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KAWASAN ASIA 

❖ Tiongkok Berharap Amerika Serikat Segera 

Mencabut Pemberlakuan Tarif Bea Masuk Tinggi  

Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian 

Perdagangan menyatakan bahwa semakin cepat 

dicabutnya penerapan tarif  bea masuk tinggi oleh AS 

untuk barang-barang produksi Tiongkok, semakin cepat 

pula manfaat akan dirasakan banyak pihak. 

Penghapusan semua tarif tambahan bagi Tiongkok yang 

diterapkan sejak perang dagang di era Presiden Donald 

Trump dinilai akan menciptakan situasi yang lebih 

kondusif dalam masa pemulihan ekonomi dunia. 

Pandangan tersebut merespon Perwakilan Dagang AS, 

Katherine Tai, yang menyampaikan bahwa penerapan 

tarif untuk barang-barang Tiongkok merupakan bagian 

dari pengaruh penting AS dalam hubungan 

perdagangan kedua negara. 

Di sisi lain, AS juga berpandangan bahwa penghapusan 

tarif akan memiliki dampak terbatas termasuk pada 

pengendalian inflasi jangka pendek di samping proses 

pemberlakuannya yang bisa memakan waktu hingga 

delapan bulan. Tai juga menggarisbawahi kepentingan 

AS untuk melindungi sektor perdagangannya di saat 

Tiongkok berupaya mendominasi industri penting 

seperti semikonduktor. Sebelumnya, Presiden Joe 

Biden diberitakan sedang mempertimbangkan 

penghapusan tarif barang Tiongkok untuk 

mengendalikan inflasi. Namun, sejumlah analis 

mengungkapkan kebijakan tersebut hanya dapat 

membantu memerangi dampak psikologis dari inflasi 

tinggi yang sedang terjadi. 

❖ Korea Selatan Akan Membangun Kembali Reaktor 

Nuklir  

Seperti janjinya pada saat kampanye, Presiden Yoon 

akan membangun kembali industri tenaga nuklir Korea 

Selatan.  Pada saat kampanye Yoon berjanji akan 

membangun kembali reaktor nuklir nomor 3 dan 4, dan 

menargetkan ekspor 10 reaktor nuklir pada tahun 2030. 

Menurut Yoon, teknologi nuklir Korsel merupakan salah 

satu yang terbaik di dunia dan pasarnya terbuka lebar. 

Arab Saudi, Republik Ceko, Polandia, dan Amerika 

Serikat merupakan negara-negara tujuan ekspor karena 

negara-negara ini memandang tenaga nuklir sebagai 

salah satu solusi untuk karbon netral. 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

❖ Tiongkok berharap agar kebijakan tarif bea masuk tinggi bagi produk Tiongkok yang diterapkan Amerika 

Serikat (AS) dapat segera dicabut untuk menciptakan situasi kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia. 

❖ Presiden Yoon akan membangun kembali industri tenaga nuklir Korea Selatan nomor 3 dan 4, dan 

menargetkan ekspor 10 reaktor nuklir pada tahun 2030. 

❖ Produksi industrial AS hanya meningkat 0,2% di bulan Mei, turun tajam dari kenaikan 1,4% pada bulan 

sebelumnya, memperkuat sinyal pelemahan ekonomi negara tersebut.  

❖ Perekonomian Prancis diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,3% di tahun 2022 sebelum melambat menjadi 

1,2% di tahun 2023 dan akan meningkat kembali 1,7% di tahun 2024.  

❖ Badan Statistik Afrika Selatan (Afsel) melaporkan bahwa inflasi Afsel mengalami kenaikan menjadi 6,5% (yoy), 

melebihi perkiraan bulan April sebesar 5,9%. 
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Tahun ini pemerintah menyediakan dana untuk proyek 

nuklir sebesar KRW92,5 miliar atau setara dengan 

(USD71,36 juta) serta anggaran sebesar KRW670 miliar 

untuk penelitian dan pengembangan industri ini.  

Selanjutnya pada tahun 2025 pemerintah menyediakan 

dana proyek sebesar KRW1 triliun dan untuk R&D 

sebesar KRW3 triliun. Sebagai tambahan, pemerintah 

juga menyediakan dana darurat sebesar KRW100 miliar 

dan untuk pengembangan modular reaktor kecil 

sebesar KRW40 miliar. Pemerintah lebih jauh akan 

membangun sekolah tinggi khusus energi nuklir dan 

menyediakan sejumlah diklat untuk pekerja di industri 

ini. 

❖ Tren Harga dan Kebijakan Industri terkait Startup 

Sebelumnya, Bank of Japan (BOJ) melanjutkan 

kebijakan bunga rendah di tengah mitra bank sentral 

negara lain yang menaikkan suku bunga mereka. Belum 

lagi, sejak Maret 2022, JPY terus mengalami depresiasi 

atas USD hingga mencapai titik terendah dalam dua 

dekade terakhir. Pada Senin, 21 Juni 2022, PM KISHIDA 

menyelenggarakan rapat koordinasi akibat kenaikan 

harga, khususnya energi dan makanan, agar 

implementasinya rinci dan mulus. Kenaikan upah 

diharapkan mencapai 2,1%, tertinggi kedua dalam 20 

tahun terakhir, dan peningkatan bonus musim panas 

yang di 2022 naik 13% (yoy). Dari rilis indeks harga 

produsen oleh BOJ tanggal 24 Juni 2022, nilai pada 

bulan Mei 2022 naik 1,8% (yoy). Komponen yang naik 

tertinggi terjadi pada transportasi hingga 60,8% untuk 

angkutan laut dan 20,7% untuk angkutan penumpang 

udara. Aktivitas transportasi berkontribusi 15,8% atas 

keranjang indeks harga produsen. 

Secara terpisah, pada tanggal 21 Juni 2022 Kementerian 

Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) merilis 

kebijakan pengembangan startup. Terdapat rekognisi 

bahwa startup diperlukan untuk menciptakan teknologi 

dan ide baru agar menjadi motor pertumbuhan 

ekonomi Jepang. Dukungan menyeluruh akan 

diupayakan sehingga lebih banyak startup yang bisa 

tumbuh lebih besar. Terdapat total 69 langkah 

dukungan, seperti subsidi dan pinjaman langsung 

mendukung pertumbuhan startup, serta regulasi dan 

sistem perpajakan yang mendukung aktivitas investor, 

lembaga penelitian, universitas, dan pemerintah 

daerah. Selain dari sisi dukungan ekonomi, METI 

mengharapkan kerja sama dari seluruh masyarakat 

untuk menciptakan lingkungan sosial yang ramah 

startup dan menjadikan Jepang negara tempat inovasi 

dapat terjadi. 

❖ Inflasi Tinggi Mempengaruhi Postur Anggaran India 

Pemerintah India diperkirakan tidak dapat mencapai 

target untuk mengurangi defisit anggaran tahun ini.  

Namun, pemerintah berusaha untuk tidak mencatatkan 

defisit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, untuk 

dapat menjaga kesehatan fiskal India. Pemerintah India 

berupaya untuk menjaga kedisiplinan fiskal tahun ini 

untuk mewujudkan keuangan negara yang lebih sehat. 

Namun, hal tersebut membatasi kemampuan 

pemerintah untuk menahan laju inflasi dan 

memberikan bantuan kepada rumah tangga dan bisnis. 

Pada bulan Februari, Perdana Menteri Narendra Modi 

menetapkan target defisit fiskal sebesar 6,4% dari PDB 

untuk tahun fiskal April 2022-Maret 2023, lebih rendah 

dibandingkan defisit 6,7% tahun lalu. Sumber 

pemerintah mengatakan untuk dapat meningkatkan 

pengeluaran untuk memberikan bantuan terkait inflasi, 

maka pemerintah harus memperlebar defisit tahun ini, 

meskipun diupayakan membatasi deviasi menjadi 30 

basis poin. 

Kenaikan harga barang memaksa India memotong 

pajak bahan bakar dan mengubah struktur bea pada 

bulan Mei, mengakibatkan penurunan penerimaan 

negara sekitar USD19,16 miliar, sementara subsidi 

pupuk tambahan meningkatkan belanja negara. 

Pemerintah India dan bank sentral telah berjuang untuk 

menahan harga melalui langkah-langkah fiskal dan 

pengetatan moneter setelah inflasi melonjak ke level 

tertinggi. Inflasi ritel telah bertahan di atas batas yang 

diamanatkan Reserve Bank of India 6% selama lima 

bulan berturut-turut sementara inflasi harga grosir 

telah meningkat ke level tertinggi 30 tahun. Pemerintah 

India mewaspadai risiko defisit anggaran terhadap 

peringkat kredit negaranya. Rasio utang terhadap PDB, 

yang saat ini berada di sekitar 95%, secara signifikan 

lebih tinggi dari 60-70%, yang merupakan rata-rata 

rasio untuk negara-negara lain yang memiliki peringkat 

kredit yang sama. Kondisi ini membatasi ruang fiskal 

pemerintah untuk memberikan stimulus untuk 

mengurangi dampak inflasi yang tinggi. 
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❖ Tingkat Inflasi Singapura Bulan Mei 2022 Mencapai 

5,6% (yoy). 

Kenaikan harga barang di Singapura terus berlanjut, 

yang terindikasi dari meningkatnya indeks harga 

konsumen (IHK) sebesar 5,6% (yoy) atau meningkat dari 

bulan sebelumnya sebesar 5,4% (yoy). Tingkat inflasi ini 

merupakan yang tertinggi sejak bulan November 2011 

dan di atas ekspektasi pasar sebesar 5,5% (yoy). Sejalan 

dengan hal tersebut, inflasi inti juga turut mencetak 

level baru sebesar 3,6% (yoy), yang juga melebihi 

konsensus perkiraan ekonom sebesar 3,5% (yoy). 

Tekanan kenaikan harga terutama berasal dari sektor 

transportasi sebesar 15,5% (yoy), yang diikuti oleh 

sektor rumah dan peralatannya sebesar 5% (yoy), 

makanan sebesar 4,5% (yoy), rekreasi sebesar 3,5% 

(yoy), pendidikan sebesar 2,4% (yoy), pakaian dan 

sepatu sebesar 2,2%(yoy), perlengkapan rumah tangga 

sebesar 2,1% (yoy), serta kesehatan sebesar 1,3% (yoy). 

Sementara itu, sektor komunikasi kembali mengalami 

penurunan harga sebesar -0,8% (yoy). 

❖ Pengaturan Kerja Fleksibel di Malaysia Mulai Berlaku 

pada 1 September 2022  

Wakil Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk 

Awang Hashim mengatakan bahwa pekerja di Malaysia 

yang ingin bekerja secara fleksibel dapat mengajukan 

Flexible Working Arrangements (FWA) kepada atasan 

masing-masing sesuai dengan amandemen the 

Employment Act 1955 yang akan mulai berlaku pada 1 

September 2022. Pekerja yang akan mengajukan FWA 

harus mengajukan secara tertulis dan dapat mencakup 

perubahan jam kerja, hari kerja dan juga tempat kerja. 

Pada saat permohonan diajukan, pemberi kerja harus 

memberikan jawaban secara tertulis kepada pekerja 

apakah akan menyetujui atau menolak permohonan 

tersebut dalam waktu 60 hari dan harus memberikan 

alasan mengapa permohonan tersebut ditolak. 

Sebelumnya sudah dilakukan penelitian terhadap 

efektifitas hari kerja selama empat hari dalam seminggu 

untuk memastikan bahwa pengusaha tidak 

menghadapi efek yang parah jika diterapkan di masa 

depan. Sejauh ini kajian tersebut melihat bahwa empat 

hari kerja tidak mengurangi produktivitas karyawan. 

Tetapi pada saat bersamaan, ekonom Malaysia 

Profesor Emeritus Barjoyai Bardai mengatakan bahwa 

saat ini Malaysia belum siap menerapkan kebijakan 

empat hari kerja seminggu seperti yang diterapkan di 

beberapa negara maju karena faktor produktivitas di 

Malaysia yang rendah. 

KAWASAN AMERIKA 

❖ Sinyal Perlambatan Ekonomi Menguat di Amerika 

Serikat  

Produksi industrial, yang mengukur output sektor 

industri, pertambangan dan utilitas, hanya meningkat 

0,2% di bulan Mei, turun tajam dari kenaikan 1,4% pada 

bulan sebelumnya. Output manufaktur turun 0,1% 

bulan lalu, menandai penurunan pertama sejak Januari. 

Output pertambangan dan utilitas keduanya naik, 

masing-masing sebesar 1,3% dan 1%. 

Permintaan barang konsumsi merupakan motor 

penggerak pemulihan ekonomi paska pandemi di tahun 

2020 dan 2021 yang salah satunya didorong oleh 

berbagai program stimulus. Penurunan sektor 

manufaktur bisa menjadi sinyal bahwa AS sedang 

bertransisi menuju kondisi ekonomi yang lebih 

“normal” menyusul perubahan terkait pandemi COVID-

19. Namun, laju penurunan ini juga cukup menjadi 

perhatian. Penurunan produksi bulan Mei menambah 

tanda-tanda perlambatan ekonomi AS yang 

dikhawatirkan menuju resesi di tengah tingginya inflasi 

dan kenaikan suku bunga acuan. 

❖ Suku Bunga Brazil akan Tetap Tinggi  

Bank Sentral Brazil (BCB) pada Selasa (21/6) 

mengumumkan suku bunga utama, Selic, akan tetap 

dalam rentang "kontraksi secara signifikan" untuk 

periode yang lebih lama dari perkiraan sebelumnya. 

Selic telah dinaikkan menjadi 13,25% per tahun pada 

minggu sebelumnya. Suku bunga saat ini berada di level 

tertinggi sejak Januari 2017 yang berada di 13,75%. 

Selain itu, BCB juga mengindikasikan akan menaikkan 

suku bunga utama hingga setinggi 13,75% per tahun 

pada pertemuan berikutnya pada 2-3 Agustus 2022. 

Dalam hal ini, suku bunga riil di Brazil akan menjadi 

8,16% selama 12 bulan ke depan, tidak termasuk inflasi. 

BCB memperkirakan IPCA (Indeks Harga Konsumen 

Nasional) akan berada di atas target 3,5% tahun ini. 

Diperkirakan IPCA akan naik menjadi 8,8% pada tahun 

2022. Mengingat kebijakan moneter bersifat lagged 

effect–di mana penyesuaian memiliki dampak jangka 

menengah, dampak kenaikan suku bunga Selic tersebut 
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diperkirakan baru terasa pada tahun 2023. Otoritas 

moneter memperkirakan inflasi untuk tahun 

mendatang akan sebesar 4%, yang juga di atas target 

3,25%. 

KAWASAN AUSTRALIA 

❖ Nilai Investasi Tiongkok di Australia Mengalami 

Penurunan Signifikan 

Nilai investasi Tiongkok di Australia mengalami 

penurunan tajam mencapai AUD1,7 miliar atau 

menurun 70% dari investasi tahun lalu. Tingkat investasi 

ini merupakan level investasi terendah sejak tahun 

2007. Jumlah foreign direct investment bagi sektor 

usaha di Australia juga menurun hampir 50%. 

Penurunan nilai investasi ini didorong oleh berbagai 

faktor yaitu ketegangan hubungan perdagangan kedua 

negara, pembatasan capital outflow di Tiongkok dan 

ketentuan permodalan asing di Australia yang 

diperketat khusus untuk modal yang berasal dari 

Tiongkok. Saat ini, investor dari Tiongkok cukup 

mendominasi sektor energi, pertambangan, pertanian, 

dan pengairan di Australia. Kendati demikian, dalam 

beberapa tahun terakhir investor dari Tiongkok telah 

bertransisi pada investasi sektor properti ataupun safe 

assets lainnya di Australia. Perdana Menteri Anthony 

Albanese secara langsung juga menyampaikan 

intensinya untuk memperbaiki hubungan bilateral 

dengan Tiongkok dan meminta Tiongkok untuk 

menghapus pembatasan impor barang dan komoditas  

dari Australia.  

KAWASAN EROPA 

❖ Jerman Terancam Resesi Karena Krisis Energi 

Badan industri Jerman  (BDI) pada Selasa (21/6), 

menyampaikan bahwa saat ini Jerman berada di situasi 

genting. Pertumbuhan ekonomi 2022 pun dipangkas 

menjadi 1,5% dari sebelumnya 3,5%.  Penghentian gas 

dari Rusia akan membuat resesi tak terhindarkan.  

Saat ini pasokan gas ke Jerman hanya bekerja dengan 

kapasitas 40% melalui pipa Nord Stream 1. Moskow 

berdalih sanksi Barat telah menghambat perbaikan pipa 

tersebut dan berdampak ke pasokan Jerman dan 

sejumlah negara Eropa. Disamping itu, harga gas 

patokan untuk Eropa diperdagangkan sekitar EUR123 

(atau sekitar USD130) per megawatt hour (MWh). Nilai 

Ini berada di bawah puncak tahun 2022 yaitu sebesar 

EUR335, tetapi masih naik lebih dari 300% pada level 

tahun lalu. Pada tahap ini, Jerman telah mengeluarkan 

peringatan emergency gas plan. Pemerintah pada hari 

Selasa menyampaikan rencana untuk memotong 

penggunaan gas industri melalui sistem tender yang 

akan mendorong produsen untuk mengkonsumsi lebih 

sedikit energi. Hal ini diharapkan dapat menghemat 

penggunaan energi domestik.  

❖ Inflasi Dorong Peningkatan Pembayaran Bunga 

Pinjaman Inggris  

Kenaikan inflasi Inggris mendorong naiknya jumlah 

pembayaran bunga atas utang Pemerintah Inggris dan 

mencetak rekor tertinggi bulan Mei. Pembayaran bunga 

utang bulan Mei adalah sebesar GBP7,6 miliar, 

meningkat GBP3,1 miliar dari tahun lalu. Pinjaman 

Pemerintah Inggris menurun pada bulan Mei 

dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. 

Jumlah pinjaman Pemerintah Inggris atau selisih antara 

belanja dan pajak penghasilan adalah sebesar GPD14 

miliar, turun sebesar GBP4 miliar dari jumlah tahun lalu 

di periode yang sama. Angka tersebut merupakan 

pinjaman Mei tertinggi ketiga sejak pencatatan bulanan 

dimulai pada 1993 dan juga GBP3,7 miliar lebih tinggi 

dari perkiraan Kantor Tanggung Jawab Anggaran/Office 

for Budget Responsibility (OBR). 

Tingkat pembayaran bunga utang yang tinggi baru-baru 

ini sebagian besar merupakan hasil dari inflasi yang 

lebih tinggi. Sejauh tahun anggaran ini, pembayaran 

bunga utang telah mencapai GBP14,1 miliar, naik GBP 

4,7 miliar (yoy). Kantor Statistik Inggris mengatakan 

bahwa angka bulan Mei adalah pembayaran bunga 

utang tertinggi ketiga yang dilakukan oleh pemerintah 

secara bulanan. OBR memperkirakan bahwa 

pembayaran bunga utang akan merugikan pemerintah 

sebesar GBP 87,2 miliar selama tahun anggaran yang 

berakhir pada Maret 2023. Menteri Keuangan Inggris, 

Rishi Sunak, mengatakan bahwa kenaikan inflasi dan 

peningkatan biaya bunga utang menimbulkan 

tantangan bagi keuangan publik. Sementara itu, 

penerimaan pemerintah pusat adalah sebesar GBP66,6 

miliar pada Mei 2022 atau GBP5,7 miliar lebih tinggi dari 

bulan Mei 2021, dengan peningkatan tahunan sebesar 

GBP3,4 miliar dalam pajak. 
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❖ Bank Sentral Prancis Memotong Proyeksi 

Pertumbuhan Akibat Tekanan Inflasi 

Dalam laporan proyeksi triwulanan yang diterbitkan La 

Banque de France (BDF), perekonomian negara 

tersebut diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,3% di 

tahun 2022 sebelum melambat menjadi 1,2% di tahun 

2023 dan akan meningkat menjadi 1,7% di tahun 2024. 

Menurut BDF, krisis di Ukraina dan lonjakan harga 

energi telah membuat proyeksi pertumbuhan semakin 

buruk dan lebih tidak bisa diprediksi dibandingkan pada 

proyeksi bulan Maret yang lalu dengan proyeksi 

pertumbuhan 3,4% tahun ini, 2,0% tahun 2023 dan 

1,4% di tahun 2024. Bank sentral memperkirakan 

dampak perang di Ukraina terhadap ekonomi Prancis 

mencapai 2% dari PDB selama 2022-2024. Jika negara-

negara Eropa menerapkan embargo pada gas Rusia, 

ekonomi Prancis tumbuh hanya 1,5% tahun ini, diikuti 

oleh kontraksi 1,3% di tahun 2023, sebelum kembali 

tumbuh di tahun 2024 sebesar 1,3%. 

Berdasarkan skenario “less likely’’, BDF menyatakan 

bahwa aktivitas ekonomi terbukti berdaya tahan karena 

didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi 

yang kuat. Meskipun Prancis memiliki tingkat inflasi 

yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Eropa 

lainnya, tetapi tingkat inflasi saat ini dipandang masih 

terlalu tinggi dan diperkirakan baru akan mulai 

menurun pada awal tahun depan. 

KAWASAN AFRIKA 

❖ Inflasi Afrika Selatan Naik Melebihi Prediksi 

Sebelumnya 

Badan Statistik Afrika Selatan (Afsel) melaporkan pada 

Rabu (22/6) bahwa inflasi Afsel mengalami kenaikan 

menjadi 6,5% (yoy), melebihi perkiraan bulan April 

sebesar 5,9%. Polling yang dilakukan Reuters 

memprediksikan inflasi Afsel akan naik menjadi 6,2% 

secara tahunan. Untuk menekan harga, Bank Sentral 

Afsel telah mengeluarkan kebijakan moneter  untuk 

menaikkan suku bunganya, yaitu untuk pertama kalinya 

menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin sejak 

2016.  

Inflasi telah didorong lebih tinggi dalam beberapa bulan 

terakhir oleh kenaikan harga bahan bakar dan makanan 

akibat invasi Rusia ke Ukraina. Secara basis bulan ke 

bulan, inflasi konsumen bulan Mei berada di 0,7% dari 

0,6% di bulan April. Inflasi inti, yang tidak termasuk 

harga makanan, minuman non-alkohol, bahan bakar 

dan energi, naik menjadi 4,1% (yoy) di bulan Mei dari 

3,9% sebelumnya. Secara basis bulan ke bulan inflasi 

inti berada di 0,2% dari 0,4% di bulan April. 
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