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KAWASAN ASIA 

❖ Sektor Jasa Tiongkok Mengalami Akselerasi, 

Meskipun Dampak Pandemi Masih Membayangi 

Sektor jasa di Tiongkok tumbuh pada Desember 2021 

seiring dengan kenaikan permintaan dan berkurangnya 

tekanan inflasi. PMI Caixin/Markit sektor jasa naik 

menjadi 53,1 dari 52,1 pada November, menguat di 

zona ekspansi. Indeks tersebut merupakan hasil dari 

survei yang fokus pada perusahaan kecil di wilayah 

pesisir. Sementara PMI komposit yang mencakup 

aktivitas manufaktur dan jasa naik menjadi 53,0 dari 

51,2. Penguatan indeks sejalan dengan kenaikan PMI 

nonmanufaktur dari data Biro Statistik Nasional, yang 

mengukur sektor jasa dan konstruksi. Indeks naik 

menjadi 52,7 pada Desember 2021, dari 52,3 pada 

bulan sebelumnya. 

Pemulihan pada sektor jasa, seperti pariwisata dan 

transportasi, mulai terlihat meski dinilai lebih lambat 

daripada sektor manufaktur, karena kerentanan yang 

tinggi atas dampak pandemi. Selama kuartal terakhir 

2021, terjadi peningkatan aktivitas bisnis dan 

pembukaan sejumlah bisnis baru. Harga input 

perusahaan juga naik didorong pasokan dan 

permintaan yang meningkat secara linear. Kendati 

demikian, perusahaan responden menyatakan masih 

memiliki kekhawatiran di masa mendatang akibat 

ketidakpastian global, seperti mutasi dan penyebaran 

varian baru virus Corona. 

❖ Bantuan Baru Pemerintah Korea Selatan bagi 

UMKM di Tengah Lonjakan Kasus Harian COVID-19  

Pemerintah Korea Selatan menyediakan dana segar 

sebesar KRW40 triliun atau setara dengan USD33,4 

miliar bagi wiraswasta dan pengusaha kecil yang 

mengalami kesulitan pendanaan akibat lonjakan kasus 

harian infeksi COVID-19. Dana ini menambah bantuan 

pemerintah yang telah ada sebelumnya sebesar 

KRW35,8 triliun. Jika bantuan sebelumnya disediakan 

dalam bentuk pinjaman murah kepada pedagang kecil, 

dana segar ini akan disalurkan dalam bentuk paket 

ganti kerugian dan paket pengurangan tekanan inflasi 

terutama pada saat tahun baru Imlek. Sebelumnya, 

Menteri Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan juga 

menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada 

belanja fiskal untuk mengurangi dampak gelombang 

COVID-19 pada pedagang kecil di kuartal pertama 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

❖ Sektor jasa Tiongkok tumbuh pada Desember 2021, ditandai dengan Indeks Manajer Pembelian (PMI) sektor 

jasa sebesar 53,1 seiring dengan kenaikan permintaan dan berkurangnya tekanan inflasi. 

❖ Pertumbuhan sektor jasa India melambat pada Desember 2021 meskipun masih berada dalam zona ekspansi, 

didorong oleh kenaikan harga pada berbagai barang input dan jasa pendukung. 

❖ Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mengindikasikan akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali di tahun 

2022 seiring dengan semakin menguatnya tekanan inflasi.  

❖ Australia diuntungkan oleh kebijakan pembatasan ekspor batu bara termal Indonesia dan diprediksi 

membuka kesempatan negara tersebut untuk kembali memasuki pasar komoditas di Tiongkok. 

❖ Pemerintah Inggris mempertimbangkan opsi-opsi untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga energi, 

termasuk melalui penurunan pajak, perluasan skema Warm Homes Discount, dan subsidi perusahaan energi. 
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2022. Pemerintah juga sedang mereviu kemungkinan 

penambahan anggaran untuk membiayai kebijakan 

tersebut. 

Lonjakan kasus harian COVID-19 mencapai puncaknya 

pada pertengahan Desember 2021 dengan 

penambahan kasus baru mencapai 7000-an perhari. 

Pembatasan interaksi sosial yang baru saja 

dilonggarkan pada November 2021 kembali diperketat 

dan diperpanjang hingga pertengahan Januari 2022. 

Pembatasan ini memberikan dampak negatif pada 

kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang 

dan pengusaha kecil. Akibatnya, sejumlah pedagang 

dan pemilik restoran melakukan demonstrasi meminta 

pemerintah menghentikan pembatasan jam operasi 

atau jam buka toko dan restoran pada akhir 2021.  

❖ Perkembangan Kinerja Fiskal dan Moneter Jepang 

pada Akhir Tahun 2021 

Realisasi pendapatan pemerintah Jepang untuk tahun 

fiskal November 2021 mencapai 48,3%. Angka ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan capaian pada November 

2020 (dengan nominal yang lebih kecil) sebesar 44,2%. 

Realisasi penerimaan di November 2021 sebesar 2 kali 

nominal di Oktober 2021. Pajak konsumsi, sebagai 

kontributor utama pendapatan pemerintah (33%), 

realisasinya mencapai 43,8%. Angka tersebut 

menunjukkan geliat kenaikan aktivitas ekonomi di 

sektor konsumsi. Diperkirakan konsumsi pada 

Desember 2021 akan lebih rendah dibandingkan 

November 2021, meskipun tetap tumbuh 

dibandingkan konsumsi pada Desember 2020. Dari 

survei Cabinet Office, indeks keyakinan konsumen 

pada Desember 2021 turun 0,4 poin dibandingkan 

dengan November 2021 di angka 38,4. Namun, indeks 

ini lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2020 

yang sebesar 31,8. 

Sementara itu, dari data Bank of Japan, basis moneter 

pada Desember 2021 tumbuh 8,3% atas Desember 

2020. Basis moneter juga mengalami pertumbuhan 

10,1% atas November 2021. Basis moneter Jepang 

pada Desember 2021 mencapai JPY670,1 triliun. Dari 

data Kementerian Keuangan, operasi moneter yang 

dilakukan untuk memengaruhi nilai tukar pada periode 

Desember 2021 adalah JPY0. 

 

 

❖ Pertumbuhan Sektor Jasa India Melambat pada 

Desember 2021 

Sektor jasa India masih terus mengalami 

pertumbuhan, tetapi mulai terjadi perlambatan. Hal ini 

terlihat dari data IHS Markit PMI untuk sektor jasa 

pada Desember 2021 yang tercatat sebesar 55,5, lebih 

rendah dibandingkan angka bulan November, yakni 

58,1. Indeks bulan Desember tersebut juga merupakan 

angka terendah dalam 5 bulan terakhir. Kendati 

demikian, indeks di atas 50 menunjukkan bahwa 

sektor jasa India masih mengalami ekspansi.  

Dalam survei yang dilakukan, diketahui pula bahwa 

serapan tenaga kerja sektor jasa India mengalami 

penurunan. Perusahaan-perusahaan sektor jasa juga 

mengalami peningkatan pengeluaran seiring dengan 

kenaikan harga. Para pengusaha melaporkan bahwa 

mereka menghadapi kenaikan harga pada berbagai 

barang input dan jasa pendukung seperti bahan kimia, 

makanan, bahan bakar, peralatan medis, produk 

kantor, peralatan, dan transportasi. 

❖ Penjualan Eceran Singapura Naik 1,9% (yoy) pada 

November 2021 

Penjualan eceran Singapura mencapai SGD3,7 miliar 

atau meningkat sebesar 1,9% (yoy) pada November 

2021, walaupun mengalami perlambatan dari bulan 

sebelumnya sebesar 7,5% (yoy). Secara tahunan, 

terdapat tujuh sektor yang mengalami peningkatan 

penjualan eceran dari 14 sektor atau menurun dari 

bulan Oktober 2021 yang mencapai delapan sektor. 

Peningkatan tertinggi berasal dari sektor pengisian 

bahan bakar minyak (BBM) sebesar 21,1% (yoy), yang 

diikuti oleh jam dan perhiasan sebesar 15,3% (yoy), 

pakaian dan sepatu sebesar 12,8% (yoy), serta 

peralatan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 

8,0% (yoy). 

Sementara itu, sektor yang mengalami penurunan 

penjualan eceran terbesar berasal dari sektor 

kendaraan bermotor sebesar -12,3% (yoy) yang diikuti 

oleh sektor barang optik dan buku sebesar -11,3% 

(yoy), department store sebesar -6,9% (yoy), serta 

komputer dan peralatan telekomunikasi sebesar -6,7% 

(yoy). Berdasarkan hal tersebut, penurunan penjualan 

volume eceran mengindikasikan perlambatan sektor 

konsumsi dan aktivitas perekonomian secara 

keseluruhan.  
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❖ Outlook Ekspor Malaysia Tahun 2022 Positif 

Moody’s analytics memperkirakan outlook ekspor 

Malaysia akan positif di tahun 2022, di mana 

perdagangan akan memimpin Malaysia untuk tumbuh 

ke level prapandemi di pertengahan tahun. Namun, 

varian Omicron dan cuaca ekstrem akan menimbulkan 

risiko pada rantai pasok.  

Ekspor produk elektronik dan produk petroleum akan 

menjadi pendorong kinerja pertumbuhan. Ekspor 

elektronik dan produk terkait diperkirakan akan tetap 

kuat seiring dengan kelangkaan global atas 

semikonduktor yang memacu permintaan. Kelangkaan 

chip diprediksi tetap berlangsung pada tahun 2022 

sehingga diharapkan dapat membantu sektor 

manufaktur Malaysia. Sementara itu, ekspor minyak 

mentah akan bergelombang mengikuti tantangan 

global akibat pembatasan varian Omicron serta 

negosiasi target produksi OPEC+. 

KAWASAN AMERIKA 

❖ The Fed Memberikan Sinyal Kenaikan Suku Bunga 

pada Maret 2022 

Hasil pertemuan The Federal Reserve (The Fed) bulan 

Desember 2021 yang dirilis minggu ini menjabarkan 

kemungkinan kuat bank sentral tersebut untuk  segera 

melakukan pengetatan kebijakan moneter. The Fed 

mengindikasikan akan menaikkan suku bunga 

sebanyak tiga kali di tahun 2022, seiring dengan 

semakin menguatnya tekanan inflasi. Setelah 

berbulan-bulan menyebut tekanan inflasi sebagai 

sesuatu yang bersifat sementara, The Fed kini mulai 

merubah pandangannya dengan adanya gelombang 

baru varian Omicron yang mulai merebak di AS. Ketua 

The Fed, Jeremy Powell, menekankan risiko 

ketidakpastian pandemi COVID-19 dan gangguan 

rantai pasokan terhadap inflasi yang dapat 

mengganggu laju pemulihan ekonomi AS. 

The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga 

sebesar 0,25 - 0,5% pada pertemuan di bulan Maret. 

Selanjutnya, terdapat rencana untuk dua kali lagi 

menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 0,25% 

sebelum akhir tahun. Selain itu, The Fed juga 

memberikan sinyal akan segera mengurangi 

kepemilikan surat berharganya, yang saat ini mencapai 

USD8,3 triliun. Kebijakan ini akan dijalankan setelah 

The Fed menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan 

ke depan. 

❖ Penurunan Ekspor Jagung Brazil Diprediksi Berlanjut 

di Tahun 2022 

The National Association of Cereal Exporters 

(Associação Nacional Dos Exportadores De 

Cereais/Anec) pada Selasa (4/1) melaporkan data 

ekspor jagung Brazil mencapai 20,55 juta ton pada 

akhir 2021, level terendah sejak 2012. Sebagai 

informasi, ekspor jagung pada tahun 2020 mencapai 

33,4 juta ton, tetapi menurun tajam akibat kekeringan 

dan musim dingin pada panen kedua 2020/21.  

Kondisi tersebut diprediksi masih akan berlanjut di 

tahun 2022 dan menurunkan produksi jagung Brazil, 

yang saat ini merupakan produsen jagung terbesar 

ketiga dunia. Bencana kekeringan dan panas ekstrem 

diperkirakan masih akan melanda Brazil Selatan, 

sedangkan panen di Brazil utara telah diperlambat 

oleh curah hujan. Proyeksi yang memburuk ini telah 

tercermin pada kenaikan harga Chicago corn futures 

pada Chicago Board of Trade (CBOT), sebesar 20-1/4 

sen pada USD6,09-1/2 per bushel. 

KAWASAN AUSTRALIA 

❖ Australia Diuntungkan Kebijakan Pembatasan 

Ekspor Batu Bara Termal di Indonesia 

Kebijakan pembatasan ekspor batu bara termal oleh 

Pemerintah Indonesia diprediksi membuka 

kesempatan bagi Australia untuk kembali memasuki 

pasar komoditas di Tiongkok. Indonesia secara resmi 

telah membatasi ekspor dan mengatur agar eksportir 

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara 

termal untuk pembangkit listrik domestik. Kebijakan 

ini memberikan dampak negatif kepada sektor energi 

khususnya di kawasan Asia mengingat Indonesia 

adalah negara pengekspor batu bara termal terbesar 

di dunia. Di sisi lain, kondisi ini dipandang memberikan 

kesempatan bagi eksportir batu bara termal Australia 

untuk kembali memasuki pasar Tiongkok setelah 

pemberlakuan larangan impor batu bara termal dari 

Australia di tahun 2021.  

Beberapa ekonom dan analis sektor energi Australia 

memprediksi kemungkinan Pemerintah Tiongkok akan 

melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangan 

dan kembali membuka dialog dengan Australia dengan 

pertimbangan krisis energi yang memaksa Tiongkok 
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untuk  mencari alternatif pasokan batu bara termal 

berkualitas tinggi dengan harga terjangkau di kawasan 

Asia Pasifik.   

KAWASAN EROPA 

❖ Pemerintah Jerman Berencana Memberikan 

Keringanan Pajak 

Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner, pada 

Senin (3/1) mengatakan bahwa pemerintah Jerman 

berencana untuk memberikan keringanan pajak, baik 

pajak perorangan maupun perusahaan, khususnya 

kepada UMKM, dengan total sebesar EUR30 miliar. 

Namun dikarenakan anggaran pemerintah tahun 2022 

telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan di 

bawah Kanselir Angela Merkel, rencana keringanan 

pajak ini akan dimasukkan pada anggaran tahun 2023, 

termasuk hal-hal lain terkait kontribusi asuransi 

pensiun dan tarif listrik. 

Lindner juga mengatakan bahwa pemerintah 

berencana untuk membantu para pelaku usaha dalam 

mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang 

berlangsung. Pelaku usaha diperbolehkan membuat 

tax bill dengan mengimbangi kerugian yang mereka 

alami pada tahun 2022 dan 2023 dengan keuntungan 

yang diperoleh dari tahun sebelumnya. 

❖ Pemerintah Inggris Membahas Subsidi Energi untuk 

Mengatasi Permasalahan Kenaikan Biaya Hidup 

Sebanyak 20 anggota parlemen Inggris dari Partai 

Buruh (Labour Party) telah meminta Perdana Menteri 

Inggris untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan 

rata-rata biaya hidup di Inggris. Hal ini didorong oleh 

meningkatnya biaya hidup di Inggris akibat kenaikan 

pajak dan biaya energi yang melambung. Disebutkan 

bahwa dengan menghapus tarif PPN sebanyak 5% 

pada tagihan energi dan menangguhkan pajak 

lingkungan untuk mendanai skema energi terbarukan, 

rumah tangga rata-rata dapat menghemat GBP200 

untuk tagihan energi mereka. Skema Warm Homes 

Discount yang ada saat ini memberikan manfaat 

sebesar GBP140 kepada masyarakat Inggris pada 

musim dingin. Simon Jack dari BBC mengungkapkan 

bahwa manfaat dari skema tersebut dapat 

ditingkatkan dan penerima manfaat dapat diperluas. 

Menurut Pemerintah Inggris, hal ini sedang 

didiskusikan dengan mempertimbangkan opsi lain. 

Namun menurut beberapa pelaku industri, kenaikan 

biaya yang akan datang akan berdampak masif dan 

akan mempengaruhi banyak rumah tangga sehingga 

pemberian subsidi tertarget saja tidak akan cukup. 

Untuk itu, terdapat pilihan lain yang mengemuka yaitu 

melalui subsidi perusahaan energi itu sendiri dengan 

membentuk dana atau fasilitas yang memungkinkan 

mereka menarik dana pemerintah ketika harga grosir 

sangat tinggi dan kemudian membayarnya kembali 

ketika harga turun lagi. Menurut pelaku industri, 

skema ini akan mengurangi shock saat lonjakan harga 

dan mencegah perusahaan energi dari kebangkrutan.  

❖ Prospek Ekonomi Prancis tahun 2022 Diperkirakan 

Tetap Baik Meskipun Adanya Varian Omicron 

Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, 

menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 varian 

Omicron tidak akan menghentikan aktivitas ekonomi 

Prancis. Sejak Natal tahun lalu, jumlah kasus harian 

infeksi COVID-19 mencapai sekitar 200.000 sehingga 

menciptakan disrupsi karena para pekerja mengajukan 

cuti sakit. Kendati demikian, situasi tersebut tidak 

memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi 

Prancis. Pemerintah terus memperluas akses bantuan 

untuk sektor bisnis yang terdampak kebijakan 

pembatasan akibat COVID-19 dan kehilangan 

penghasilan. 

Le Maire memperkirakan tingkat pertumbuhan 

ekonomi Prancis tahun ini berada pada level 4%, di 

atas proyeksi yang dilakukan oleh Bank Sentral Prancis 

pada 19 Desember yang lalu sebesar 3,6%. Pada 2021, 

ekonomi Prancis tumbuh sebesar 6,7%, lebih tinggi 

dari proyeksi sebelumnya yaitu 6,25%. Rasio utang 

publik Prancis di tahun 2021 akan jauh lebih rendah 

dari perkiraan pemerintah yang sebelumnya diprediksi 

sebesar 8,2% dari PDB.  

KAWASAN AFRIKA 

❖ Para Ekonom Perkirakan Afrika Selatan Naikkan 

Suku Bunga Mulai 2022 

Afrika Selatan (Afsel) kemungkinan akan mengalami 

setidaknya tiga kali kenaikan tingkat suku bunga mulai 

tahun 2022 karena The South African Reserve Bank 

(SARB) telah mengindikasikan bahwa mereka akan 

mulai melonggarkan kebijakan moneternya yang 

ekspansif, menurut para ekonom di firma Momentum 

Investments. Dalam catatan risetnya pada Selasa (4/1), 

kelompok tersebut menyatakan bahwa model proyeksi 
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triwulanan SARB menghasilkan perkiraan suku bunga 

di level 5,75% pada akhir tahun 2023 dan 6,75% pada 

akhir 2024. Sebelumnya pada November 2021, Komite 

Kebijakan Moneter SARB telah memutuskan untuk 

menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 

3,75% per tahun. 

Lebih lanjut, para ekonom memperkirakan Afsel akan 

gagal memenuhi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 

bank sentral sebesar 5,2% untuk tahun 2021 setelah 

output turun lebih dari yang diharapkan pada kuartal 

ketiga 2021. Hal tersebut didasari oleh kebijakan 

pembatasan perjalanan yang dilakukan oleh lebih dari 

90 negara ke Afsel sebelum liburan musim panas 

karena kekhawatiran akan varian Omicron. Gubernur 

SARB mengatakan, dalam dua tahun ke depan 

ekonomi diperkirakan tumbuh pada level yang relatif 

rendah. PDB diproyeksi tumbuh sebesar 1,7% pada 

tahun 2022, 1,8% pada tahun 2023, serta 2,0% pada 

tahun 2024. 
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