
Laporan Monitoring Ekonomi & Keuangan Bilateral Mingguan 1 

Laporan Monitoring Ekonomi & Keuangan Bilateral Mingguan 1  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

KAWASAN ASIA 

❖ Upaya Tiongkok Menjaga Mata Uang Yuan    

Upaya internasionalisasi mata uang yuan dilakukan 

Tiongkok dengan uji coba transaksi lintas batas mata 

uang digital oleh sejumlah bank milik negara. Lebih dari 

160 pembayaran lintas batas dan transaksi valuta asing 

diuji coba dengan nilai lebih dari USD22 juta. Uji coba 

tersebut dilakukan dalam kerangka the Multiple Central 

Bank Digital Currency (mCBDC) Bridge Test yang 

dikembangkan oleh Bank for International Settlement 

(BIS). Pengembangannya melibatkan beberapa bank 

sentral termasuk Tiongkok, Hongkong, Thailand, dan 

Uni Emirat Arab untuk memberikan pembayaran dan 

settlement lintas batas secara real time dengan lebih 

murah dan aman. Dilakukannya pengembangan dan uji 

coba tersebut dipicu penguatan dolar AS terhadap mata 

uang lainnya yang memicu arus keluar modal dari pasar 

negara berkembang. 

Di sisi lain, Bank Sentral Tiongkok (PBoC) telah meminta 

bank-bank besar milik negara untuk siap menjual dolar 

mereka di cabang-cabang luar negeri untuk 

membendung penurunan mata uang yuan. Penjualan 

dolar secara simultan dan pembelian yuan diharapkan 

menopang mata uang Tiongkok terdepresiasi hingga 

11%, terburuk sejak 1994. Meskipun pelemahan 

tersebut sejalan dengan mata uang sejumlah negara 

lainnya akibat pengetatan kebijakan moneter Federal 

Reserve AS, penurunan hingga USD7 membuat 

kekhawatiran atas sentimen domestik dan potensi arus 

modal ke luar. Untuk itu, PBoC telah mengeluarkan 

kebijakan seperti menurunkan jumlah valuta asing yang 

harus dimiliki sebagai cadangan. Bank-bank lokal juga 

diminta kembali menetapkan yuan fixing tool yang 

telah dihentikan dua tahun lalu. 

❖ Korea Selatan Bertekad Menjadi Produsen Mobil 

Ketiga Terbesar di Dunia 

Korea Selatan ingin menjadi produsen kendaraan 

bermotor terbesar ketiga dunia. Untuk mencapai target 

tersebut, pemerintah akan membereskan masalah 

regulasi dan menawarkan insentif pajak. Hal ini untuk 

memudahkan produsen kendaraan bermotor 

memanfaatkan investasi proyek sebesar KRW95 triliun 

atau setara dengan USD66 miliar untuk tahun 2022 

sampai 2026.  

RINGKASAN EKSEKUTIF 

❖ Korea Selatan bertekad menjadi produsen mobil terbesar ke tiga di dunia dengan cara membereskan masalah 

regulasi dan menawarkan insentif pajak. 

❖ Defisit transaksi berjalan India melebar menjadi USD23,9 miliar pada April-Juni 2022 (2,8% dari PDB) dari 

USD13,4 miliar (1,5% dari PDB) pada Januari-Maret. 

❖ Indeks Keyakinan Konsumen Amerika Serikat (AS) bulan September 2022 berada di 108,0 (1985=100), naik 

dari 103,6 pada bulan Agustus melebihi perkiraan ekonom (104,5), tertinggi sejak April 2022. 

❖ Tingkat inflasi Jerman menyentuh angka 10% di bulan September akibat tingginya harga energi dan makanan, 

meningkat signifikan dari bulan Agustus yang sebesar 7,9%. 

❖ Pemerintah Afrika Selatan berencana mengembangkan ekonomi kelautan yang diprediksikan akan 

menciptakan satu juta pekerjaan dan dapat menghasilkan antara ZAR129-177 miliar  pada tahun 2023. 
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Pada tahun 2021, market share mobil listrik Korea 

Selatan di pasar mobil hijau global sudah mencapai 5% 

dengan produksi 254 ribu setahun. Korea Selatan 

berencana untuk meningkatkan market share tersebut 

menjadi 12% dengan meningkatkan produksi mobil 

listrik menjadi 3,3 juta unit per tahun. Lebih jauh 

pemerintah juga menargetkan kenaikan market share 

chip mobil dari 3,3% menjadi 6,6% di tahun 2030. 

Sedangkan produksi mobil otonom ditargetkan bisa 

dilaksanakan pada tahun 2027. Selain penyediaan akses 

keuangan, peningkatan investasi, perbaikan regulasi, 

penyediaan insentif pajak, pemerintah juga akan 

mendidik 30 ribu insinyur dengan spesialisasi pada 

teknologi mobil masa depan untuk meningkatkan 

kapasitas Korea Selatan dalam memproduksi piranti 

lunak kendaraan bermotor. 

❖ Indeks Harga Produsen Jasa Jepang dan Intervensi 

Pemerintah atas Nilai Tukar Yen 

Berdasarkan rilis Bank of Japan (BOJ) tanggal 27 

September 2022, indeks harga produsen jasa naik 1,9% 

(yoy). Apabila komponen transportasi internasional 

(transportasi penumpang, tanker laut, transportasi laut, 

ekspedisi udara, dan jasa pos) dikecualikan dari 

perhitungan, kenaikannya sebesar 1,5%. Sebelumnya, 

pada 26 September 2022, Gubernur KURODA dalam 

forum bisnis di Osaka menyampaikan bahwa BOJ akan 

melanjutkan kebijakan moneter ekspansif untuk 

mendukung ekonomi dari sisi permintaan dan 

mendorong pembentukan virtuous cycle yang diikuti 

dengan kenaikan upah. BOJ juga akan 

mempertahankan kondisi keuangan akomodatif bagi 

bisnis yang beralih fokus untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan keuangan sementara bertahap melewati 

berbagai tantangan krisis berdasarkan situasinya. 

Sementara dari sisi Kementerian Keuangan, Menteri 

SUZUKI dalam Sidang Tahunan Bank Pembangunan Asia 

di Manila, tanggal 29 September, menyampaikan 

dukungannya untuk berkontribusi atas kesejahteraan 

lebih lanjut di kawasan. Terdapat lima prioritas 

pembangunan utama Jepang, yaitu kesehatan global, 

pendidikan, ketahanan pangan, perubahan iklim, serta 

transparansi dan kesinambungan utang/mobilisasi 

sumber daya domestik. Menteri SUZUKI juga 

mengungkapkan bahwa Jepang melakukan 

intervensi pasar senilai JPY3 triliun atas nilai tukar yang 

pada 22 September 2022, yang terakhir dilakukan pada 

tahun 1998. Disampaikan bahwa nilai tukar harus 

ditetapkan oleh mekanisme pasar sehingga dapat 

mengurangi risiko atas tindakan spekulasi. 

❖ Defisit Transaki Berjalan India Melebar  

Defisit transaksi berjalan India melebar menjadi 

USD23,9 miliar pada April-Juni 2022 dari USD13,4 miliar 

pada Januari-Maret, menurut data yang dirilis oleh 

Reserve Bank of India (RBI) pada Kamis (29/9). Dalam 

persentase, defisit pada April-Juni 2022 adalah 2,8% 

dari PDB, naik dari 1,5% pada kuartal sebelumnya. 

Posisi transaksi berjalan kuartal ini juga turun jauh bila 

dibandingkan dengan posisi pada kuartal yang sama 

tahun lalu, yakni surplus USD6,6 miliar. Dengan capaian 

ini, India terus melanjutkan  penurunan posisi neraca 

pembayaran.  

Defisit transaksi berjalan pada April-Juni bersumber 

dari pelebaran defisit perdagangan barang menjadi 

USD68,6 miliar dari USD54,5 miliar pada Januari-Maret 

dan peningkatan pengeluaran dari pembayaran imbal 

hasil investasi. Sedangkan di sisi jasa, tercatat surplus 

perdagangan jasa. Ekspor jasa tumbuh sebesar 35,4% 

per tahun, terutama disebabkan oleh jasa-jasa berbasis 

IT, bisnis, transportasi, dan perjalanan. Melengkapi data 

neraca pembayaran, diketahui bahwa remmitance, 

terutama yang berasal dari pengiriman uang oleh 

tenaga kerja India di luar negeri, berjumlah USD25,6 

miliar pada April-Juni 2022, meningkat 22,6% dari 

periode yang sama tahun lalu. Penanaman modal asing 

juga meningkat menjadi USD13,6 miliar dari USD11,6 

miliar tahun lalu.  

❖ Produksi Manufaktur Singapura Meningkat pada 

Agustus 2022 

Kinerja produksi (output) manufaktur Singapura masih 

menunjukan perbaikan sebesar 0,5% (yoy) atau 2% 

(mom). Namun, kinerja tersebut banyak terbantu oleh 

peningkatan output manufaktur biomedis. Dengan 

mengecualikan sektor manufaktur biomedis, kinerja 

produksi manufaktur Singapura pada Agustus 2022 

mengalami penurunan sebesar -1,2% (yoy) atau -2,9% 

(mom). 

Secara rinci, produksi manufaktur transportasi 

meningkat sebesar 32,8% (yoy) yang didukung oleh 

peningkatan subsektor manufaktur perkapalan sebesar 

42,8% (yoy) dan sektor pesawat udara sebesar 42,3% 

(yoy). Pada kelompok sektor manufaktur lainnya, 



Laporan Monitoring Ekonomi & Keuangan Bilateral Mingguan 3 

 

manufaktur biomedis tumbuh sebesar 11,1% (yoy) yang 

didukung oleh peningkatan produksi alat medis sebesar 

18,9% (yoy) untuk pasar AS dan Tiongkok. Sektor 

manufaktur lain yang masih tumbuh adalah precision 

engineering sebesar 2,9% (yoy) yang didukung oleh 

produksi optik. Sebaliknya, sektor yang mengalami 

penurunan adalah manufaktur elektronik sebesar -7,8% 

(yoy) dan kimia sebesar -11,2% (yoy). 

❖ Ekonomi Malaysia Kokoh dan Stabil Meskipun Ada 

Tantangan Global 

Bank Dunia telah merevisi perkiraan pertumbuhan PDB 

Malaysia untuk 2022 meningkat menjadi 6,4% dari 

perkiraan sebelumnya yang hanya 5,5%. Revisi tersebut 

didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi terbaru 

Malaysia sebesar 8,9% pada kuartal kedua dengan 

tingkat pengangguran hanya 3,7%, yang melampaui 

ekspektasi. Aset Environmental, Social, and Governance 

(ESG) yang dikelola pemerintah diperkirakan mencapai 

USD53 triliun pada tahun 2025.  Namun, Bank Dunia 

menyatakan bahwa tidak ada langkah instan untuk 

meningkatkan nilai tukar ringgit dan 

merekomendasikan agar Malaysia fokus pada 

penguatan fundamentalnya, serta menerapkan 

reformasi struktural untuk mengatasinya. 

Pemerintah Malaysia juga mendistribusikan MYR20,96 

miliar kepada 358.089 pengusaha melalui program 

subsidi upah (PSU) yang menopang pekerjaan 2,96 juta 

pekerja lokal. The Malaysia Short-Term Employment 

Programme (MySTEP) tahun ini menawarkan 80.000 

peluang kerja berdasarkan kontrak, termasuk 50.000 

pekerjaan di sektor publik dan 30.000 pekerjaan di 

government-linked companies (GLCs) dan mitra 

strategis mulai Januari tahun ini. Hingga tanggal 9 

September 2022, sebanyak 63.593 tenaga kerja telah 

berhasil ditempatkan, dengan 36.781 tenaga kerja 

ditempatkan di sektor publik dan 26.812 pegawai 

ditempatkan di GLCs dan mitra strategisnya. 

KAWASAN AMERIKA 

❖ Indeks Kepercayaan Konsumen Amerika Serikat Naik 

pada September 2022 

Pada 27 September 2022, Conference Board telah resmi 

mengumumkan Indeks Keyakinan Konsumen pada 

bulan September 2022 berada di 108,0 (1985=100), 

naik dari 103,6 pada bulan Agustus dan melebihi 

perkiraan ekonom (104,5). Ini merupakan kenaikan 

untuk bulan kedua berturut-turut dan merupakan yang 

tertinggi sejak April 2022. Current index, yang 

mengukur sentimen konsumen terhadap kondisi bisnis 

dan pasar tenaga kerja saat ini, naik menjadi 149,6 dari 

145,3 bulan lalu. Indeks ekspektasi, yang menilai 

prospek jangka pendek untuk kondisi pendapatan, 

bisnis dan pasar tenaga kerja, melonjak menjadi 80,3 

dari 75,8. Survei juga menemukan bahwa niat beli mobil 

dan peralatan naik, sementara niat beli rumah turun, 

yang mencerminkan kenaikan suku bunga hipotek dan 

pasar perumahan yang mendingin. 

Peningkatan Indeks Kepercayaan Konsumen ini 

didorong oleh penurunan harga gas, berlanjutnya 

permintaan yang tinggi di pasar tenaga kerja, dan 

peningkatan tingkat upah. Data ini menandakan 

kepercayaan konsumen yang tangguh, yang dapat 

menopang pengeluaran konsumen. Laporan ini juga 

sesuai dengan harapan The Fed, yang telah menaikkan 

tingkat suku bunga acuan sebesar 0,75 poin persentase 

pekan lalu untuk memerangi inflasi, dimana inflasi 

diharapkan dapat menurun tanpa mengalami 

penurunan ekonomi (soft landing). 

❖ Foreign Direct Investment Brazil Tahun 2022 Mencetak 

Rekor Baru 

Bank Sentral Brazil (Banco Central do Brazil/BCB) 

mengumumkan pada Senin (26/9) bahwa Foreign Direct 

Investment (FDI) pada tahun 2022 adalah yang tertinggi 

sejak 2012. Arus masuk bersih tercatat sebesar USD52,6 

miliar dari Januari hingga Juli 2022, meningkat 57% 

dibandingkan periode yang sama tahun 2021. 

Perhitungan ini termasuk investasi di sektor bisnis 

seperti perusahaan, pembukaan cabang multinasional, 

dan pembangunan infrastruktur. Pada bulan Juli saja, 

saldo investasi mencapai USD7,7 miliar, jumlah 

tertinggi untuk bulan tersebut sejak Juli 2014. Jumlah 

FDI meningkat 16,7% dibandingkan tahun lalu. Menurut 

BCB, arus masuk modal bersih mencapai USD5,6 miliar, 

di mana USD2,1 miliar dari jumlah tersebut berasal dari 

transaksi antar perusahaan. Untuk perhitungan 

tahunan hingga Juli 2022, FDI mencapai USD65,6 miliar, 

atau  setara dengan 3,73% dari PDB Brazil. 

Di sisi lain, neraca eksternal (external balance) Brazil 

menunjukkan defisit sebesar USD4,1 miliar pada Juli. 

Transaksi pada external balance terdiri dari neraca 

perdagangan, jasa yang dibeli warga negara Brazil di 

luar negeri, dan penerimaan—remittance, keuntungan, 
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dan dividen dari Brazil ke negara lain. Secara kumulatif, 

defisit eksternal tahunan hingga Juli 2022 adalah 

USD36,6 miliar, atau 2,08% dari PDB. Secara umum, 

cadangan devisa Brazil mencapai USD346,4 miliar per 

Juli 2022, naik sebesar USD4,4 miliar dari bulan 

sebelumnya. 

KAWASAN AUSTRALIA 

❖ Australia dan Singapura Sepakati Kerja Sama Ekonomi 

Hijau 

Pemerintah Australia dan Singapura akan 

menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi hijau 

di sela kunjungan Perdana Menteri Singapura ke 

Australia minggu depan. Perjanjian ini akan mengatur 

kerja sama terkait pembiayaan perubahan iklim dan 

teknologi terbarukan khususnya terkait pengembangan 

hidrogen sebagai sumber energi terbarukan. Lebih 

lanjut, perjanjian ini akan mengatur penghapusan 

hambatan perdagangan untuk barang dan jasa rendah 

emisi karbon.  

Lebih lanjut, perjanjian ini akan mengatur penghapusan 

hambatan perdagangan untuk barang dan jasa rendah 

emisi karbon. Kedua negara memastikan bahwa kerja 

sama juga akan meliputi sektor tenaga kerja dengan 

fokus penciptaan lapangan pekerjaan dimana telah 

disepakati pengaturan pemberian kemudahan investasi 

untuk sektor energi terbarukan dan kerja sama 

pengamanan rantai pasok energi terbarukan.  

KAWASAN EROPA 

❖ Tingkat Inflasi Jerman Mencapai Angka Dua Digit di 

Bulan September 

Tingkat inflasi Jerman telah menyentuh angka 10% di 

bulan September akibat tingginya harga energi dan 

makanan. Angka ini meningkat signifikan dari bulan 

Agustus yang sebesar 7,9%. Berdasarkan Kantor Federal 

Statistik Destatis, harga energi mencapai 43,9% lebih 

tinggi di bulan September 2022 dibandingkan bulan 

September tajun lalu. PM Jerman, Olaf Scholz, 

mengumumkan pada Kamis (29/9) mengenai rencana 

untuk paket bantuan energi senilai EUR150-200 miliar 

(USD145-194 miliar) yang dilakukan untuk menurunkan 

harga-harga. 

Institut ifo Munich di hari yang sama menyampaikan 

bahwa inflasi kemungkinan akan mencapai rata-rata di 

8,8% tahun mendatang. Inflasi yang tinggi ini 

diperkirakan akan mereda pada 2024 dan besarnya 

hanya sedikit di atas tingkat target ECB sebesar 2%. PDB 

Jerman juga diperkirakan akan menyusut sebesar 0,4% 

pada tahun 2023, lebih rendah dari perkiraan 

pertumbuhan di bulan April sebesar 3,1%, dan 

setelahnya diprediksi pulih kembali dan tumbuh pada 

tahun 2024. 

❖ Bank Sentral Inggris Lakukan Intervensi untuk 

Meredam Volatilitas Pasar Uang  

Bank of England mengambil tindakan darurat pada 

Rabu (28/9), menyatakan akan membeli obligasi 

pemerintah jangka panjang selama dua minggu ke 

depan untuk menahan laju penurunan aset keuangan 

Inggris. Langkah itu dilakukan lima hari setelah Perdana 

Menteri Liz Truss memicu kekhawatiran investor ketika 

meluncurkan program stimulus ekonomi yang 

mencakup pemotongan pajak sebesar GBP45 miliar dan 

berencana membelanjakan miliaran pound dalam 

bentuk subsidi untuk membantu melindungi sektor 

bisnis dan rumah tangga dari melonjaknya harga energi. 

Kedua kebijakan tersebut memicu kekhawatiran atas 

utang pemerintah dan tingginya inflasi. 

BoE terpaksa bertindak setelah volatilitas tingkat suku 

bunga di pasar keuangan meluas ke sektor lain, yakni 

dengan meningkatkan biaya pinjaman bagi pemerintah, 

membatasi opsi kredit untuk pembeli rumah, serta 

memaksa pengelola dana pensiun untuk menjual 

obligasi pemerintah jangka panjang yang digunakan 

untuk mengelola risiko. Beberapa analis 

memperkirakan lonjakan tingkat suku bunga obligasi 

tersebut telah menambah sekitar GBP20 miliar biaya 

pembayaran utang Inggris ke depan. 

❖ Pengendalian Inflasi Menjadi Prioritas Utama Prancis 

pada Anggaran 2023 

Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, 

menyatakan bahwa tantangan yang paling utama dan 

paling penting bagi Prancis dan negara Eropa lainnya 

adalah menurunkan tekanan inflasi. Kementerian 

Keuangan Prancis menganggarkan EUR45 miliar di 

tahun 2023 untuk membatasi peningkatan harga gas 

dan listrik pada 15%, meskipun pungutan khusus pada 

perusahaan energi diperkirakan akan menurunkan 

biaya bersih menjadi EUR12 miliar, lebih rendah dari 

EUR16 miliar yang diperkirakan sebelumnya. Le Maire 

menyatakan bahwa ketidakpastian terkait prospek 

ekonomi tahun depan sangat besar karena perang di 
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Ukraina yang terus berlanjut dan langkah Rusia yang 

tidak dapat diprediksi. Perlambatan ekonomi di mitra 

utama Prancis—AS, Jerman dan Tiongkok—juga 

semakin mengaburkan perlambatan. 

Kementerian Keuangan Prancis memperkirakan 

ekonomi akan tumbuh 2,7% tahun ini sebelum 

melambat menjadi 1% di tahun depan, sementara bank 

sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi 0,8% 

tahun depan. Meskipun terjadi perlambatan, 

Kementerian Keuangan memperkirakan akan tetap bisa 

mempertahankan defisit anggaran sebesar 5% dari PDB 

sehingga masih berada di bawah batas yang ditetapkan 

oleh Uni Eropa. 

KAWASAN AFRIKA 

❖ Afrika Selatan Berencana Mengembangkan Ekonomi 

Kelautan pada 2023 

Pemerintah Afrika Selatan berencana mengembangkan 

ekonomi kelautan yang diprediksikan akan 

menciptakan satu juta pekerjaan dan meningkatkan 

ekonomi. Dalam studi ekonomi, Towards a Master Plan 

for South Africa's Ocean Economy, menemukan bahwa 

ekonomi kelautan dapat menghasilkan antara ZAR129-

177 miliar pada tahun 2023 dan menciptakan 800.000 

menjadi satu juta pekerjaan. Rencana ini bertujuan 

untuk memanfaatkan potensi ekonomi kelautan dan 

berfokus pada transportasi dan produksi laut, produksi 

minyak dan gas laut, akuakultur dan perikanan, wisata 

pantai dan bahari dan pembangunan pelabuhan kecil. 

Dengan posisi yang strategis di kawasan, Afrika Selatan 

ideal untuk menangani rute kargo Timur-Barat yang 

diperkirakan dapat berkontribusi antara ZAR16 dan 

ZAR19 miliar terhadap PDB. Rencana ekonomi kelautan 

juga menggali potensi perluasan industri minyak dan 

gas lepas pantai Afrika Selatan. Industri perikanan 

Afrika Selatan memiliki kontribusi sosial-ekonomi 

tahunan sebesar ZAR14,3 miliar dan mempekerjakan 

lebih dari 60.000 orang. 
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