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KAWASAN ASIA 

❖ Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk 

Penanggulangan Pandemi di Tiongkok Melonjak  

Total dana penanggulangan COVID-19 tahun 2022 yang 

dikeluarkan pemerintah provinsi di Tiongkok mencapai 

CNY352 miliar atau sekitar USD51,6 miliar. Laporan 

anggaran tahunan pemerintah daerah menyebutkan 

bahwa belanja tersebut menambah beban keuangan 

tiap provinsi di tengah-tengah perlambatan ekonomi 

tahun lalu. Provinsi dengan perekonomian terbesar, 

Guangdong, menghabiskan CNY71,14 miliar yang 

digunakan untuk mendanai vaksinasi, test PCR, serta 

subsidi untuk tenaga kesehatan. Angka yang terbesar di 

antara 20 provinsi lain tersebut naik 56,8% dari 

pengeluaran terkait pandemi pada 2021, dan dua kali 

lipat lebih banyak dari 2020. Sehingga, pengeluaran 

untuk penanggulangan COVID-19 berkisar CNY146 

miliar dalam tiga tahun terakhir. Sementara propinsi 

dengan perekonomian terbesar kedua, Jiangsu, serta 

pusat komersial Shanghai menghabiskan anggaran 

CNY16,77 miliar dan CNY30 milliar, termasuk untuk 

pembangunan rumah sakit darurat serta kebutuhan 

perawatan dan peralatan medis. 

❖ Kebijakan Presiden Yoon untuk Mengurangi Beban 

Masyarakat Akibat Kenaikan Inflasi dan Suku Bunga 

Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan 

darurat ekonomi dan mata pencaharian publik ke-13 di 

tengah protes masyarakat atas lonjakan tagihan listrik, 

kenaikan suku bunga, dan kenaikan inflasi. Yoon 

berencana untuk membekukan biaya kereta api, pos, 

dan utilitas publik lainnya yang berada di bawah 

wewenang pemerintah pusat pada paruh pertama 

tahun ini untuk membantu meringankan beban 

ekonomi masyarakat. Pemerintah akan mengontrol 

jenis dan kecepatan kenaikan biaya listrik, gas, dan 

energi lainnya untuk meminimalkan beban masyarakat 

dan menyediakan dukungan yang lebih besar kepada 

kelompok rentan. Yoon meminta pemerintah daerah 

juga bekerja untuk menstabilkan biaya utilitas publik 

lokal. 

Yoon juga menghimbau industri komunikasi dan 

keuangan untuk ambil bagian dalam ikut menanggung 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

❖ Pengeluaran pemerintah daerah di Tiongkok untuk penanggulangan COVID-19 melonjak mencapai CNY352 

miliar atau sekitar USD51,6 miliar. 

❖ India mengangkat isu keringanan utang sebagai salah satu prioritas di jalur keuangan G20, mengingat banyak 

negara seperti Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh mengalami kesulitan mengelola utang. 

❖ Peningkatan inflasi tahunan di Amerika Serikat sedikit mereda di bulan Januari, tujuh bulan berturut-turut 

dan menjadi yang terendah sejak Oktober 2021 . 

❖ Ambisi Australia untuk menjadi salah satu eksportir lithium terbesar dunia tertunda akibat Wesfarmers Ltd.  

Sebagai produsen terbesar lithium menyatakan akan menunda produksi hingga tahun 2025. 

❖ Ekonomi Jerman diprediksi akan tetap tumbuh sedikit di 2023 sebesar 0,2% di tahun 2023, dan baru akan 

tumbuh 1,4% di tahun 2024. 
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beban ekonomi rakyat dengan aktif mengambil 

langkah-langkah pengendalian harga. Kedua industri ini 

memiliki karakter barang publik. Yoon 

menginstruksikan kementerian terkait untuk 

menemukan cara untuk meningkatkan daya saing di 

sektor perbankan dan komunikasi yang beroperasi 

secara oligopolistik di Korea Selatan. Perbankan diminta 

untuk mengurangi margin suku bunga simpan pinjam 

dan meningkatkan dana cadangan selama periode laba 

yang kemudian digunakan untuk mendukung warga 

dan bisnis selama masa sulit. Untuk perusahaan 

telekomunikasi Yoon meminta diversifikasi paket 

ponsel untuk memberi masyarakat lebih banyak pilihan 

dan menghemat tagihan telepon. 

❖ Ekonomi Jepang 2022 Tumbuh 1,1% dan Perdagangan 

Internasional Januari 2023 Tercatat Naik 

Cabinet Office pada tanggal 14 Februari 2023 

menerbitkan rilis PDB riil Jepang untuk triwulan IV 2022. 

Ekonomi di periode itu tumbuh 0,6% (yoy), dan 

kontributor terbesar berasal dari ekspor dan konsumsi 

privat masing-masing 1,2% dan 0,7%. Namun, terjadi 

offset pada impor sebesar 1,9% dan kontribusi negatif 

dari investasi swasta residen dan sektor publik masing-

masing 0,1%. Investasi non-residen dan belanja 

pemerintah masing-masing berkontribusi 0,4%. Dengan 

telah rilis ekonomi triwulan IV 2022, pertumbuhan PDB 

riil Jepang pada tahun kalender 2022 diketahui tumbuh 

1,1%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan 

outlook dari organisasi internasional yang berada di 

rentang 1,6–1,7%. 

Kementerian Keuangan merilis data sementara ekspor-

impor Januari 2023 pada tanggal 16 Februari 2023. 

Ekspor Jepang ke seluruh dunia tumbuh 3,5% (yoy) 

sementara impor tumbuh 17,8% (yoy). Jepang 

mengalami defisit neraca perdagangan sebesar JPY3,5 

triliun atau naik 59% (yoy). Kinerja perdagangan dengan 

Indonesia masih tercatat di atas rata-rata dengan 

seluruh dunia, yaitu 18,7% (yoy) untuk ekspor dan 

52,7% (yoy) untuk impor. Jepang mengalami defisit 

neraca perdagangan dengan Indonesia sebesar JPY0,2 

triliun atau naik 94,9%. Atas produk, pertumbuhan 

ekspor Jepang ke seluruh dunia Januari 2023 berasal 

dari kendaraan bermotor (1,8% dari 3,5%), sementara 

untuk impor berasal dari minyak dan mineral (11,5% 

dari 17,8%). 

❖ Isu Pinjaman Global Menjadi Fokus India di Pertemuan 

G-20 

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-

negara G-20 akan bertemu di India untuk membahas 

isu-isu terkait isu utang negara-negara berkembang, 

regulasi cryptocurrency dan perlambatan pertumbuhan 

ekonomi global. Di tengah peningkatan biaya utang 

global, India ingin menempatkan isu keringanan utang 

sebagai salah satu prioritas dalam diskusi di jalur 

keuangan. Prioritas tersebut disusun berdasarkan 

pengamatan bahwa para negara tetangga India seperti 

Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh dalam beberapa 

bulan terakhir mengalami kesulitan mengelola utang 

dan sedang meminta dukungan IMF. India saat ini 

sedang menyusun proposal kepada negara-negara G20 

untuk meminta negara kreditur besar termasuk China 

memberikan potongan pinjaman dalam jumlah besar. 

India juga mendukung IMF, Bank Dunia dan Amerika 

Serikat yang mendorong Common Framework- prakarsa 

G20 yang diluncurkan pada tahun 2020 untuk 

membantu negara-negara miskin menunda 

pembayaran utang, untuk diperluas cakupannya ke 

middle income country, meskipun Cina telah menolak 

inisiatif tersebut. 

Prioritas lain yang diusung oleh India adalah 

menyepakati aturan global untuk cryptocurrency. 

Gubernur bank sentral India mengatakan tahun lalu 

bahwa cryptocurrency adalah ancaman besar terhadap 

stabilitas ekonomi dan keuangan. Beberapa pejabat 

bahkan menyerukan larangan terhadap cryptocurrency. 

Menteri Keuangan India dalam pertemuan di parlemen 

minggu ini menyatakan bahwa Aset kripto 

diperdagangkan tanpa batas dan membutuhkan 

kolaborasi internasional untuk pengaturannya. Selain 

itu, setelah pertemuan virtual antara Menteri Keuangan 

India dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva 

pekan lalu, India mengatakan telah meminta pemberi 

pinjaman global untuk menyusun panduan kebijakan 

untuk memastikan ketahanan energi dan pangan.. 

❖ Pertumbuhan Ekonomi Singapura Diperkirakan 

Melambat di Tahun 2023 

Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura 

mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2022 mencapai 3,6% (yoy). Pertumbuhan ekonomi 

tersebut dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan 

ekonomi pada kuartal 4 tahun 2022 yang mencapai 
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2,1% (yoy) atau menurun dari kuartal sebelumnya yang 

mencapai 4% (yoy). 

Sektor yang mengalami penurunan pada kuartal 4 

antara lain sektor manufaktur yang terkontraksi 

sebesar -2,6% (yoy) atau berbalik dari kuartal 3 yang 

tumbuh sebesar 1,1% (yoy). Subsektor manufaktur 

biomedis, kimia, elektronik dan manufaktur umum 

mengalami penurunan pertumbuhan dari 2,9% (yoy) 

pada kuartal 3 menjadi 1% (yoy). Selain sektor 

manufaktur, sektor perdagangan grosir tumbuh 

menurun dari 4,1% (yoy) menjadi 2,4% (yoy) pada 

kuartal 4. Sementara itu, sektor transportasi dan 

pergudangan tumbuh melambat dari 6,1% (yoy) 

menjadi 2,5% (yoy) pada kuartal 4. Pada tahun 2023, 

pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 

0,5%-2,5% (yoy) atau melambat dari tahun 2022. 

Pembukaan kembali ekonomi Tiongkok pasca COVID-

19, belum dapat mendorong ekspor Singapura akibat 

gangguan pasokan produksi dan kebijakan peningkatan 

suku bunga di negara maju dalam meredam inflasi. 

 KAWASAN AMERIKA 

❖ Inflasi Amerika Serikat Secara Tahunan Sedikit 

Mendingin di Bulan Januari 

Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Selasa (14/2) 

menerbitkan Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

bulan Januari 2023. IHK bulan Januari naik 6,4% (yoy), 

dibandingkan dengan 6,5% (yoy) pada bulan Desember, 

di atas perkiraan ekonom sebesar 6,2% (yoy). Secara 

bulanan, IHK bulan Januari naik 0,5% (mom), setelah 

turun 0,1% (mom) pada bulan Desember, sedikit di atas 

perkiraan ekonom bahwa IHK naik 0,4% (mom). IHK Inti 

(IHK dikurangi indeks makanan dan energi yang bersifat 

volatile) bulan Januari naik 5,6% (yoy) dan naik 0,4% 

(mom), dibandingkan dengan 5,7% (yoy) dan 0,3% 

(mom) pada bulan Desember, yang mana juga di atas 

perkiraan ekonom sebesar 5,5% (yoy) dan 0,3% (mom). 

Peningkatan IHK secara bulanan didorong oleh 

peningkatan indeks harga tempat tinggal (0,7%) (mom), 

makanan (0,5%) (mom), dan bensin (2,4%) (mom). 

Sedangkan penurunan IHK secara bulanan didorong 

oleh penurunan indeks harga tarif maskapai (-2,1%) 

(mom), mobil dan truk bekas (-1,9%) (mom), dan jasa 

perawatan medis (-0,7%) (mom). 

Angka inflasi tahunan ini merupakan yang terendah 

sejak Oktober 2021 dan merupakan penurunan untuk 

bulan ketujuh berturut-turut. Meskipun secara tahunan 

sedikit mendingin, inflasi secara bulanan mengalami 

kenaikan setelah sempat turun di bulan Desember. Hal 

ini menunjukkan bahwa usaha The Fed untuk 

mengendalikan inflasi masih jauh dari selesai. Dengan 

adanya laporan ini, pasar yakin bahwa kemungkinan 

The Fed masih akan tetap menaikkan suku bunga acuan 

sebesar 0,5 poin persentase dalam dua pertemuan 

FOMC yang dijadwalkan pada Maret dan Mei 

mendatang. 

❖ Aktivitas Ekonomi Brazil Meningkat pada 2022 

Berdasarkan laporan indeks bank sentral yang dirilis 

pada 16 Februari 2023 lalu, kegiatan ekonomi Brazil 

meningkat sebesar 2,9% pada tahun 2022. Capaian ini, 

yang didorong oleh sektor jasa dan pasar tenaga kerja 

yang lebih kuat, menepis prediksi sebelumnya yang 

menyatakan bahwa kegiatan ekonomi negara tersebut 

akan mengalami pertumbuhan yang lemah. Di tahun 

sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Brasil diperkirakan 

hanya akan tumbuh sebesar 0,3% di tahun 2022.  Selain 

itu, pertumbuhan tahunan ekonomi terbesar di 

Amerika Latin ini juga didorong oleh peningkatan 

pengeluaran pemerintah di tahun 2022. Pada tahun 

lalu, mantan Presiden Joir Bolsonaro mengeluarkan 

kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran sosial 

menjelang pemilihan presiden.  

Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa perlambatan 

ekonomi di Brazil terlihat jelas pada beberapa bulan 

terakhir. perlambatan ini antara lain dikarenakan beban 

tingginya biaya pinjaman yang ditujukan untuk 

melawan inflasi. Tantangan perlambatan ekonomi ini 

semakin meningkat dengan masih tingginya suku bunga 

di negara tersebut yang mencapai 13,75% sejak 

September lalu. Serta kontroversi antara Bank Sentral 

dan Presiden Lula yang menyerukan penurunan suku 

bunga acuan untuk membuka pertumbuhan ekonomi. 

KAWASAN AUSTRALIA 

❖ Ekspor Lithium Australia Tertunda 

Ambisi Australia untuk menyaingi dominasi Tiongkok 

sebagai produsen lithium terbesar di dunia mengalami 

kendala setelah salah satu produsen lithium di Australia 

yaitu Wesfarmers Ltd. menyatakan akan menunda 

produksi lithium hingga tahun 2025. Penundaan ini 

disebabkan oleh belum siapnya kilang pertambangan 
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yang dimiliki Wesfarmers untuk melakukan produksi 

besar termasuk untuk mencukupi kebutuhan ekspor.  

Lithium merupakan senyawa penting untuk baterai 

kendaraan listrik dan teknologi lainnya yang ramah 

lingkungan. Australia sedang gencar untuk mendukung 

sektor ini setelah Amerika Serikat dan Eropa 

memutuskan mencari alternatif supply ke negara-

negara mitra utama mereka selain Tiongkok. Amerika 

Serikat telah mengeluarkan kebijakan pemberian 

pengurangan pajak bagi perusahaan yang membeli 

komponen utama kendaraan listrik dari negara mitra 

utama perdagangan Amerika Serikat seperti Australia. 

Perusahaan pertambangan lithium lain yang dimiliki 

Australia saat ini juga sedang mengalami kendala biaya 

sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ekspor 

dalam skala besar. 

KAWASAN EROPA 

❖ Ekonomi Jerman Diprediksi Akan Tetap Tumbuh 

Sedikit di 2023 

Senin (13/02) Komisi Eropa menyampaikan bahwa 

ekonomi Jerman di 2023 akan sedikit bertumbuh dan 

merevisi perkiraan besaran kontraksi ekonomi 

sebelumnya. Pada prakiraan musim dingin, Komisi 

Eropa memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 0,2% 

untuk Jerman di tahun 2023, lebih dari yang 

diperkirakan pada musim gugur karena pelonggaran 

harga energi dan dukungan kebijakan untuk rumah 

tangga dan perusahaan. Namun demikian PDB Jerman 

turun 0,2% (qoq) dalam penyesuaian di kuartal 

keempat. Terlepas dari peningkatan kepercayaan baru-

baru ini, ekonomi diperkirakan akan mengalami 

penurunan ringan lagi pada awal 2023, karena harga 

energi untuk rumah tangga masih meningkat dan 

bantuan dari pemerintah untuk bulan Januari dan 

Februari hanya dapat dicairkan pada bulan Maret. 

Pertumbuhan diperkirakan akan pulih menjadi 1,3% 

pada tahun 2024, menurut perkiraan Komisi. Harga 

konsumen Jerman, selaras apabila dibandingkan 

dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. nilai tertinggi 

terjadi di bulan oktober 2022 yaitu 11,6%, hal ini 

didorong oleh lonjakan harga energi dan kenaikan biaya 

input, tetapi sejak itu, harga konsumen cenderung 

mengalami penurunan. 

Di tahun 2023, peningkatan pertumbuhan harga grosir 

energi diperkirakan akan dimitigasi oleh pembatasan 

harga gas dan listrik. Namun demikian biaya produsen 

masih akan meningkat untuk menjaga inflasi tetap 

tinggi, pada proyeksi 6,3% pada tahun 2023. Pada tahun 

2024, inflasi Jerman diperkirakan akan turun menjadi 

2,4%. 

❖ Penurunan Inflasi di Inggris Menurunkan Tekanan bagi 

Bank of England 

Inflasi Inggris turun lebih dari yang diperkirakan di bulan 

Januari. Selain itu penurunan tekanan harga juga terjadi 

di beberapa bagian yang diawasi oleh Bank of England, 

sehingga kenaikan suku bunga yang tinggi kemungkinan 

tidak akan terjadi. Berdasarkan Kantor Statistik 

Nasional (ONS), Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 

menjadi 10,1% bulan lalu, angka terendah sejak 

September. Para ekonom yang disurvei oleh Reuters 

memperkirakan bahwa tingkat IHK tahunan akan turun 

menjadi 10,3% di bulan Januari, menjauh dari level 

tertinggi dalam 41 tahun terakhir di bulan Oktober yaitu 

11,1%. Meskipun turun, inflasi akan tetap lebih tinggi 

daripada di Amerika Serikat atau kawasan Eropa 

lainnya. Inflasi diperkirakan akan tetap lebih tinggi 

sebagai akibat dari kekurangan tenaga kerja di Inggris 

dan hambatan-hambatan lain terhadap perekonomian 

seperti Brexit. 

IHK inti Inggris -yang tidak termasuk energi, makanan, 

alkohol, dan tembakau- turun menjadi 5,8% di bulan 

Januari dari 6,3% di bulan Desember. Harga-harga 

sektor jasa, yang juga menjadi sorotan BoE mengalami 

perlambatan kenaikan di bulan Januari, yakni 

meningkat 6,0% secara tahunan dibandingkan 6,8% di 

bulan Desember. Menteri Keuangan Jeremy Hunt 

mengatakan bahwa pemerintah tidak akan 

mengendurkan kewaspadaan. ONS mengatakan bahwa 

harga-harga transportasi dan perhotelan membantu 

menurunkan inflasi bulan lalu. Perkiraan ONS untuk 

inflasi berdasarkan kelompok pendapatan 

menunjukkan bahwa kelompok termiskin akan 

mengalami inflasi di atas 15% pada akhir tahun 2022. 

❖ Inflasi Mendorong Ekspor Anggur dan Minuman Keras 

ke Level Tertinggi di Tahun 2022 

Berdasarkan data dari Federasi Eksportir Anggur dan 

Minuman Keras Prancis, penjualan anggur dan 

minuman keras di luar negeri—yang merupakan ekspor 

terbesar kedua Prancis setelah barang 

kedirgantaraan—mencapai EUR17,2 miliar (USD18,42 
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miliar) pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan 

peningkatan 10,8% pada tahun 2021. Namun, volume 

yang terjual menurun 3,8%, terutama akibat produksi 

anggur yang buruk pada tahun 2021 terkait dengan 

kerusakan es dan masalah logistik. Sementara itu, 

ekspor sampanye lebih tinggi, di mana terjadi 

peningkatan volume ekspor sebesar 8,5% dan nilai 

ekspor sebesar 20%. Setelah kenaikan tajam dalam dua 

tahun terakhir, penjualan Cognac, minuman keras 

Prancis yang paling banyak diekspor, mengalami 

peningkatan nilai ekspor lebih dari 9% tetapi turun 4% 

dalam volume. Ekspor ke Amerika Serikat—pasar 

anggur dan minuman beralkohol terbesar Prancis—

melonjak 14% tahun lalu menjadi EUR4,7 miliar dan 

sekarang menyumbang lebih dari seperempat nilai total 

ekspor. Selain itu, ekspor ke Inggris—pasar terbesar 

kedua Prancis—naik hampir 7% nilainya tahun lalu 

menjadi EUR1,7 miliar (USD 1,8 miliar), yang didorong 

oleh inflasi. 

Pembatasan terkait pandemi COVID-19 di Tiongkok 

membebani ekspor anggur dan minuman beralkohol ke 

wilayah tersebut tahun lalu, namun situasi diperkirakan 

akan mengalami pemulihan pada tahun 2023 setelah 

Beijing melonggarkan pembatasan dan konsumen 

Tiongkok mulai melakukan aktivitas perjalanan. 

KAWASAN AFRIKA 

❖ Mata Uang Rand Afrika Selatan Melemah Akibat 

Inflasi Dalam Negeri 

Mata uang Afrika Selatan melemah terhadap dolar yang 

menguat setelah adanya kenaikan inflasi domestik. 

Pada hari Rabu (15/2), rand diperdagangkan pada poin 

18,0625 terhadap dolar atau 0,82% lebih lemah dari 

penutupan sebelumnya. Dolar naik sekitar 0,7% 

terhadap mata uang global. Sejalan dengan perkiraan 

analis, Inflasi melambat menjadi 6,9% secara tahun ke 

tahun di bulan Januari dari 7,2% di bulan Desember. 

Menurut data badan statistik Afrika selatan, inflasi inti 

ini tidak termasuk harga makanan, minuman non-

alkohol, bahan bakar dan energi. Penurunan harga 

bensin yang tajam telah mendorong pergerakan negatif 

dalam indeks harga konsumen, yang mana cukup 

substansial untuk mengatasi kenaikan harga pangan 

yang besar dan kuat pada awal tahun. Sementara itu, 

data dari Statistik Afrika Selatan menunjukkan 

penjualan ritel turun 0,6% (yoy) di bulan Desember 

setelah direvisi naik 0,8% di bulan November. 
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