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Biden Menghadapi Bentrokan Bisnis atas Usulan Kenaikan Pajak 
By: James Politi, Aime Williams  

Financial Times, 4 April 2021 

 

Rencana Joe Biden dalam mendanai infrastruktur sebesar $2tn melalui kenaikan 

pajak perusahaan telah memicu bentrokan dengan bisnis besar AS. Perusahaan 

Amerika pada umumnya menyambut baik pengumuman mengenai Pemerintah yang 

akan melakukan pengeluaran secara besar-besaran untuk segala hal mulai dari jalan 

raya hingga jaringan listrik, yang mencakup pendanaan untuk penelitian dan 

pengembangan serta subsidi manufaktur baru. 

 

Tetapi karena putusnya Pemerintahan demokratis, beberapa kelompok perdagangan 

terbesar untuk bisnis AS telah menentangnya, dikarenakan tawaran Biden untuk 

membiayai upaya tersebut dengan cara meningkatkan pungutan perusahaan.  

 

Rencananya akan menaikkan tarif pajak perusahaan AS dari 21% menjadi 28%, 

selagi meningkatkan pajak minimum atas pendapatan luar negeri dan menghapus 

ketentuan dalam kode pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan 

pendapatan di seluruh dunia sehingga menyebabkan tagihan pajak perusahaan 

mengalami penurunan. Pada hari Rabu di Pittsburgh, Biden secara langsung 

menyerang perusahaan Fortune 500, dan menyebut Amazon, karena tidak membayar 

pajak federal yang cukup.  

 

Pejabat Gedung Putih telah menekankan bahwa dengan kenaikan yang 

direncanakan, pendapatan pajak perusahaan sebagai bagian dari produk domestik 

bruto akan tetap jauh di bawah rata-rata OECD dan tarif pajak perusahaan masih akan 

berada pada level terendah di era pasca perang, kecuali untuk beberapa masa di 

bawah Trump. 

 

Namun, sebuah laporan oleh Institute on Taxation and Economic Policy, menemukan 

bahwa setidaknya 55 perusahaan besar dan menguntungkan AS tidak membayar 

pajak penghasilan perusahaan federal dalam tahun fiskal terbaru mereka. Pejabat 

administrasi Biden melihat perubahan pajak lebih dari sekedar menutupi biaya 

perencanaan.  

 

Sumber: https://www.ft.com/content/49290545-99c7-47f0-ad19-4673ad762002 
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Kepala Bank Sentral Italia Memperingatkan Ancaman Terhadap 

Pemulihan Global  
By: Miles Johnson 

Financial Times, April 05, 2021 

 

Satu-satunya ancaman terbesar bagi pemulihan ekonomi global saat ini yaitu 

vaksinasi Covid-19 yang berjalan tidak merata, kata gubernur bank sentral Italia, 

menjelang negara yang menjadi tuan rumah KTT G20 minggu ini. Ignazio Visco dan 

Daniele Franco yang akan menjadi tuan rumah bersama pertemuan virtual menteri 

keuangan dan gubernur bank sentral pada hari Rabu, memperingatkan bahwa 

peluncuran vaksin internasional dapat menghasilkan pemulihan yang sangat berbeda 

untuk negara maju dan berkembang. 

 

“Instrumen utama yang kami miliki saat ini bukanlah moneter atau fiskal, ini adalah 

vaksinasi,” katanya dalam wawancara dengan Financial Times. “Kami perlu 

mempertahankan kerja sama internasional yang erat di dalam G20 untuk menghindari 

tahapan berbeda dari kampanye vaksinasi di berbagai negara yang mengakibatkan 

divergensi yang berlebihan di masing-masing negara.” 

 

Visco memuji kerja sama antara pemerintah dalam penanggulangan pandemi sejauh 

ini, tetapi mengatakan tindakan multilateral yang sedang berlangsung akan sangat 

penting untuk memastikan pemulihan global yang terdistribusi secara merata. 

Pertemuan G20 minggu ini terjadi karena laju dorongan vaksinasi AS telah meningkat 

secara signifikan dibandingkan dengan UE. Ekonom juga memperkirakan ekonomi 

AS tumbuh lebih cepat dari negara-negara Eropa tahun ini. 

 

Pertemuan G20 akan fokus pada langkah-langkah untuk membantu ekonomi 

berkembang dalam pemulihan mereka, termasuk diskusi yang sedang berlangsung 

untuk meningkatkan penerbitan hak penarikan khusus IMF, sebuah instrumen 

keuangan yang akan meningkatkan neraca negara-negara tersebut, termasuk diskusi 

tentang perpanjangan setelah Juni tahun ini yang disebut inisiatif penangguhan 

pembayaran hutang, yang memberikan keringanan sementara dari pembayaran 

hutang untuk 73 negara miskin yang memenuhi syarat. 

 
Sumber : https://www.ft.com/content/1c387b1e-2310-47df-a57d-8e904f94f2a7 

 

 

 

 

 

 

 



GLOBAL ECONOMY BRIEF                                                                                    April/2021 

5 
 

Pertumbuhan China Akan Mendorong Ekonomi Dunia di Tahun-

Tahun Pasca Pandemi 
By Alexandre Tanzi 

Bloomberg, 7 April 2021 

Dalam prediksi IMF, China akan mendorong pertumbuhan ekonomi global di tahun-

tahun pasca pandemi. Menurut perhitungan Bloomberg berdasarkan perkiraan IMF, 

China akan berkontribusi lebih dari seperlima dari total peningkatan PDB dunia dalam 

lima tahun hingga 2026. PDB global diperkirakan naik lebih dari $ 28 triliun menjadi $ 

122 triliun selama periode itu, setelah jatuh $ 2,8 triliun tahun lalu dalam guncangan 

terbesar sejak Great Depression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut IMF, AS dan India akan menjadi kontributor terbesar kedua dan ketiga untuk 

pertumbuhan global pada periode tersebut, dengan Jepang dan Jerman melengkapi 

lima besar. 

Secara keseluruhan, IMF memperkirakan bahwa ekonomi global akan tumbuh 6% 

tahun ini, sebelum melambat menuju kecepatan 3% pada tahun 2026. Ia juga 

memperingatkan bahwa pertumbuhan dalam ekspansi yang akan datang mungkin 

tidak merata, dengan ekonomi berkembang diperkirakan mengalami kerugian yang 

lebih besar dan pemulihan yang lebih lambat.   

“Ketimpangan pendapatan kemungkinan akan meningkat secara signifikan karena 

pandemi,” kata IMF dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia. “Hampir 95 juta lebih 

orang diperkirakan telah jatuh di bawah ambang kemiskinan ekstrim pada tahun 2020 

dibandingkan dengan proyeksi pra-pandemi.” 

Salah satu alasan perbedaan tersebut adalah AS akan pulih lebih cepat dari perkiraan. 

AS merupakan satu-satunya ekonomi besar di mana perkiraan PDB IMF untuk tahun 

2022 sebenarnya lebih tinggi sekarang daripada sebelum pandemi. 
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Sumber: https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income?sref=r2r3G73s 

 

AS Menawarkan Rencana Baru dalam Pembicaraan Pajak 

Perusahaan Global 
Financial Times, 8 April 2021 

 

Pemerintahan Biden telah mengusulkan suatu model baru untuk memajaki 

perusahaan multinasional, menyerukan bisnis terbesar di dunia untuk membayar 

pungutan kepada pemerintah nasional berdasarkan penjualan mereka di setiap 

negara sebagai bagian dari kesepakatan tentang pajak minimum global. 

 

Dalam dokumen yang dikirim ke 135 negara yang menegosiasikan perpajakan 

internasional di OECD di Paris, Departemen Keuangan AS menjabarkan rencana 

yang akan diimplementasikan pada keuntungan global perusahaan-perusahaan 

terbesar, termasuk grup perusahaan besar AS di bidang teknologi, terlepas dari 

physical presence mereka di negara tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong 

negosiasi di OECD, organisasi internasional negara-negara kaya, dengan janji sistem 

perpajakan internasional yang lebih stabil yang akan menghentikan penyebaran pajak 

digital nasional, mematahkan pola penghindaran pajak dan peralihan keuntungan oleh 

banyak perusahaan multinasional.   

 

Setelah hampir satu dekade, negosiasi pajak OECD telah dipecah menjadi dua 

bagian. Pilar pertama dirancang untuk menetapkan rezim baru perpajakan 

perusahaan multinasional terbesar, sedangkan pilar kedua dirancang untuk 

mengatasi tarif pajak minimum global, yang ditargetkan oleh AS sebesar 21%.  

 

Perjanjian di OECD akan memungkinkan pemerintahan Joe Biden menaikkan pajak 

perusahaan pada perusahaan AS tanpa takut dipotong oleh negara lain karena hal itu 

akan mencakup tarif pajak minimum global yang diterapkan secara luas. Jika rencana 

AS diterima, negara lain bisa memperoleh peningkatan pendapatan yang berasal dari 

kelompok perusahaan besar AS di bidang teknologi dan perusahaan multinasional 

lainnya yang beroperasi di yurisdiksi mereka tetapi hanya membayar sedikit pajak 

perusahaan.  

 

Tawaran dari Washington mencerminkan tujuan Biden yang lebih luas untuk 

mengakhiri apa yang digambarkan para pejabat sebagai perlombaan menuju titik 

terendah dalam perpajakan global yang telah merampas pendapatan pemerintah 

yang diperlukan untuk mendanai layanan dasar dan untuk investasi.  

 

Negosiasi tentang perpajakan internasional telah macet di OECD selama bertahun-

tahun karena AS keberatan dengan apa yang dilihatnya sebagai upaya negara lain 

untuk membuat perjanjian yang mendiskriminasi perusahaan multinasional AS 

terutama perusahaan besar AS di bidang teknologi. 
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Pemerintahan Trump sudah bersikeras pada ketentuan "safe harbour" dimana 

membuat kepatuhan kelompok perusahaan besar AS di bidang teknologi menjadi 

sukarela. Segera setelah menjabat tahun ini, Biden membatalkan ketentuan tersebut, 

tetapi usulan di minggu ini menawarkan solusi baru. 

 

Sekarang, Departemen Keuangan AS menawarkan formula berbeda di mana hanya 

perusahaan paling besar dan paling menguntungkan yang akan tunduk pada aturan 

baru, berdasarkan tingkat pendapatan dan margin keuntungan mereka, , terlepas dari 

sektor mereka. Ini kemungkinan akan mencakup sekitar 100 perusahaan, yang terdiri 

dari kelompok perusahaan besar AS di bidang teknologi serta perusahaan 

multinasional lainnya sangat besar.  

 

Usulan telah dibagikan dengan OECD, yang mengadakan negosiasi dan mencoba 

untuk menyatukan negara-negara untuk menghasilkan garis besar kesepakatan 

global. Pascal Saint-Amans, kepala administrasi perpajakan di OECD, menyambut 

baik usulan AS tersebut. “Ini memulai kembali negosiasi dan sangat positif,” katanya. 

“Ini adalah usulan serius dengan peluang untuk berhasil baik dalam negosiasi 

internasional maupun Kongres AS. “Perdamaian lebih penting dari apa pun dan ini 

akan menstabilkan sistem [pajak perusahaan internasional] di kondisi pasca-virus 

korona.” Mr Saint-Amans menambahkan usulan tersebut kemungkinan akan 

meningkatkan pendapatan negara lain jika mengikuti saran OECD sembari 

memberikan peluang bagi AS untuk mengumpulkan uang dari perusahaan 

terbesarnya. 

 

Banyak juru kampanye pajak internasional mengatakan usulan OECD tidak cukup 

memberikan kekuatan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara-negara 

berkembang. Usulan AS tidak mengubah hal ini secara signifikan meskipun dokumen 

AS menyarankan bahwa fitur ini akan fleksibel pada beberapa detail. Sebuah 

perjanjian akan membantu menyelesaikan sengketa perdagangan transatlantik antara 

AS dan beberapa negara yang telah menerapkan pajak layanan digital sebagai 

pengganti perjanjian multilateral yang lebih luas.  AS mengancam akan menerapkan 

tarif ke negara-negara termasuk Prancis, Inggris, Italia, dan Spanyol atas pajak digital, 

dimana perusahaan besar AS di bidang teknologi diminta  membayar. Pengancaman 

akan pemberlakuan tarif ke negera-negara tersebut dilakukan karena mereka 

mendiskriminasi perusahaan AS. 

 

Sumber: https://www.ft.com/content/847c5f77-f0af-4787-8c8e-070ac6a7c74f 
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Pajak Perusahaan Global Menghadapi ‘Revolusi’ Setelah 

Pergeseran AS 
By: William Horobin, Catherine Bosley and Jana Randow 

Bloomberg, 9 April 2021  

 

Dorongan AS untuk merombak perpajakan perusahaan internasional menjanjikan era 

baru bagi pemerintah untuk mengambil pajak yang lebih besar dari beberapa bisnis 

global. Usulan Menteri Keuangan AS,  Janet Yellen, menunjukkan awal perubahan 

terhadap kebuntuan yang dialami selama bertahun-tahun pada lebih dari 135 negara 

terkait harmonisasi pajak perusahaan. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana 

menopang Kementerian Keuangan saat mengalami kekurangan dana untuk 

membiayai pengeluaran besar-besaran krisis Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposal Amerika membahas dua tujuan: menetapkan pajak minimum global sebesar 

21% dan memastikan bahwa 100 atau lebih perusahaan terbesar di dunia membayar 

lebih di tempat mereka benar-benar berbisnis.  

 

Menata ulang perpajakan internasional telah lama menjadi ambisi para Menteri 

Keuangan seperti Le Maire. Entitas perusahaan tanpa batas telah mengumpulkan 

untung dari keuntungan yang hampir tidak dikenai pajak pada saat upah pekerja 

mandek - memicu ketegangan politik. Hal ini membuat lebih dari 135 negara untuk 

menandatangani aturan standar mengenai pungutan perusahaan merupakan 

tantangan yang besar. Tarif pajak badan hukum rata-rata di antara anggota OECD 

turun menjadi 23,3% pada tahun 2020 dari 32,2% pada tahun 2000, menurut 

Departemen Keuangan.  
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Dorongan barunya adalah pandemi yang membuat utang nasional membengkak. 

Inisiatif AS ini mendapat sambutan yang lebih hangat dari negara-negara besar 

seperti Prancis, yang pundi-pundinya paling banyak diuntungkan melalui pendapatan 

dari perusahaan global yang beroperasi di pasar domestik yang menguntungkan.  

Menteri Keuangan Luksemburg, Pierre Gramegna mengungkapkan antusiasmenya, 

sambil mengatakan bahwa ekonomi kecil ingin pandangan mereka sendiri 

dipertimbangkan. Irlandia, dengan tingkat korporasi 12,5% yang menjadikannya 

tujuan investasi global, telah menyatakan keberatan. 

 

Le Maire mengatakan bahwa salah satu rintangan terbesar usulan AS sebenarnya 

mungkin AS itu sendiri. Hal ini terkait dengan perlunya persetujuan kongres atas 

kesepakatan apa pun yang ditandatangani oleh pemerintahan Biden.  

Rencana Presiden Joe Biden untuk menaikkan tarif pajak perusahaan domestik 

menjadi 28%, memberlakukan pajak minimum global 21%, dan menutup celah lain 

untuk mencegah penghindaran pungutan didukung oleh banyak anggota Partai 

Demokrat. Tetapi gagasan itu telah disorot secara universal oleh Partai Republik dan 

banyak kelompok bisnis - yang mengatakan hal tersebut akan membuat AS kurang 

kompetitif.  

 

Menurut OECD, perubahan pada bagaimana hak perpajakan dialokasikan dapat 

mendistribusikan kembali sekitar $ 100 miliar, sementara pilar pajak minimum, 

dikombinasikan dengan aturan AS yang ada, akan meningkatkan pendapatan global 

bagi pemerintah sebanyak $ 100 miliar setahun.  

 

Pemerintahan Biden juga telah mengajukan proposal kompromi untuk pilar lain dari 

negosiasi yakni untuk mempertimbangkan profitabilitas perusahaan dalam 

menentukan apakah kelebihan dari pendapatannya harus dikenakan pajak oleh 

negara tempat ia berbisnis. 

 

Selain meningkatkan pendapatan negara dan memotong hak untuk memungut pajak 

perusahaan-perusahaan besar, salah satu hal yang bisa didapat dari kesepakatan ini 

adalah menghindari sengketa dalam perdagangan.  

 

Sumber: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-09/global-corporate-taxes-face-

revolution-after-u-s-turnaround?srnd=economics-vp&sref=r2r3G73s    

 

Lonjakan inflasi Amerika dimulai 
Economist, 13 April 2021 

 

Pada musim semi tahun 2020, harga konsumen AS turun selama tiga bulan berturut-

turut karena pandemi melanda. Lonjakan deflasi atau inflasi yang tiba-tiba dua kali 

menjadi berita. Pada 13 April, ahli statistik mengumumkan bahwa harga konsumen di 

bulan Maret 2,6% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, naik dari 1,7% di bulan Februari. 

Kenaikan inflasi ini merupakan yang terbesar sejak November 2009.  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-09/global-corporate-taxes-face-revolution-after-u-s-turnaround?srnd=economics-vp&sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-09/global-corporate-taxes-face-revolution-after-u-s-turnaround?srnd=economics-vp&sref=r2r3G73s
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Ekonomi AS bangkit dari keterpurukan dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan 

lapangan kerja kembali dan konsumen yang divaksinasi mulai berbelanja. Di bulan 

Maret saja, harga naik 0,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Laju tercepat 

sejak 2012. Sebagian besar didorong oleh kenaikan yang tinggi pada harga bensin, 

bahkan indeks harga konsumen (CPI) “inti”, yang menghapus makanan dan harga 

energi, naik 0,3% (laju tahunan 4,1%). Harga jasa khususnya sudah mulai pulih: harga 

kamar hotel 4,4% lebih mahal dari bulan sebelumnya dan harga sewa, komponen 

besar indeks, telah menguat dalam beberapa bulan terakhir. 

 

The Fed menargetkan inflasi tahunan sebesar 2%. Namun, jika kecepatan harga naik 

secara bulanan konsisten dengan target Fed, seperti yang terjadi dalam beberapa 

bulan terakhir, berarti target akan terlampaui secara tahunan (lihat grafik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Fed dan Gedung Putih sama-sama memperkirakan kenaikan inflasi tahun ini 

bersifat sementara. Mereka memperkirakan risiko yang tumbuh dari periode inflasi 

yang berkepanjangan di atas target Fed (2%) dan kemungkinan kenaikan suku bunga 

pada tahun 2022. Sementara itu, pada pertemuan terbaru Fed di bulan Maret, 

pembuat kebijakan moneter tidak memperkirakan kenaikan sampai 2023. Pandangan 

bank sentral terutama berasal dari keadaan pasar tenaga kerja, yaitu sekitar 8,4 juta 

pekerjaan dengan tingkat yang masih berada di bawah Februari 2020. Kemerosotan 

ekonomi sebesar itu seharusnya menjaga inflasi tetap terkendali. 
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Pada kuartal kedua tahun 2020, responden survey Philadelphia Federal Reserve 

Bank mengira rata-rata 11% pengangguran, ternyata hanya 6,8%. Ini adalah 

perkiraan tinggi terbesar dalam sejarah survei dan lebih dari tiga kali kesalahan 

tertinggi berikutnya. Di bulan Februari tahun ini, diperkirakan pengangguran di kuartal 

kedua rata-rata 6,1%. Jika pasar tenaga kerja terus mengungguli ekspektasi, ekonomi 

akan longgar dan mendorong inflasi yang lebih cepat.  

 

The fed akan menghadapi pilihan. Kerangka kebijakan barunya berusaha melampaui 

target 2% untuk sementara setelah resesi, untuk mengganti kerugian. Namun, dalam 

praktiknya, yaitu "target rata-rata inflasi" ini masih belum jelas. Beberapa pejabat 

dalam pidatonya menyarankan bahwa bank sentral perlu mengkompensasi inflasi 

yang hilang sejak musim semi lalu. Sedangkan, yang lain menyiratkan bahwa pada 

bulan Agustus adalah titik awal melakukan kebijakan untuk mengejar ketertinggalan, 

karena saat itulah kerangka kerja berubah. Namun belum ada penurunan inflasi sejak 

Agustus. Jika lonjakan inflasi musim semi tidak mencair, bank sentral terpaksa 

memutuskan dengan tepat apa yang diinginkannya. 

 
Sumber : https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/13/americas-inflation-spike-

begins 

 

Global Savers $5.4tn Stockpile Offers Hope for Post-Covid Spending  
By: Valentina Romei 

Financial Times, 19 April 2021 

 

Konsumen di seluruh dunia telah menimbun tabungan sebesar $5,4tn sejak pandemi 

virus korona dimulai, kepercayaan konsumen global yang meningkat menunjukkan 

bahwa pembeli bersedia untuk berbelanja kembali setelah toko, bar, dan restoran 

dibuka ketika pembatasan untuk mengendalikan penyebaran virus dilonggarkan. 

Pada kuartal pertama tahun ini indeks kepercayaan konsumen mencapai level 

tertinggi sejak rekor dimulai pada tahun 2005.  

 

Perkiraan Moody's, jika konsumen menghabiskan sekitar sepertiga dari tabungan  

mereka, mereka akan meningkatkan output global lebih dari 2  persentase baik di 

tahun ini maupun tahun depan. Meskipun ekonomi global tahun lalu mengalami 

penurunan output terbesar dalam sejarah, sebagian besar pendapatan rumah tangga 

telah dilindungi oleh skema stimulus pemerintah di sebagian besar negara maju.  

 

Akibatnya, pada tahun 2020 tingkat tabungan rumah tangga di banyak negara maju 

mencapai level tertinggi di abad ini, menurut data OECD, dan simpanan bank 

meningkat pesat di banyak negara.  Zandi mengatakan kelebihan tabungan tertinggi 

berada di negara maju, khususnya Amerika Utara dan Eropa. Di AS, rumah tangga 

telah mengumpulkan lebih dari $2tn dalam tabungan ekstra mereka. Hal tersebut 



GLOBAL ECONOMY BRIEF                                                                                    April/2021 

12 
 

terjadi sebelum adanya program stimulus dari Presiden Joe Biden senilai $1,9tn 

dimulai.  

 

Lebih dari sepertiga rumah tangga di banyak negara, termasuk China, Australia, Italia, 

Rusia dan AS, mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk 

melakukan pembelian dalam jumlah besar. Jan Hatzius, ekonom di Goldman Sachs, 

memperkirakan bahwa hampir dua pertiga dari tabungan berlebih di AS dipegang oleh 

40% orang terkaya dari populasi yang ada. 

 
Sumber: https://www.ft.com/content/8cbfe40d-1ce1-4dc6-bcb2-1314b77b9443 

 

Kenaikan Pajak pada Capital Gain Akan Menghilangkan Reksadana 

Aktif 
By: Nir Kaissar 

Bloomberg, 23 April 2021 

 

Bloomberg News melaporkan bahwa Gedung Putih ingin menaikkan tarif pajak capital 

gain federal menjadi 43,4% bagi orang kaya perorangan. Tarif ini merupakan yang 

tertinggi yang pernah ada di AS. Bagi mereka yang berada di negara bagian dengan 

tarif pajak yang tinggi seperti New York dan California, tingkat tarif gabungan negara 

bagian dan federal akan jauh di atas 50%. Berita tersebut memicu perdebatan atas 

dampak potensial pada ekonomi, ketimpangan kekayaan, market, investasi dan 

lapangan pekerjaan. Tetapi hampir dipastikan bahwa kelompok yang akan dirugikan 

jika tarif pajak tersebut dinaikkan adalah reksadana yang dikelola secara aktif. 

 

Investor telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa reksadana yang dikelola 

secara aktif hanya memiliki sedikit penawaran. Sejumlah penelitian telah 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka gagal mengalahkan standar mereka 

sendiri, seringkali karena biaya yang terlalu tinggi. Namun masih ada lebih banyak 

uang dalam reksadana yang dikelola secara aktif. Menurut data Morningstar, ada 

sekitar 24.000 reksadana yang dikelola secara aktif di AS, mengelola hampir $ 17 

triliun dan membebankan rasio biaya rata-rata tertimbang aset sebesar 0,62% per 

tahun. Sebagai perbandingan, ada sekitar 3.000 reksa dana indeks dan dana yang 

diperdagangkan di bursa yang mengelola $ 11 triliun dan mengenakan biaya 0,14% 

setahun. 

 

Jadi, mengapa masih terdapat banyak uang dalam reksadana yang dikelola secara 

aktif? Jawabannya adalah capital gain. Orang-orang benci membayar pajak sehingga 

jika mereka tidak menjual maka tidak ada keuntungan modal langsung. Tetapi, jika 

Biden menaikkan tarif pajak capital gain, banyak dari mereka akan mengeluarkan 

dana mereka untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi di kemudian hari. 

Uang tersebut kemungkinan akan mendarat di ETF karena mereka menawarkan 

keuntungan pajak. Tidak seperti reksadana, ETF umumnya tidak mendistribusikan 
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capital gain. Ketika investor menebus saham reksadana mereka. Reksadana tersebut 

harus menjual sebagian investasinya untuk mendapatkan kas yang diperlukan yang 

menghasilkan capital gain bagi pemegang saham yang tersisa. Dengan ETF, investor 

membeli dan menjual saham dari investor lain, sehingga dana tersebut tidak harus 

menjual kepemilikannya untuk memenuhi pelunasan. Di dunia di mana capital gain 

dikenakan pajak hingga 50%, menghindari distribusi capital gain dapat menghasilkan 

penghematan yang besar. 

 

Untuk saat ini, belum jelas seberapa besar Biden dapat secara realistis menaikkan 

tarif pajak capital gain, juga masih harus melihat kapan kenaikan tersebut akan 

berlaku. Jika tarif baru diterapkan secara surut hingga 2021, investor tidak akan bisa 

berbuat banyak.  

 
Sumber: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-04-23/capital-gains-tax-hike-would-imperil-

active-mutual-funds?sref=r2r3G73s 

 

Orang Kaya di AS diperingatkan tentang Perburuan Pajak  
By: Ben Steverman 

Bloomberg, 24 April 2021  

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Biden serta anggota parlemen di tingkat 

negara bagian, akan menargetkan jutawan dan miliarder untuk mendapatkan lebih 

banyak pungutan pajak.  

 

Orang-orang kaya di AS telah banyak diperingatkan bahwa Presiden Biden dan 

Demokrat di Kongres ingin menaikkan pajak mereka. Pada hari Kamis, Bloomberg 

melaporkan bahwa Biden berencana akan menggandakan pajak atas capital gain 

dengan tarif paling tinggi 43,4% bagi mereka yang berpenghasilan $1 juta atau lebih. 

Jika disahkan oleh mayoritas Demokrat di Kongres, itu akan memenuhi janji 

kampanye "to reward work, not just wealth" yakni melalui peningkatan pajak pada 

investor.  

 

Hal ini membuat top 0,1% di AS mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan 

mereka. Pasar saham yang terus meningkat semenjak Biden memenangkan 

pemilihan, bereaksi melalui ekuitas AS yang jatuh paling tajam dalam lima minggu 

pada hari kamis.  

 

Biden memberi sinyal pergeseran yang epik pada kebijakan pajak karena lebih dari 

satu generasi presiden dan kongres telah “menggelar karpet merah” bagi investor 

karena tidak memotong pajak atas capital gain dan dividen. Hal ini dipengaruhi oleh 

kampanye-kampanye dan ekonom aliran orthodox yang bersikeras bahwa pajak 

rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal, ekonom sekarang 

mengatakan bahwa bukti terhadap teori tersebut hampir tidak ada.   
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Pemotongan pajak tampaknya tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di AS 

selama beberapa dekade terakhir, bahkan ketika itu bertepatan dengan melonjaknya 

pendapatan dan ketimpangan. Sebelumnya, program insentif Donald Trump telah 

dikritik karena lebih banyak diberikan kepada investasi.  

 

Jika Biden berhasil, Wall Street dan investor yang menghasilkan sebagian besar uang 

mereka dari capital gain mungkin perlu membiasakan diri dengan gagasan bahwa 

pajak mereka akan setara dengan pajak yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, 

entertainer, dan bahkan bankir investasi yang saat ini sedang menghadapi tarif pajak 

pendapatan marjinal.  

 

Strategi untuk menghindari tingkat capital gain yang lebih tinggi akan bergantung pada 

detail proposal dan ketentuan yang diubah. Teknik yang paling jelas adalah dengan 

menjaga pendapatan di bawah $1 juta atau nominal yang ditentukan dalam undang-

undang paling final. Selain itu, investor juga dapat menghindari tarif yang lebih tinggi 

dengan menahan aset selama mungkin. Namun, strategi tersebut dapat dipersulit oleh 

ketentuan lain yang telah diterapkan Biden dan Demokrat, seperti menaikkan pajak 

properti dan mengakhiri aturan yang disebut step-up-in-basis, yaitu aturan yang 

memungkinkan pemegang aset menghapus pajak capital gain pada saat meninggal. 

Produk asuransi jiwa juga bisa menjadi cara bagi investor untuk memotong pajak 

investasi, selama Demokrat tidak menargetkan strategi tersebut juga. 

 

Alternatifnya, investor dan pemilik bisnis dapat segera menjual aset sekarang, atau 

sebelum akhir tahun - dengan asumsi perubahan pajak tidak berlaku surut di awal 

tahun - untuk mengunci tarif yang lebih rendah. Para penasihat keuangan juga tengah 

mendiskusikan penjualan barang seni dan bisnis keluarga, dan juga saham pada akhir 

tahun.  

 

Sumber: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-24/rich-americans-hunt-for-ways-around-

tax-hikes-they-were-warned-about?sref=r2r3G73s 

 

Behold the U.S. Economy’s Recovery as Fed Stays Course: Eco 

Week 
By: Vince Golle and Alister Bull 

Bloomberg, 25 April 2021 

 

Berita percepatan pemulihan ekonomi AS dapat menjadi sorotan minggu depan, 

dengan kemungkinan data yang menunjukkan output mendekati level pra-pandemi 

seperti Federal Reserve mengeluarkan keputusan kebijakan ketiganya tahun ini. 

PDB kemungkinan akan tumbuh  6,9% (yoy) dari Januari hingga Maret setelah tumbuh 

4,3% yang lebih moderat di kuartal sebelumnya. Di sisi lain, adanya laporan yang 

menunjukkan pembelian barang untuk barang tahan lama, kepercayaan konsumen 

yang meningkat, dan semakin gencarnya pengeluaran individual.  

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-24/rich-americans-hunt-for-ways-around-tax-hikes-they-were-warned-about?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-24/rich-americans-hunt-for-ways-around-tax-hikes-they-were-warned-about?sref=r2r3G73s
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Suntikan stimulus fiskal, naiknya tingkat vaksinasi covid-19, dan pelonggaran 

pembatasan sosial memberikan daya tarik yang lebih untuk kegiatan ekonomi yang 

diproyeksikan akan menguat hingga tahun 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Fed Jerome Powell dan rekan pembuat kebijakannya mengambil data dengan 

optimis seiring dengan langkah mereka. Dia telah meyakinkan investor untuk takut 

tidak ada kejutan dari pertemuan dua hari bank sentral yang berakhir Rabu, ketika 

para pejabat diharapkan untuk mempertahankan suku bunga mendekati nol dan 

memberi sinyal tidak ada perubahan dalam kecepatan pembelian obligasi $ 120 miliar 

per bulan mereka. 

 

Powell, yang akan mengadakan konferensi pers setelah keputusan tersebut,dengan 

cukup optimis memperingatkan bahwa ekonomi tetap berisiko dari Covid-19 secara 

global. Pejabat pada bulan Maret mengisyaratkan mereka berharap untuk 

mempertahankan suku bunga stabil hingga 2023. 

 

Sumber : https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-24/behold-the-u-s-economy-s-recovery-

as-fed-stays-course-eco-week?sref=r2r3G73s 
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OPINION 

Pemerintah Harus Menilai Apakah Pemulihan Ekonomi 

Membutuhkan Lebih Banyak Bantuan 
By: Henry Curr 

Economist, Nov 16th, 2020 

 

Tidak pernah dalam ingatan, ada begitu banyak ketidak pastian yang menyelimuti 

pertumbuhan global. Bukan hanya karna prospek ekonomi 2021 bergantung pada 

seberapa banyak penyebaran virus dan peluncuran vaksin tetapi juga karena tidak 

diketahui seberapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh yang diakibatkan oleh 

pandemi tersebut karena telah memperlambat aktivitas ekonomi, menutup beberapa 

perusahaan, dan membuat para pekerja kehilangan pekerjaan. Dampaknya secara 

penuh telah dikaburkan oleh intervensi darurat besar-besaran pemerintah untuk 

menyelamatkan perusahaan dan mendukung pekerja. Hanya ketika dukungan itu 

ditarik maka tabir akan terangkat. Sama seperti ahli epidemiologi yang harus 

mempelajari tentang virus saat berkembang, ekonom harus menilai kerugian 

ekonominya dengan cepat. 

 

Pasar tenaga kerja Amerika adalah tempat yang baik untuk memulai. Pada bulan Juni, 

setengah pembuat kebijakan moneter di Federal Reserve mengira tingkat 

pengangguran akan turun perlahan dari puncaknya pada musim semi hingga akhir 

2020 pada level di atas 9,3%. Pada Oktober, angkanya sudah turun menjadi 6,9%. 

Tanda pemulihan dalam V-shaped recovery, bisa dikatakan optimis. Namun pada 

bulan yang sama terjadi lebih banyak pengangguran secara permanen dibandingkan 

pada bulan Oktober 2008, bulan setelah runtuhnya Lehman Brothers. Perhatikan 

ukuran ini, alih-alih tingkat pengangguran yang merosot, malahan pasar tenaga kerja 

benar-benar telah berubah arah. 

 

Pemulihan yang pesat di pasar tenaga kerja menunjukkan inflasi yang lebih tinggi. 

Beberapa komentator memperingatkan lonjakan harga karena stimulus moneter dan 

fiskal yang sangat besar yang disuntikkan pada tahun 2020 bekerja melalui ekonomi 

global yang tetap terganggu oleh krisis. Namun hanya sedikit investor yang percaya 

pada teori ini. Pasar keuangan dilabeli harga oleh bank sentral untuk menurunkan 

target inflasi mereka selama bertahun-tahun. Jepang tampaknya berisiko kembali ke 

deflasi, dan zona euro terjebak dengan kenaikan harga yang lamban. Jika tekanan 

inflasi muncul, hal itu mungkin akan terjadi pertama kali di Amerika, dan membutuhkan 

penyesuaian yang cepat pada harga aset yang didasarkan pada disinflasi yang masih 

terjadi secara global dengan suku bunga yang tetap rendah. Tetap mengawasi jangan 

hanya pada data inflasi, yang saat ini terdistorsi oleh perubahan ekonomi yang bersifat 

sementara, atau pada imbal hasil obligasi, yang dipatok oleh bank sentral, tetapi pada 

ekspektasi inflasi. 
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Kebijakan moneter adalah lanskap ekonomi yang paling dapat diprediksi. Tidak 

diragukan lagi, suku bunga negara-negara maju akan segera naik. Sebaliknya, lebih 

banyak negara akan bereksperimen dengan mengambil tarif negatif. Bank Sentral 

Eropa akan meninjau kerangka kebijakan moneternya tetapi tampaknya tidak 

mungkin untuk mengikuti janji Fed untuk membiarkan inflasi melampaui targetnya. 

 

Tindakan nyata terletak pada kebijakan fiskal. Pemerintah harus menilai apakah 

upaya pemulihan ekonomi membutuhkan lebih banyak bantuan. Jika Partai Republik 

AS mempertahankan kendali Senat setelah dua pemilihan putaran kedua pada bulan 

Januari, Presiden Joe Biden mungkin tidak dapat memberikan lebih banyak stimulus 

bahkan jika ekonomi memburuk. Di negara-negara maju, peralihan yang terlalu cepat 

ke penghematan fiskal merupakan risiko, karena pemerintah mengkhawatirkan defisit, 

terutama jika pemuihan yang cepat dalam aktivitas disalahartikan sebagai pemulihan 

penuh. Dengan kebijakan moneter yang kurang lebih tetap, pengaruh keputusan 

pajak dan belanja akan diperkuat. Mengawasi kementerian keuangan akan lebih 

penting daripada mempelajari bank sentral. 

 

Negara-negara berkembang belum menghadapi krisis keuangan yang meluas seperti 

yang terjadi pada awal pandemi, meskipun tekanan ekonomi terkonsentrasi dan parah 

di negara-negara termiskin. Pandemi tidak memberikan banyak tekanan pada nilai 

tukar dan cadangan devisa mereka. Akibatnya, mereka, seperti negara-negara kaya, 

telah bereksperimen dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak konvensional, 

seperti pemberian tunai massal dan pembelian obligasi bank sentral. Tetapi tidak jelas 

berapa lama negara berkembang dapat meniru pedoman kebijakan ekonomi negara 

maju, bahkan di tengah kondisi keuangan global yang menguntungkan. Mata uang 

Brasil, Afrika Selatan, dan India mungkin menunjukkan tanda-tanda masalah. 
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Terakhir, pertimbangkan masalah yang menentukan prospek tahun 2020 sebelum 

pandemi: perang dagang antara AS dan China. Meskipun kesepakatan perdagangan 

“fase satu” di antara mereka tetap berlaku, begitu pula sebagian besar tarif yang 

diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat saling curiga yang ada antara 

kedua negara, gencatan senjata menjadi gampang pecah. Dan karena manufaktur 

global telah pulih dengan cepat, demikian pula ekonomi China. Masa depan perang 

dagang tidak jelas. Tetapi satu variabel ekonomi adalah sumber peringatan yang 

dapat diandalkan di Washington dan telah tumbuh pada tahun 2020. Waspadai 

surplus perdagangan China. 

 
Sumber : https://www.economist.com/the-world-ahead/2020/11/16/governments-must-judge-if-the-

economic-recovery-needs-more-help 

 

Janet Yellen menyerukan pajak minimum global untuk perusahaan. 

Mungkinkah itu terjadi? 
Economist, April 10 2021 

 

Perpajakan pada perusahaan merupakan salah satu masalah tersulit dalam kebijakan 

ekonomi internasional. Janet Yellen, Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Joe 

Biden, sedang mempertimbangkannya. Pada tanggal 5 April, Yellen menarik 

perhatian dengan pidato di Chicago Council on Global Affairs. Judulnya adalah seruan 

bagi negara-negara untuk menyetujui tarif pajak minimum global untuk perusahaan 

besar. 

 

Pungutan semacam itu, kata Yellen, akan membantu "memastikan ekonomi global 

berkembang berdasarkan level of playing field", dan akan membantu mengakhiri "30 

year race to the bottom". Meskipun gagasan tentang pajak minimum menimbulkan 

peretasan di negara bebas pajak di Karibia, banyak negara besar lainnya menyambut 

baik komitmen baru AS terhadap multilateralisme pajak setelah unilateralisme tajam 

pada tahun pemerintahan Trump. 

 

Selama dekade terakhir, peningkatan penghindaran pajak perusahaan telah 

menghadapi reaksi yang terus meningkat. Globalisasi yang sangat masif 

memungkinkan perusahaan multinasional untuk tidak lagi takut pada pajak berganda 

namun sebaliknya seharusnya berbahagia akan adanya non-pajak berganda. Dengan 

mengeksploitasi ketidaksesuaian antara undang-undang perpajakan negara, laba 

kena pajak dapat dipotong atau bahkan dihilangkan.  

 

Rangkaian pembicaraan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut 

diadakan di bawah naungan OECD. Dengan frustrasi, banyak negara dari Belgia dan 

Inggris hingga India dan Indonesia, telah memperkenalkan atau mengusulkan “pajak 

layanan digital” (DST) pada penjualan lokal perusahaan asing melalui platform online. 
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Pemerintahan Trump mengatakan pungutan ini mendiskriminasi bisnis AS dan 

mengancam tarif.  

 

Namun pemerintahan Trump telah menyetujui gagasan pajak minimum, sebagai 

bagian dari Tax Cuts and Jobs Act pada tahun 2017. Biden sedang mendorong 

reformasi baru. Dia ingin menaikkan tarif perusahaan federal dalam negeri (sebagian 

membalikkan pemotongan yang dilakukan pada masa pemerintahan Trump) dari 21% 

menjadi 28%  dan, yang terpenting, meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan-

perusahaan AS di luar negeri dari 10,5% menjadi setidaknya 21%.  

 

Harapannya adalah bahwa melalui kebijakan ini dapat membantu mendanai $ 2 triliun 

lebih yang direncanakan untuk infrastruktur negara. Kelompok yang mewakili bisnis 

besar mengeluh bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi daya saing AS. 

Namun, argumen ini bisa menjadi tumpul jika ekonomi besar lainnya setuju untuk 

menetapkan dasar tarif bagi tingkat global. 

 

Pajak minimum adalah salah satu dari dua "pilar" di tengah negosiasi yang ditengahi 

OECD. Tetapi yang masih menjadi sorotan adalah tentang pengaturan batas waktu, 

terutama di antara anggota Uni Eropa dengan pajak yang lebih rendah, seperti 

Irlandia, dengan tarif pajak perusahaan paling minimum sebesar 12,5%. Jika minimum 

global ditetapkan sebesar 21%, perusahaan Amerika yang beroperasi di Irlandia — 

yang jumlahnya banyak — harus membayar pajak top-up sebesar 8,5% kepada 

pemerintah mereka, di atas 12,5% yang dibayarkan ke Dublin, hal ini mengurangi 

keuntungan Irlandia . 

 

Selain itu, pilar kedua jauh lebih tidak mudah diatur. Ini terkait dengan menemukan 

suatu kebijakan pajak yang dapat diterima bersama berdasarkan lokasi di mana 

customer mereka berasal tetapi tidak memiliki kehadiran fisik seperti yang sering 

terjadi pada Amazon dan Facebook di luar AS.  

 
Sumber:https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-

global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen 

  

Covid akan Meninggalkan Luka yang Dalam di Perekonomian Dunia 

Bahkan Setelah Pemulihan 
By: Enda Curran and Simon Kennedy 

Bloomberg, 18 April 2021 

 

Dukungan krisis senilai $ 26 triliun dan tersedianya vaksin memicu pemulihan yang 

lebih cepat daripada yang diantisipasi banyak orang. Padahal pendidikan yang 

terhambat, hilangnya lapangan pekerjaan, utang meningkat drastis, dan inequality 

yang semakin masif meninggalkan bekas luka abadi terutama bagi kebanyakan di 

negara-negara termiskin. 
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Menurut Vellore Arthi dari Universitas California yang telah meneliti dampak 

kesehatan dan ekonomi jangka panjang dari krisis masa lalu, memang sangat mudah 

merasa lega setelah satu tahun akhirnya segala sesuatu kembali ke jalurnya, tetapi 

perlu kita waspadai banyak efek secara historis terjadi selama beberapa dekade dan 

tidak mudah ditangani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan produk domestik bruto (PDB) tahun lalu adalah yang terbesar. Para 

peneliti di Pew Research Center memperhitungkan bahwa kelas menengah global 

akan mengalami penyusutan untuk pertama kalinya sejak 1990-an. Oxford Economics 

Ltd., menyoroti Filipina, Peru, Kolombia, dan Spanyol sebagai ekonomi yang paling 

rentan dalam jangka panjang. Sementara itu, Australia, Jepang, Norwegia, Jerman, 

dan Swiss dianggap sebaliknya.  

 

Tentunya tidak semua negara akan terpengaruh secara merata. Menurut IMF, negara-

negara maju tidak akan terlalu terpengaruh virus di tahun ini, namun negara 

berpenghasilan rendah dan negara berkembang yang lebih merasakan dampak 

tersebut. Hal ini kontras dengan yang terjadi di tahun 2009, ketika justru negara-

negara kaya yang terpukul lebih keras. Dengan PDB AS tahun depan diperkirakan 

akan lebih besar daripada sebelum covid-19, apalagi didorong oleh triliunan dollar 

stimulus, proyeksi IMF menunjukkan hanya sedikit bekas luka sisa dari pandemi 

terhadap ekonomi No.1 dunia itu.   

 

 

 

 

 

 

 



GLOBAL ECONOMY BRIEF                                                                                    April/2021 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Dunia memperingatkan dalam laporannya di Januari tentang “a decade of global 

growth disappointments” kecuali tindakan korektif diambil. Diperkirakan output global 

5% lebih rendah pada tahun 2025 daripada tren pra-pandemi dan bahwa tingkat 

pertumbuhan di mana inflasi akan turun di bawah 2% dalam dekade berikutnya, yang 

telah turun menjadi 2,5% pada tahun 2000-an dari 3,3% pada dekade sebelumnya. 

Menurut para ahli, jika kebijakan tepat diambil, kita tidak perlu menunggu satu dekade. 

Apalagi, kebijakan tersebut berkaitan dengan pemberian kembali tenaga kerja dan 

memberikan jaring pengaman kepada yang paling terpukul krisis. Salah satu 

upayanya adalah mendorong kebijakan yang menciptakan insentif bagi bisnis untuk 

berinovasi dan berinvestasi, khususnya dalam perubahan iklim. Bank sentral dan 

sebagian besar pemerintah sudah memberi isyarat bahwa stimulus akan terus 

dijalankan.  

 

Negara-negara yang dengan cepat mengendalikan virus mengirimkan peringatan 

tentang jalan yang tidak rata di depan. Setelah awalnya mengalami pemulihan (V-

shaped recovery), ekonomi New Zealand mengalami kontraksi dalam tiga bulan 

terakhir tahun 2020 karena absennya turis asing. Sekarang, negara yang secara 

konsisten menduduki peringkat teratas ketahanan Covid berdasarkan Bloomberg’s 

Covid resiliency rankings justru menghadapi prospek resesi double-dip. 

 

Sementara itu menurut World Bank, sejarah menunjukkan bahwa lima tahun setelah 

negara yang mengalami resesi, ekspektasi pertumbuhan jangka panjang 1,5% lebih 

rendah dibanding negara yang tidak mengalami resesi.  

 

Di sisi lain, krisis telah mempercepat penggunaan robot baik di industri manufaktur 

maupun di industri jasa karena pekerja dan pelanggan perlu dilindungi dari 

penyebaran penyakit. Tentunya, jutaan pekerjaan akan terancam. Menurut McKinsey 

& Co., lebih dari 100 juta orang di 8 ekonomi terbesar di dunia mungkin perlu beralih 

pekerjaan pada tahun 2030. Mereka yang paling mungkin mengalami kesenjangan 
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keterampilan adalah yang kurang berpendidikan, wanita, etnis minoritas, dan kaum 

muda.  

 

Semakin lama orang tidak bekerja, semakin banyak keterampilan mereka yang 

terhenti dalam proses yang dikenal sebagai hysteresis. Bahkan jika pekerjaan tidak 

hilang, pola kerja telah berubah dan menimbulkan perdebatan tentang bagaimana 

perubahan tersebut akan berdampak pada upah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut perhitungan OECD di bulan September, bahkan kerugian yang setara 

dengan sepertiga tahun bagi siswa yang terkena dampak penutupan ketika pandemi 

diumumkan dapat mengekang PDB suatu negara selama sisa abad ini. Siswa di kelas 

1-12 akan mengalami pendapatan mereka 3% lebih rendah selama hidup mereka, 

OECD memperingatkan, disini orang miskin dan minoritas yang paling terpukul.  

 

Menurut Institute of International Finance, pendanaan untuk pemulihan akan diperumit 

oleh pinjaman ekstra $24 triliun yang diambil dunia pada tahun 2020, membawa total 

utang ke level tertinggi sebesar $281 triliun. Bahkan tanpa krisis utang, begitu suku 

bunga mulai naik, baik pemerintah maupun perusahaan akan berada di bawah 

tekanan, menurut Mark Zandi, kepala ekonom Moody's Analytics.  

 

“Ekonomi global akan kembali ke full employment setelah pandemi jauh lebih cepat 

daripada setelah krisis keuangan,” katanya. "Tapi begitu kembali ke full employment, 

ekonomi global akan terjebak dalam kecepatan yang lebih rendah daripada sebelum 

pandemi." 

 
Sumber:https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-17/economic-recovery-after-covid-scars-

will-remain-after-the-rebound?sref=r2r3G73s 
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