebih murah, dan lebih transparan. 

❖ Inflasi Inti Singapura Meningkat per Agustus 2021  

Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) dan 

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan 

indeks harga konsumen (inflasi) inti bulan Agustus 

2021 mencapai 1,1% (yoy), atau meningkat dari 

bulan Juli sebesar 1,0% (yoy). Peningkatan tersebut 

sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya 

harga bahan pangan dan menurunnya harga barang 

eceran. 

Secara umum, inflasi Agustus mencapai 2,4% (yoy) 

atau sedikit menurun dari bulan sebelumnya 

sebesar 2,5% (yoy). Inflasi tertinggi berasal dari 

sektor transportasi sebesar 8,2% (yoy), yang diikuti 

oleh sektor perumahan sebesar 2,2% (yoy) dan 

sektor kesehatan sebesar 1,7% (yoy). Sementara 

terdapat beberapa sektor yang mengalami deflasi, 

antara lain sektor pakaian dan sepatu sebesar -6,2% 

(yoy) dan sektor komunikasi sebesar -2,2% (yoy). 

❖ Modal Ventura Nasional Malaysia Berinvestasi di 

Unicorn Kedelapan Indonesia 

Dana Penjana Nasional, perusahaan modal ventura 

milik pemerintah Malaysia, melakukan investasi pada 

Xendit, sebuah perusahaan pembayaran rintisan asal 

Indonesia. Xendit sendiri baru-baru ini menerima 

pendanaan seri C sebesar 150 juta dolar AS (IDR2,1 

triliun) dari Tiger Global Management yang diikuti oleh 

sejumlah investor. Untuk diketahui, Xendit merupakan 
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unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 

USD1 miliar (IDR14,2 triliun)) kedelapan yang dimiliki 

Indonesia. Adapun ketujuh unicorn lainnya ialah Gojek, 

Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, J&T Express, 

dan Online Pajak. 

Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul 

Tengku Abdul Aziz, dalam pidatonya pada Malaysia 

Capital Market Plan 3 menyebutkan bahwa Xendit 

akan merelokasi financial hub-nya ke Malaysia setelah 

adanya investasi dari Program Dana Penjana. Inisiatif 

dana penjana merupakan program pendanaan 

patungan yang merupakan bagian dari program 

pemulihan ekonomi jangka pendek (PENJANA). 

Pemerintah Malaysia akan menyandingkan pendanaan 

MYR600 juta dengan perbandingan 1:1, dari 

pendanaan yang dikumpulkan oleh perusahaan modal 

ventura dari investor asing dan domestik dengan 

target alokasi MYR1,2 miliar. Malaysia sendiri 

berkomitmen untuk menciptakan 5 unicorn dalam 

waktu 5 tahun. 

KAWASAN AMERIKA 

❖ Kebijakan Tapering Amerika Serikat Paling Cepat 

Dilakukan pada November 2021 

Berdasarkan pernyataan The Fed pada Rabu (22/09), 

penghentian kebijakan pembelian surat berharga atau 

tapering paling cepat akan dilaksanakan pada 

November 2021. Lini masa pengumuman tapering 

yang sebelumnya diprediksi akan dilakukan oleh The 

Fed pada Oktober harus mundur mengingat rendahnya 

pertambahan pekerjaan pada Agustus, yaitu 235.000--

paling rendah sejak Januari 2021. Kini, The Fed akan 

menunggu untuk mengumumkannya hingga policy 

meeting pada bulan November, dan tentunya 

berharap keputusan tersebut dapat didukung oleh 

jumlah pertambahan pekerjaan yang kembali solid 

pada September 2021.      

Di samping itu, Bank Sentral AS juga mengindikasikan 

bahwa kenaikan tingkat suku bunga acuan dapat 

dilakukan paling cepat tahun depan, lebih cepat dari 

perkiraan sebelumnya yaitu pada 2023. Sinyal tersebut 

terlihat dari proyeksi inflasi AS tahun ini sebesar 4,2%, 

atau dua kali lipat dari sasaran inflasi yang ditetapkan 

The Fed sebesar 2%. Namun, The Fed berusaha 

meyakinkan masyarakat AS bahwa kebijakan moneter 

AS tetap bersifat akomodatif, dan keputusan tapering 

terpisah dari diskusi atas kenaikan tingkat suku bunga.     

❖ Brazil Perlu Melakukan Reformasi Perpajakan yang 

Progresif untuk Membantu Pemulihan Ekonomi  

Mengacu pada dokumen Brazil 2021 Article IV 

Consultation-Press Release yang diterbitkan 

International Monetary Fund (IMF), ekonomi Brazil 

dianggap tumbuh lebih baik dari ekspektasi dengan 

adanya strong cyclical recovery. Namun, Brazil masih 

menghadapi tantangan yang cukup kompleks dari 

pelambatan pertumbuhan ekonomi, proporsi utang 

yang tinggi, dan lonjakan kemiskinan serta 

kesenjangan sosial yang diperburuk oleh pandemi 

yang belum usai. IMF memperkirakan defisit fiskal 

sebesar 6,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 

tahun 2021 dan 6,9% pada tahun 2022. 

IMF menyarankan agar pemerintah mengadopsi 

kerangka fiskal jangka menengah yang lebih matang 

agar dapat memperkuat keuangan, meningkatkan 

kredibilitas, mengurangi risiko fiskal, dan 

meningkatkan resiliensi pemerintah terhadap 

guncangan. Secara spesifik, pengeluaran pajak harus 

dikurangi dan dibarengi reformasi pajak secara luas. 

Brazil dianggap memerlukan reformasi sistem 

perpajakan secara komprehensif yang dapat 

menyederhanakan sistem dan mengurangi biaya 

kepatuhan pajak. Selain itu, utang pemerintah yang 

mencapai 99% dari PDB di tahun 2020 harus ditekan 

menjadi 92% PDB dalam jangka menengah. 

KAWASAN AUSTRALIA 

❖ Krisis Hubungan Australia dengan Prancis Ancam 

Perekonomian  

Hubungan diplomatik yang memanas dengan Prancis 

sebagai imbas pembatalan perjanjian pembelian kapal 

selam secara sepihak oleh Australia diprediksi akan 

memberikan efek domino bagi perekonomian. 

Pemerintah Prancis merencanakan untuk menghalangi 

kelanjutan pembahasan EU-Australia Free Trade 

Agreement. Perundingan yang dimulai sejak Juni 2018 

ini telah melakukan sebelas kali pembahasan dan 

sejauh ini berisi kesepakatan untuk menghapus 

hambatan perdagangan produk unggulan Australia 

seperti pertanian, tambang dan intellectual property 

rights ke pasar Uni Eropa. Dampak lain yang akan 

dirasakan oleh Australia adalah hilangnya investasi 

besar Prancis di beberapa negara bagian Australia 

khususnya South Australia. Komitmen perjanjian 
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pembelian kapal selam Prancis selama ini menjadi 

senjata bagi negara bagian di Australia untuk menarik 

minat investor Prancis agar berinvestasi dan 

mendirikan perusahaan di Australia. Prancis juga 

diperkirakan akan mendorong dan mempercepat 

pengenaan carbon border adjustment di Uni Eropa 

yang secara tidak langsung akan berdampak pada 

produk ekspor utama Australia ke Uni Eropa. Mantan 

Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, juga 

menambahkan bahwa tindakan pemerintah saat ini 

akan memberikan persepsi negatif dari negara lain 

terhadap komitmen Australia atas perjanjian bilateral 

dan multilateral yang akan ataupun telah disepakati.   

KAWASAN EROPA 

❖ Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jerman Menurun 

Lembaga penelitian Ifo Institute memangkas proyeksi 

pertumbuhan ekonomi Jerman setelah pemulihan 

ekonomi di musim panas ini tidak tercapai. Lembaga 

tersebut memangkas ekspektasi pertumbuhan PDB 

untuk tahun 2021 sebesar 0,8 poin persentase menjadi 

2,5% dan memproyeksikan pertumbuhan tahun 2022 

sebesar 5,1%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi 

Jerman dipicu oleh output industri yang menyusut 

karena hambatan pasokan untuk produk antara. 

Permintaan untuk barang tahan lama (durable goods) 

dan elektronik melonjak ditengah tantangan logistik 

rantai pasokan global yang besar. Namun di sisi lain, 

pada saat yang sama sektor jasa mengalami pemulihan 

yang kuat dari krisis pandemi. Ifo memperkirakan 

pengangguran akan terus turun dari 2,6 juta orang 

pada 2021 menjadi 2,4 juta orang pada 2022, dan 

menjadi 2,3 juta orang pada 2023. Defisit anggaran 

sebesar EUR157,3 juta juga diperkirakan akan 

menyusut menjadi EUR52,1 juta pada 2022 dan 

anggaran akan kembali seimbang pada 2023. 

❖ Peluang Kesepakatan Dagang Inggris dan Amerika 

Serikat Pasca-Brexit Kecil 

Presiden AS, Joe Biden, tidak memberi kepastian 

tentang kesepakatan dagang antara Inggris dan AS 

pada diskusinya secara tatap muka dengan Perdana 

Menteri Inggris, Boris Johnson, di Gedung Putih pada 

22 September 2021. Biden menyatakan bahwa hal 

tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu. Ia tidak 

membantah pernyataan pendahulunya Barack Obama 

yang menyatakan bahwa Inggris harus bergabung 

dengan "antrian belakang" dalam mencari 

kesepakatan perdagangan pasca-Brexit. Inggris ingin 

mencapai kesepakatan perdagangan bebas di seluruh 

dunia setelah meninggalkan Uni Eropa, termasuk 

dengan AS di mana nilai perdagangan tahunannya 

diperkirakan bernilai USD273 miliar (GBP200 miliar) 

pada 2019. Bagi Inggris, kesepakatan dagang dengan 

AS merupakan prioritas. Namun, para menteri Inggris 

sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan 

pakta perdagangan Amerika Utara yang ada sebagai 

gantinya, menurut BBC. 

Menurut Dharsini David, analis dari Global Trade 

Correspondent, bergabungnya Inggris dengan United 

States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), perjanjian 

dagang pengganti NAFTA yang disepakati masa Donald 

Trump, dapat memberi Inggris manfaat yang lebih 

besar pada beberapa perdagangan barang dan digital 

dengan ekonomi Amerika Utara. Kendati demikian, 

keuntungan tersebut sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan perdagangan jasa Inggris ke AS. 

Para ekonom mengatakan bahwa keuntungan 

keseluruhan dari bergabung dengan USMCA mungkin 

sekitar kurang dari 0,1% dari PDB.  

❖ Pemulihan Ekonomi Mendorong Defisit Fiskal 

Prancis Diprediksi Lebih Rendah dari Estimasi  

Didorong oleh stimulus lanjutan sebesar EUR70 miliar 

yang akan dibelanjakan hingga akhir tahun 2021, 

pemerintah memperkirakan ekonomi Prancis akan 

tumbuh 6% pada tahun ini, tetapi akan mengalami 

perlambatan menjadi 4% di tahun 2022. Oleh karena 

ekonomi Prancis yang mengalami pembalikan lebih 

kuat dari pada yang diperkirakan, pemerintah telah 

memotong defisit anggaran untuk tahun 2021 dan 

2022. Pemerintah Prancis memperkirakan defisit 

anggaran tahun 2021 berada pada 8,4% dari PDB dan 

tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4,8% 

sebagai dampak dari pemulihan ekonomi atas krisis 

COVID-19 dan dihentikannya dukungan stimulus. 

Panel independen yang bertanggung jawab mengawasi 

anggaran pemerintah menyatakan bahwa pasar 

tenaga kerja mengalami pemulihan yang lebih kuat 

daripada prediksi. Hasilnya, terdapat tambahan 

pendapatan yang didorong oleh penerimaan pajak 

penghasilan yang lebih tinggi dari yang diharapkan. 

Dengan beban utang pemerintah yang diprediksi 

mengalami peningkatan hingga 116% dari PDB di 
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tahun ini, panel tersebut menyatakan bahwa 

tambahan pendapatan harus ditujukan untuk 

memotong utang guna menjaga keuangan publik yang 

berkelanjutan. 

KAWASAN AFRIKA 

❖ Afrika Selatan Pertimbangkan Skema Bantuan Tunai 

bagi Pengangguran 

Afrika Selatan sedang mempertimbangkan skema 

bantuan tunai bagi warganya setelah angka 

kemiskinan meningkat tajam dan rekor tingkat 

pengangguran menjadi faktor pendorong kerusuhan 

terburuk sejak era apartheid di negara tersebut. 

Tercatat, lebih dari 330 orang tewas selama kerusuhan 

di akhir bulan Juli lalu. Kementerian Keuangan Afrika 

Selatan mengatakan kepada anggota parlemen bulan 

ini bahwa mereka tengah mengkaji skema bantuan 

tunai untuk para warga miskin. Afrika Selatan sendiri 

sebenarnya telah memiliki salah satu skema bantuan 

sosial terbesar di benua Afrika, dengan sekitar 18 juta 

penduduk mendapat manfaat dari bantuan tunai 

bulanan dalam bentuk tunjangan hari tua, tunjangan 

anak, serta disabilitas. 

Data jumlah pengangguran terbaru yang melonjak 

menjadi 44% pada kuartal kedua 2021 menambah 

masalah yang harus dihadapi oleh Afrika Selatan. Lebih 

dari 11 juta orang menganggur, termasuk pencari kerja 

yang telah menyerah mencari pekerjaan. Sebagai 

tindak lanjut dari peristiwa kerusuhan dan penjarahan 

di bulan Juli lalu, pemerintah mengucurkan skema 

bantuan tunai sementara bagi pengangguran sebesar 

ZAR350 (USD23) per bulan. Di tengah tingginya tingkat 

pengangguran, pemerintah saat ini sedang mengkaji 

usulan untuk menjadikan skema tersebut permanen. 
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