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Bloomberg, 1 Februari 2022 

OECD Sees Global Inflation Pressures Easing in Next 12-18 Months 
Oleh: Matthew Brockett 

 
OECD memperkirakan inflasi global akan melambat dalam satu atau dua tahun mendatang, hal ini 

dikarenakan bank sentral menaikkan suku bunga dan adanya penyusutan disrupsi pasokan terkait 

pandemi, ucap Sekretaris Jenderal Mathias Cormann. 

 

"Kami percaya bahwa selama 12 hingga 18 bulan ke depan akan ada pelonggaran tekanan inflasi," 

kata Cormann selama konferensi pers video setelah OECD merilis Survei Ekonomi Selandia Baru di 

Wellington. "Akan ada respons kebijakan moneter dan penyeimbangan kembali permintaan dan 

penawaran global." 

Sementara penyebaran varian omicron Covid-19 akan berdampak pada prospek pertumbuhan, 

ekonomi global berada dalam posisi yang baik untuk mengatasi dampak tersebut.  

“Secara keseluruhan dikatakan bahwa ekonomi dunia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik pada 

saat ini daripada yang kita duga ketika pandemi pertama kali terjadi,” kata Cormann. “Kami tidak 

melihat skenario stagflasi terjadi.” 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-31/oecd-sees-global-inflation-pressures-easing-

in-next-12-18-months?sref=r2r3G73s 

_________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 1 Februari 2022 

Belgium Plans Temporary Power Tax Cut to Contain Energy Bills 
Oleh: John Martens 

Belgia sepakat memperpanjang keringanan pajak yang ditujukan untuk menahan tagihan energi bagi 

penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi, karena harga yang tinggi terus membebani 

konsumen. 

Pemerintah merencanakan kombinasi potongan harga sebanyak satu kali dan pemotongan sementara 

atas tarif PPN yang mungkin diperpanjang dalam upaya mengalihkan pajak ke gas alam dari listrik. 

Tarif PPN untuk listrik akan turun menjadi 6% dari 21% selama empat bulan mulai 1 Maret, dan setiap 

rumah tangga juga akan menerima potongan satu kali sebesar 100 euro ($113) untuk tagihan listrik 

mereka. Sementara itu, tarif listrik preferensial untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

manfaat senilai 800 euro per tahun juga akan diperpanjang untuk kuartal berikutnya. 

Van Peteghem dan Menteri Energi Tinne Van der Straeten, masih menyusun rencana untuk mengganti 

PPN listrik dengan cukai, yang memiliki keuntungan lebih fleksibel. 

Dalam langkah terpisah, pemerintah Belgia memutuskan untuk membatasi pemotongan pajak 

penghasilan pribadi sekitar 100 euro per tahun bagi mereka yang mendapatkan gaji kotor 3.500 euro 

sebulan atau kurang. Langkah itu akan dibiayai dengan cukai tembakau yang lebih tinggi dan pajak 

perjalanan udara yang baru saja diperkenalkan. 
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Sumber:  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/belgium-plans-temporary-power-tax-cut-to-

contain-energy-bills?sref=r2r3G73s 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 2 Februari 2022 

Intuit CEO Warns of Tax Bill Shock for Bitcoin, NFT Traders 
Oleh: Joe Williams 

 
CEO Intuit Inc. Sasan Goodarzi memperingatkan bahwa orang Amerika yang berinvestasi dalam aset 

spekulatif seperti Bitcoin atau token yang tidak dapat dipertukarkan, dan secara aktif 

memperdagangkan ekuitas di situs web bebas komisi dapat tercengang dengan tagihan pajak tahun 

ini. 

Regulator telah memberi isyarat bahwa mereka bersiap untuk bertindak agresif demi memastikan 

mereka yang membeli NFT dikenai pajak dengan tepat. Namun, masih ada beberapa kebingungan 

tentang bagaimana penjualan atau pembelian token akan dievaluasi oleh Internal Revenue Service. 

Misalnya, NFT, yang memberi pembeli hak atas gambar digital, dapat dikenai tarif pajak setinggi 37%. 

Tetapi aturan pajak yang tidak jelas juga dapat menguntungkan investor Bitcoin, karena dapat 

memungkinkan mereka untuk mengklaim pengurangan atas kerugian yang kemudian diinvestasikan 

kembali dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, beberapa individu yang berdagang di platform 

seperti Robinhood Markets Inc. selama setahun terakhir - kebanyakan mungkin merupakan investor 

pemulai - tetap bingung apakah mereka benar-benar perlu mengajukan dan dapat menghadapi 

tagihan pajak yang besar. 

Intuit siap untuk mengurangi kebingungan di antara pembayar pajak. Mereka telah mempekerjakan 

para ahli untuk membantu pelapor pajak online, layanan yang dikenal sebagai "TurboTax Live," yang 

menurut Goodarzi "adalah platform dengan pertumbuhan tercepat yang pernah kami miliki dalam 

sejarah perusahaan." 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/intuit-ceo-warns-of-tax-bill-shock-for-bitcoin-

nft-traders 

_________________________________________________________________________________________ 

The New York Times, 3 Februari 2022 

TurboTax will Let Users Deposit Tax Refunds into Crypto Accounts 
by: Ephrat Livni 

Perusahaan software telah bekerja sama dengan Coinbase untuk memungkinkan pengguna opsi untuk 

mengubah pengembalian pajak negara bagian dan federal mereka menjadi cryptocurrency. 

Coinbase mencoba memantapkan dirinya sebagai gerbang utama ke dunia cryptocurrency, dimana 

secara rutin dapat melakukan penggajian, reimburse, dan tax refund. 

Perusahaan tersebut memulai program setoran langsung dengan perusahaan software TurboTax 

untuk mengirim tax refund negara bagian dan federal ke akun Coinbase, dengan opsi otomatis 

mengubah dolar menjadi cryptocurrency. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/belgium-plans-temporary-power-tax-cut-to-contain-energy-bills?sref=r2r3G73s
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Menurut Coinbase, mereka ingin membuat segalanya mudah bagi orang-orang dengan menawarkan 

semua jenis simpanan langsung. Coinbase baru saja menyelesaikan paycheck program di AS, bersama 

Walikota Eric Adams dari New York. Dalam kesempatan tersebut, walikota menyatakan pendapat 

pertamanya terkait perpindahan dari dolar ke crypto. Coinbase juga memungkinkan karyawan 

agar  mengarahkan reimburse biaya perusahaan ke akun crypto mereka. 

Namun, mengingat volatilitas tinggi kripto, bagi yang baru saja bergabung harus melakukannnya 

dengan hati-hati. 

Sumber:  

https://www.nytimes.com/2022/02/03/business/turbotax-tax-refunds-

coinbase.html?searchResultPosition=1 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 4 Februari 2022 

IMF Focus on Saving Argentina from Dangerous Inflation Path 
Oleh: Eric Martin 

Dana Moneter Internasional difokuskan untuk membuat Argentina melakukan perubahan ekonomi 

untuk mengekang inflasi yang tidak terkendali dan menginginkan rencana untuk meningkatkan 

pendapatan pajak dan meningkatkan pengeluaran publik dalam kesepakatan tingkat staf dengan 

negara tersebut. 

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa program yang sedang dikerjakan 

perlu  mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat dan disamping itu perlu adanya asumsi realistis 

yang tidak hanya bergantung pada skenario yang diharapkan, tetapi juga mempertimbangkan risiko 

karena hal ini bertujuan untuk memerangi inflasi di atas 50%. 

Menurut Georgieva, perubahan pajak dan pengeluaran adalah dua bidang persyaratan structural yang 

akan datang dalam kesepakatan tingkat staf dengan Argentina. Hal tersebut harus disetujui antara 

kedua pihak dan masih perlu disetujui oleh kongres negara dan dewan direksi IMF. Pakta tersebut 

akan membantu membiayai kembali lebih dari $40 miliar utang yang belum dibayar yang dimiliki 

negara dengan pemberi pinjaman yang berasal dari rekor bailout (bantuan keuangan) 2018. 

Argentina telah setuju secara bertahap mengurangi subsidi energinya yang berjumlah hampir $11 

miliar pada tahun 2021, tetapi masih belum ada rincian bagaimana proses tersebut akan dilakukan. 

Pemerintahan Fernandez ingin menyelesaikan kesepakatan tingkat staf dengan IMF sebelum akhir 

Maret, ketika pembayaran $2,9 miliar jatuh tempo. 

Argentina sedang mencari program IMF ke-22 untuk ekonomi negara yang rawan krisis. Beberapa 
kondisi yang diminta IMF dari Argentina dalam rencana masa lalu membuat mereka tidak populer 
secara politik dan pada akhirnya tidak layak untuk diterapkan. Untuk kesepakatan saat ini pun 
diwarnai dengan pengunduran diri Maximo Kirchner, putra Wakil Presiden berpengaruh Cristina 
Fernandez de Kirchner, dari jabatan kepemimpinannya di kongres karena tidak menyetujui 
kesepakatan tersebut. 

Tujuan IMF, menurut Georgieva, untuk mengkalibrasi program agar dapat diimplementasikan 
daripada memperbaiki setiap aspek ekonomi sekaligus, dan tidak terdapat alternatif lain selain 
kesepakatan mengenai program ini. 

 

https://www.nytimes.com/2022/02/03/business/turbotax-tax-refunds-coinbase.html?searchResultPosition=1
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Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-03/imf-focused-on-rescuing-argentina-from-

dangerous-inflation-path?sref=r2r3G73s 

____________________________________________________________________________________________________________ 

The New York Times, 10 Februari 2022  

Inflation in Europe is Expected to Peak Early This Year 
Oleh: Matina Stevis-Gridneff 

Inflasi di negara- negara yang menggunakan euro, yang telah melonjak ke rekor tertinggi dalam 

beberapa bulan terakhir, diperkirakan akan mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun ini. Hal 

ini terjadi karena harga energi yang lebih tinggi dan kenaikan biaya bahan pokok. 

Inflasi di kawasan Eropa untuk periode Januari-Maret akan mencapai 4,8%, naik dari 4,6% pada kuartal 

keempat tahun lalu, yang merupakan rekor sejak inflasi mulai diukur secara kolektif pada tahun 1997. 

Inflasi diperkirakan akan turun selama tahun ini, tetapi tidak akan mencapai target 2% seperti yang 

ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa hingga 2023. 

Diperkirakan, ekonomi akan terus tumbuh seiring dengan meredanya dampak pandemi, dengan 

perkiraan 4% di kawasan Eropa tahun ini. Tetapi, inflasi akan melebihi tingkat rata-rata ekspansi 

ekonomi dan juga dapat mengurangi benefit yang diterima masyarakat. 

Dalam komentar Paolo Gentiloni, komisaris Eropa untuk ekonomi, mengatakan kombinasi antara 

harga energi yang tinggi dan kekurangan staf yang terus-menerus yang disebabkan oleh virus corona 

memukul pemulihan ekonomi di Eropa. 

Sumber:  

https://www.nytimes.com/2022/02/10/business/europe-inflation.html?searchResultPosition=2 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 10 Februari 2022 

Singapore Moves to Ease Public Concern Over Looming Tax Hike 
Oleh: Low De Wei 

Singapura mengambil langkah-langkah untuk meredakan kekhawatiran yang berkembang atas 

kenaikan pajak yang akan segera terjadi. Salah satu langkah tentatif yang dilakukan Singapura adalah 

peningkatan Pajak Barang dan Jasa (GST) menjadi 9% (sebelumnya 7%) dalam anggaran 18 Februari 

mendatang, dimana hal ini diperlukan untuk mengatasi peningkatan tajam dalam perawatan 

kesehatan dan pengeluaran sosial, dan memulihkan keuangan setelah dua tahun defisit yang 

disebabkan oleh pandemi. 

Aset keuangan di pusat bisnis dan perdagangan telah bertahan dengan baik tahun ini karena bank 

mendapat manfaat dari kenaikan imbal hasil obligasi secara global. Indeks Straits Times telah reli lebih 

dari 9% sejauh ini pada tahun 2022, di antara pengukur ekuitas berkinerja terbaik secara global. Dolar 

Singapura naik terhadap sebagian besar mata uang utama selama waktu yang sama, naik sekitar 0,5% 

terhadap greenback. 

Menteri Keuangan Lawrence Wong, berbagi video yang menjelaskan perlunya kenaikan GST, terutama 

untuk bidang kesehatan. Pengeluaran perawatan kesehatan Singapura telah melonjak dalam 

beberapa tahun terakhir seiring bertambahnya usia penduduk, melonjak menjadi lebih dari S$18 

miliar ($13 miliar) yang diperkirakan untuk tahun fiskal saat ini, dari kurang dari S$4 miliar pada 2010, 

menurut data pemerintah. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-03/imf-focused-on-rescuing-argentina-from-dangerous-inflation-path?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-03/imf-focused-on-rescuing-argentina-from-dangerous-inflation-path?sref=r2r3G73s
https://www.nytimes.com/2022/02/10/business/europe-inflation.html?searchResultPosition=2
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Ekonom di Maybank Investment Banking Group, sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng 

Research Pte., memperkirakan kenaikan GST sebesar 2 poin persentase akan meningkatkan 

pengumpulan tahunan sebesar S$3,6 miliar, yang akan menjadikannya kontributor terbesar kedua 

pada pendapatan operasional pemerintah setelah pajak pendapatan perusahaan. 

David Sandison, kepala pajak di Grant Thornton Singapore Pte., sebuah perusahaan 

penasihat  mengatakan bahwa kenaikan GST memiliki dampak inflasi, tetapi hanya sekali. “Lebih baik 

gigit peluru sekarang dan selesaikan, karena pendakian itu sendiri adalah keniscayaan.” ujarnya. 

Wong menjelaskan bahwa rumah tangga akan terisolasi dari beban kenaikan GST oleh paket S$6 miliar 

yang diumumkan dalam anggaran pada tahun 2021, terlepas dari kapan pajak dinaikkan, dampak 

sebenarnya akan tertunda selama bertahun-tahun. Retribusi lain juga dapat diumumkan dalam 

anggaran mendatang, termasuk peningkatan pajak karbon dan pajak kekayaan baru. Ia menambahkan 

bahwa pemerintah akan secara permanen meningkatkan kebijakan voucher GST untuk membantu 

keluarga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena 

pihaknya memiliki serangkaian tindakan komprehensif untuk melindungi dampak GST tersebut. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-09/singapore-moves-to-ease-public-concern-

over-impending-tax-hike?sref=r2r3G73s 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Project Syndicate, 11 Februari 2022  

The Return of Global Inflation 
Oleh: Carmen M. Reinhart, Clemens Graf Von Luckner 

Inflasi telah kembali lebih cepat dan melonjak lebih tajam. Di 15 dari 34 negara yang diklasifikasikan 

sebagai AE (Advance Economies) oleh World Economic Outlook-IMF, inflasi 12 bulan hingga Desember 

2021 berada di atas 5%. Lonjakan inflasi yang tinggi secara tiba-tiba seperti itu belum pernah terjadi 

selama lebih dari 20 tahun. 

Gelombang inflasi ini juga tidak terbatas pada negara-negara kaya saja. 78 dari 109 EMDE (Emerging 

Market and Developing Economies) juga menghadapi tingkat inflasi tahunan di atas 5%. Pangsa EMDEs 

(71%) itu sekitar dua kali lebih besar dibandingkan pada akhir tahun 2020. Dengan demikian, inflasi 

telah menjadi masalah global. 
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Pendorong utama lonjakan inflasi tidak seragam di semua negara, terutama saat membandingkan AE 

dan EMDE. Diagnosis "overheating" dalam wacana AS, tidak berlaku untuk banyak negara 

berkembang, di mana stimulus fiskal dan moneter sebagai respon COVID-19 terbatas, dan pemulihan 

ekonomi pada tahun 2021 tertinggal jauh di belakang AE. 

Selain itu, pola bust-and-recovery yang disebabkan oleh pandemi sangat berbeda di seluruh kelompok 

pendapatan negara. Sekitar 41% AE berpenghasilan tinggi memenuhi ambang batas tersebut pada 

akhir tahun 2021, dibandingkan dengan 28% EMDE berpenghasilan menengah dan hanya 23% negara 

berpenghasilan rendah. 

Tetapi perbedaan antara ekonomi maju dan berkembang lebih besar karena banyak negara 

berkembang telah mengalami penurunan pendapatan per kapita sebelum pandemi. Sementara 

banyak EMDE telah menurunkan perkiraan mereka tentang output potensial selama dua tahun 

terakhir, hanya sedikit yang menunjukkan bahwa tekanan inflasi mereka didorong terutama oleh 

overheating setelah kebijakan stimulus yang signifikan. 

Salah satu perkembangan yang umum terjadi di negara maju dan berkembang adalah kenaikan harga 

komoditas seiring dengan meningkatnya permintaan global. Pada Januari 2022, harga minyak naik 

77% dari level Desember 2020. 

Masalah besar lainnya yang mempengaruhi ekonomi maju dan berkembang sama adalah rantai 

pasokan global, yang sangat terpengaruh oleh peristiwa dua tahun terakhir. Biaya transportasi 

melonjak. 

Di EMDEs, depresiasi mata uang (karena aliran masuk modal asing yang lebih rendah dan penurunan 

peringkat kredit negara) telah berkontribusi terhadap inflasi di antara barang-barang impor. Dan 

karena ekspektasi inflasi di EMDEs lebih selaras dengan pergerakan mata uang daripada di AE, 

peralihan dari nilai tukar ke harga cenderung lebih cepat dan lebih jelas. 

Faktor penting lainnya adalah inflasi harga pangan. Selama tahun 2021, kenaikan harga pangan selama 

12 bulan melebihi 5% dalam 79% (86 dari 109) EMDE. Sementara AE tidak kebal terhadap kenaikan 

harga pangan, hanya 27% dari mereka yang mengalami kenaikan harga melebihi 5%. 

Lebih buruk lagi, inflasi harga pangan juga umumnya memukul negara-negara berpenghasilan rendah 

dengan sangat keras. Makanan menyumbang porsi yang jauh lebih besar dari konsumsi rumah tangga 

di EMDEs, yang berarti bahwa inflasi di negara-negara tersebut kemungkinan akan terbukti persisten. 

Harga energi yang lebih tinggi hari ini akan diterjemahkan langsung ke harga pangan yang lebih tinggi 

besok (melalui biaya yang lebih tinggi untuk pupuk, transportasi, dan sebagainya). 

Dengan tidak adanya opsi kebijakan global untuk menyelesaikan gangguan rantai pasokan, tugas 

mengatasi inflasi diserahkan kepada bank sentral utama. 

Yang pasti, respon kebijakan yang lebih tepat waktu dan kuat dari bank sentral utama dirasa tidak 

akan berdampak baik bagi EMDE dalam jangka pendek. Sebagian besar akan mengalami pembiayaan 

yang lebih tinggi, dan krisis utang bisa lebih memungkinkan terjadi.  

Sumber:  

https://www.project-syndicate.org/commentary/return-of-global-inflation-by-carmen-reinhart-and-

clemens-graf-von-luckner-2022-02 
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Bloomberg, 12 Februari 2022 

Turkey to Cut VAT on Staple Foods in Bid to Tame Inflation 
Oleh: Inci Ozbek 

Turki akan mengurangi pengenaan PPN untuk makanan pokok menjadi 1% dari sebelumnya 8% dalam 
upaya menurunkan inflasi. Pemerintah juga akan membentuk gugus yang bertugas untuk memeriksa 
harga dan aplikasi seluler untuk membantu warga menemukan barang termurah, kata Menteri 
Keuangan Nureddin Nebati. 

Mata uang lira telah merosot dan inflasi melonjak ketika bank sentral Turki, didesak oleh Erdogan, 
untuk memangkas suku bunga sebesar 500 basis poin. Pada bulan Januari, tingkat inflasi tahunan 
meningkat menjadi 48,7%, level tertinggi sejak Erdogan mengambil alih kekuasaan dua dekade lalu. 

Nebati juga merinci paket Dana Jaminan Kredit baru, dengan pemerintah bertindak sebagai penjamin, 
hingga 60 miliar lira ($4,45 miliar), yang berarti jumlah yang akan diberikan bank akan berlipat ganda. 

Pemerintah menawarkan pinjaman baru untuk perusahaan teknologi menengah ke atas dengan 
tingkat bunga hingga 16%. Sementara itu, perkiraan sementara menunjukkan bahwa tingkat bunga 
rata-rata tertimbang untuk pinjaman bank komersial pada 2 Februari adalah sebesar 22,7%. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-12/turkey-to-cut-vat-on-staple-foods-in-bid-to-

tame-inflation?sref=r2r3G73s 

____________________________________________________________________________________________________________ 

The New York Times, 16 Februari 2022  

British Inflation Climbs to 5.5 percent, Highest in 30 Years 
Oleh: Eshe Nelson 

Inflasi di Inggris meningkat pada Januari dengan laju tercepat dalam tiga dekade. Berdasarkan the 

Office for National Statistics, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 5,5% dari tahun sebelumnya, tertinggi 

sejak Maret 1992 dan naik tipis dari kenaikan 5,4%. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan ekonom 

yang disurvei oleh Bloomberg karena harga energi dan makanan yang lebih tinggi mengimbangi 

penurunan transportasi dan pakaian. 

Tingkat inflasi diperkirakan akan terus meningkat. Bank of England memperkirakan tingkat suku bunga 

akan mencapai puncaknya di atas 7% pada musim semi, ketika kenaikan batas harga tagihan energi 

pemerintah mulai berlaku pada bulan April, dan tetap di atas 5% untuk sisa tahun ini. Bank sentral 

sudah menaikkan suku bunga dua kali dalam dua bulan terakhir. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan 

melanjutkan spekulasi bahwa pembuat kebijakan akan menaikkan suku bunga lagi di bulan depan. 

Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, mengatakan bulan ini kenaikan suku bunga diperlukan 

untuk membawa inflasi kembali ke target 2%. Tetapi prospek ekonomi secara keseluruhan semakin 

gelap. Bank memperkirakan bahwa ekonomi akan tumbuh lebih lambat karena inflasi yang tinggi 

menekan upah dan mengurangi pengeluaran konsumen, biasanya merupakan pendorong penting 

pertumbuhan ekonomi. 

Tekanan pada upah pun sudah terjadi. Statistics Office mengatakan meskipun pemberi kerja 

membayar upah yang lebih tinggi untuk mengisi posisi, pada kuartal terakhir tahun 2021 pembayaran 

tidak termasuk bonus turun 0,8% dari tahun sebelumnya setelah inflasi diperhitungkan. 

Pemerintah dituduh tidak cukup berusaha untuk memberi dukungan kepada pekerja yang 

berpenghasilan rendah. Mayoritas rumah tangga Inggris diharapkan mendapatkan bantuan dari 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-12/turkey-to-cut-vat-on-staple-foods-in-bid-to-tame-inflation?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-12/turkey-to-cut-vat-on-staple-foods-in-bid-to-tame-inflation?sref=r2r3G73s


 

 
Februari 2022  

kenaikan tagihan energi yang menjulang, tetapi itu hanya akan menutupi sebagian kecil dari kenaikan 

tersebut. 

The British Chambers of Commerce mengatakan bisnis juga membutuhkan lebih banyak dukungan 

untuk mengatasi inflasi, terutama dari kenaikan tagihan energi. 

Sumber: 

https://www.nytimes.com/2022/02/16/business/uk-inflation-rate.html?searchResultPosition=2 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 18 Februari 2022 

Singapore Plans Sovereign Green Bond as Part of $26 Billion Plan 
Oleh: Catherine Bosley 

Singapura akan menerbitkan obligasi negara hijau pertamanya sebagai bagian dari rencana untuk 

memanfaatkan pasar sebanyak S$35 miliar ($26 miliar) dari pembiayaan yang berfokus pada 

lingkungan pada tahun 2030. 

Hal tersebut mempertimbangkan rencana yang telah diumumkan tahun lalu untuk meningkatkan 

utang hijau (green debt) S$19 miliar, hal ini bertujuan untuk mendanai lebih banyak proyek, kata juru 

bicara Kementerian Keuangan.  

Singapura merupakan pendatang baru ke dalam pasar global dalam hal melonjaknya utang 

secara  berkelanjutan, dengan Hong Kong telah memulai terlebih dahulu. 

Lembaga negara termasuk Badan Lingkungan Hidup Nasional juga akan menerbitkan utang 

berdasarkan rencana tersebut. Rincian seperti mata uang utang baru akan diumumkan lebih dekat 

dengan tanggal penerbitan. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-18/singapore-plans-sovereign-green-bond-as-

part-of-26-billion-plan?sref=r2r3G73s 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 21 Februari 2022 

Thai GDP Growth Beats Estimates, Inflation View Revised Up 
Oleh: Suttinee Yuvejwattana dan Prim Chuwiruch 

Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional mengatakan bahwa pada Oktober-Desember, PDB 

Thailand mengalami peningkatan 1,9% dari tahun lalu. Dewan mempertahankan prospek ekspansi 

PDB 3,5% hingga 4,5% untuk tahun ini, sambil menaikkan perkiraan inflasi utama menjadi 1,5%-2,5%, 

dari 0,9%-1,9% pada November. 

Menurut Danucha Pichayanan, sekretaris jenderal NESDC, pertumbuhan pada 2022 akan didukung 

oleh meningkatnya permintaan karena pelonggaran pembatasan pandemi dan vaksinasi berlanjut, 

serta pemulihan di sektor pariwisata, pengeluaran pemerintah dan permintaan eksternal di tengah 

pertumbuhan global yang berkelanjutan. Danucha menambahkan bahwa inflasi akan menjadi tekanan 

utama tahun ini. 

NESDC menjelaskan bahwa ekonomi tumbuh 1,6% pada tahun 2021, rebound dari kontraksi 6,2% yang 

direvisi pada tahun 2020. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan 1,2% tahun lalu. Pada basis 

https://www.nytimes.com/2022/02/16/business/uk-inflation-rate.html?searchResultPosition=2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-18/singapore-plans-sovereign-green-bond-as-part-of-26-billion-plan?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-18/singapore-plans-sovereign-green-bond-as-part-of-26-billion-plan?sref=r2r3G73s
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penyesuaian musiman, PDB naik 1,8% pada kuartal keempat dari tiga bulan sebelumnya, ketika turun 

direvisi 0,9%. 

Indeks harga konsumen naik 3,23% pada Januari, di atas target Bank of Thailand 1% -3%. Bank sentral, 

yang awal bulan ini mempertahankan suku bunga acuan pada rekor terendah untuk pertemuan ke-14 

berturut-turut, mengatakan rata-rata inflasi utama tahun ini kemungkinan akan melebihi perkiraan 

1,7%. 

Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha, melonggarkan pembatasan guna meningkatkan ekonomi. 

Meningkatnya tekanan harga bulan lalu melebihi target inflasi bank sentral untuk pertama kalinya 

sejak April 2021 dan omicron menimbulkan kekhawatiran tentang pemulihan tahun ini. Pembukaan 

kembali perbatasan November lalu membangkitkan pariwisata untuk membantu memulai ekonomi. 

Hal tersebut dipertegas kembali oleh Gareth Leather, ekonom senior Asia di Capital Economics Ltd., 

namun ia menambahkan bahwa perkiraan pemulihan berkelanjutan di sektor pariwisata akan 

berlangsung tahun ini, kedatangan masih akan jauh lebih sedikit daripada sebelum pandemi, yang 

berarti pemulihan ekonomi secara keseluruhan akan tetap lemah. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-21/thai-economy-accelerates-on-exports-

tourism-as-borders-opened?sref=r2r3G73s 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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