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DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Hot Issue
Domestic
Surplus Neraca Dagang RI Anjlok Jadi US$2,9 M per Mei 2022.  
BPS mencatat surplus neraca perdagangan US$2,9 miliar secara 
bulanan (mtm) pada Mei 2022. Dilansir dari CNN, Realisasi itu 
lebih rendah dari bulan sebelumnya yang hanya US$7,56 miliar.
Nilai ekspor turun 21,29 persen secara bulanan dari US$27,32 
miliar menjadi US$21,51 miliar. Secara rinci, kinerja ekspor terdiri 
dari minyak dan gas (migas) sebesar US$20 miliar atau turun 
22 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya US$25 miliar. 
Sementara ekspor nonmigas sebesar US$1,5 miliar atau naik 
4 persen dari sebelumnya US$1,43 miliar. Jika dilihat, pangsa 
ekspor Indonesia tidak berubah, yakni terbanyak masih ke China 
mencapai 22,95 persen. Setelah itu ke India 11,27 persen dan 
AS 10,26 persen. Sementara, nilai impor turun 5,81 persen dari 
US$19,76 miliar pada April 2022 menjadi US$18,61 miliar pada 
Mei 2022. Realisasi tersebut terdiri dari impor migas sebesar 
US$15,26 miliar atau turun 4,31 persen dari US$15,94 miliar pada 
bulan sebelumnya. Sementara impor nonmigas senilai US$3,35 
miliar atau turun 12 persen dari sebelumnya US$3,81 miliar. 

Dit SMI  bersama PIP mengadakan Sosbimtek Monev 
Pembiayaan UMi dan Pemberdayaan UMKM Tahun 
2022 kepada para pejabat/pegawai kantor vertikal DJPb. 
Kegiatan yang diseleranggakan dalam dua batch ini dibuka 
pada Senin, 13 Juni 2022 oleh Direktur SMI, Syafriadi. Pada 
peserta dari KPPN lingkup Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, 
Direktur SMI berpesan agar memanfaatkan Sosbimtek 
untuk berdiskusi, berkoordinasi, berbagi pengalaman, dan 
bersama mencari solusi atas permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi di lapangan, baik dalam pelaksanaan monev 
Pembiayaan UMi maupun dalam pemberdayaan UMKM. 
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Agenda pada batch I ini antara lain FGD Arah Kebijakan 
Pembiayaan UMi, FGD dengan Perwakilan Penyalur dan Lembaga 
Linkage (PT Pegadaian, PT PNM, dan Koperasi Mitra 
Dhuafa), praktikum monev UMi melalui aplikasi SIKP 
UMi yang dipandu oleh trainer dari Direktorat SMI, dan 
coaching bagaimana membranding UMi dan produk-
produk UMKM dalam sebuah podcast ataupun Vlog.

Realisasi program PEN per 3 Juni capai Rp95,13 triliun
triliun atau setara 20,9 persen dari alokasi dana pemerintah.
Dilansir dari Antara, mayoritas penggunaan anggaran diserap 
pada sektor perlindungan masyarakat yang terdampak pandemi 
COVID-19. Sebesar Rp24,46 trilin anggaran diperuntukkan bagi 
penanganan kesehatan seperti insentif perpajakan vaksin atau 
alat kesehatan, serta penanganan COVID-19 melalui dana desa.
Selain itu, realisasi untuk sektor perlindungan masyarakat 
sebesar Rp55,85 triliun diserap melalui program keluarga 
harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan 
langsung tunai (BLT) desa, BLT minyak goreng, dan bantuan 
tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BT-PKLWN).
Kemudian, capaian serapan anggaran di sektor penguatan 
pemulihan ekonomi mencapai Rp14,83 triliun. Anggaran 
tersebut tersalurkan untuk mendukung program pariwisata, 
pangan, subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan usaha mikro 
kecil dan menengah (IJP-UMKM), serta insentif perpajakan.

Sebanyak 1.220 orang di Indonesia terkonfirmasi positif 
virus Covid-19 pada Jumat (17/6). Kenaikan angka hingga 
tembus di angka seribu ini sudah bertahan tiga empat hari.
Mengutip Republika, Kemenkes menganalisis kenaikan 
kasus saat ini disebabkan subvarian baru Omicron BA.4 
dan BA.5 yang telah masuk ke Indonesia. Juru Bicara 
Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril menyampaikan 
masyarakat tidak perlu panik dan tetap waspada.
Masyarakat diminta agar tetap menjalankan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) dan tetap menjaga protokol 
kesehatan. Misalkan terpapar pun, masyarakat diminta 
untuk tidak panik dan cukup melakukan isoman dan tidak 
lengah serta tetap waspada terhadap varian apa pun.
Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, kenaikan angka 
konfirmasi Covid-19, tembus di angka 1.242 pada Rabu 
(15/6/2022). Sehari sebelumnya, Selasa (14/6/2022), penambahan 
kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 930 kasus baru.

Sumber: Sargas Covid, diolah
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Sumber: Refinitif, diolah

International

The Fed Menaikkan Suku Bunga 0,75 Persen pada Juni 
2022. Bank sentral AS, The Fed menaikkan suku bunga 
acuan sebesar 75 basis poin (bps) pada Rabu (15/6). 
Kenaikkan suku bunga itu menjadi yang terbesar sejak 
1994. Dikutip dari Nikkei Asia, kenaikkan suku bunga 
merupakan langkah terbaru The Fed untuk meredam 
inflasi terburuk yang dihadapi AS selama 40 tahun 
terakhir. Ketua The Fed, Jerome Powell mengatakan, 
The Fed bertujuan mengembalikan tingkat inflasi 
sebesar 2 persen dari 8 persen lebih yang terjadi saat ini. 
Kenaikkan suku bunga sebesar 0,75 persen menyusul 
pengumuman kenaikan indeks harga konsumen (CPI) 
sebesar 8,6 persen pada Mei 2022. Setelah kenaikan 
0,75 persen, suku bunga The Fed saat ini bergerak di 
sekitar 1,5 persen-1,75 persen.  Federal Open Market 
Committee (FOMC) sebagai pihak yang berwenang 
menetapkan kebijakan menegaskan kembali pihaknya 
tetap berkomitmen kuat untuk mengembalikan inflasi 
ke target 2 persen. FOMC melihat efek invasi Rusia 
ke Ukraina "Menciptakan tekanan tambahan pada 
inflasi dan membebani aktivitas ekonomi global".

Rusia hingga RI Larang Ekspor Komoditas Sejak Awal 
2022. BPS mencatat sejumlah negara melarang ekspor 
komoditas, mulai dari Rusia, Ukraina, sampai  Indonesia. 
Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah 
(Crude Palm Oil/CPO) sejak 28 April 2022 sampai 23

Sumber: Refinitif, diolah

 
Mei 2022. Kemudian, Ukraina melarang ekspor beberapa 
komoditas yang berlaku sejak 6 Maret 2022 hingga 31 
Desember 2022. Kemudian, Rusia juga ikut melarang 
ekspor sejumlah komoditas sejak Maret 2022.  Detailnya, 
negara itu melarang ekspor gandum, barley, jagung, 
dan gula sejak 14 Maret sampai 30 Juni 2022. China juga 
melarang ekspor pupuk sampai 31 Desember 2022. 
Kemudian, India melarang ekspor gandum mulai 13 Mei 
2022. Kebijakan itu akan berlaku sampai 31 Desember 2022. 

Bank Sentral Eropa Gelar Rapat Darurat.  Bank 
Sentral Eropa (ECB) mengadakan rapat darurat 
pada Rabu (15/6) menanggapi lonjakan imbal 
hasil (yield) obligasi di negara-negara Eropa.
Padahal, Kamis pekan lalu, ECB telah menggelar pertemuan 
yang memutuskan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis 
poin (tertinggi dalam 11 tahun) pada Juli mendatang. 
Mengutip CNN Indonesia, Kenaikan suku bunga 
ini untuk mengatasi inflasi, dan jika diperlukan 
ECB akan kembali menaikkan suku bunganya pada 
September mendatang. ECB juga mengatakan 
akan berhenti membeli obligasi pemerintah Eropa.
ECB berjanji untuk melebarkan uang dari obligasi 
jatuh tempo yang dibelinya sebagai bagian 
dari program pembelian darurat pandemi 
atau PEPP, untuk mengurangi ketegangan.
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Capital Market Info
Perkembangan lima indeks komposit saham yang 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kelima indeks 
saham tersebut yaitu IHSG (oranye), LQ-45 (ungu), 
Indeks Saham Syariah Indonesia-ISSI (hijau), Indeks Hijau 
SRI-Kehati (biru), dan BUMN20 (merah) paruh pertama 
bulan Juni 2022 yang kompak ditutup melemah.  IHSG 
(-2,96%), LQ45 (-4,04%), ISSI (-4,05%), SRI-Kehati (-3,43%), 
dan BUMN20 (-5,80%). Total volume transaksi bursa pada 
Jumat (17/6) mencapai 31,87 miliar saham dengan nilai 
transaksi Rp 19,52 triliun, sebanyak 362 saham turun harga, 
158 saham yang menguat, dan 159 saham flat. Penurunan 
indeks saham pada pekan ini disebabkan oleh  sentimen 
negatif yang datang dari rilis inflasi AS yang di atas 
estimasi. Kondisi ini membuat the Fed akan menaikkan 
suku bunga secara agresif pada Rabu(15/06). Selain itu, 
faktor dari dalam negeri dipengaruhi oleh penurunan 
surplus Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) ke US$ 
2,9 miliar di Mei 2022 dari US$ 7.56 miliar di April 2022.

Perkembangan IHSG berdasarkan sektor IDX Industrial 
Classification (IDX-IC) yang menggantikan klasifikasi 
Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) yang 
digunakan bursa sejak 1996. IDX-IC ditutup melemah. 
Pada Jumat (17/6), saham-saham dengan penjualan 
bersih terbesar asing adalah dari sektor perbankan, 
yakni BBCA Rp 178,3 miliar, BBRI Rp 149,1 miliar, BMRI Rp 
144,9 miliar. Sedangkan sektor  pertambangan menjadi  
target pembelian asing terbesar  yakni dari emiten  PT 
Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Rp 78,8 miliar, 
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Rp 72,8 miliar

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) akan membagikan 
dividen sebesar Rp 84 per saham. Hal itu merupakan 
hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST) emiten berkode UNVR. Mengutip CNN, secara 
total Unilever telah membagikan 99,99 persen dari laba 
bersih yang dihasilkan pada tahun lalu, dengan total 
pembagian dividen ad interim Rp150 per saham pada 2022. 
Unilever Indonesia berhasil mencatat penjualan bersih 
sebesar Rp39,5 triliun pada tahun lalu. Penjualan bersih 
tersebut bertambah Rp10,8 triliun di kuartal I 2022. 
Selain itu, perusahaan membukukan laba bersih 
sebesar Rp2 triliun. Angka tersebut naik 19 persen 
jika dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan hasil 
kinerja kuartal I 2022, Unilever memulai awal 2022 
dengan kuat dan bertekad mempertahankan 
momentum agar terus bertumbuh di setiap kuartalnya.

1
3

Sumber: Refinitif, diolah

Sumber: Investing, diolah

Sumber: Refinitif, diolah

Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi  //  Issue 6 - 1

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Perkembangan pasar saham Asia dalam sepekan terakhir.  
Indeks saham tersebut yaitu HSI (Hongkong) mengalami 
penurunan 3,35% menjadi HKD21.075, Kospi (Korea Selatan)  
turun 6,01% pada KRW2.2440, NKY (Jepang) melemah 6,69% 
menjadi JPY25.963, SHCOMP (Shanghai, China) menguat 1,0% 
menjadi CNY3.316,  FBMKLCI (Malaysia) melemah 2,48% menjadi 
MYR1.456, dan SET (Thailand) melemah 4,47% menjadi THB1.559. 



Bond Info

4

Yield Obligasi Pemerintah seri benchmark dengan tenor 10 
tahun untuk Indonesia (warna merah) dan Amerika Serikat 
(warna hijau) dari tanggal 1 hingga 17 Juni 2022. Yield untuk 
obligasi Amerika Serikat naik 32 bps menjadi 3,23% sedangkan 
yield obligasi negara Indonesia  naik 41 bps pada 7,47%.  The 
Fed telah mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 
75 bps pada 15 Juni lalu yang menjadi kenaikan terbesar 
sejak 1994, hal ini berdampak pada kenaikan yield obligasi.  

Investor asing mulai memangkas kepemilikan obligasi 
dalam mata uang Yuan, China. Mengutip CNBC, Hal ini 
terjadi saat imbal hasil yang diberikan negara itu lebih 
rendah dari yang ditawarkan Amerika Serikat. Dalam data 
China Central Depository & Clearing Co dan Shanghai Clearing 
House, kepemilikan asing dalam obligasi dengan mata 
uang Yuan di pasar China pada Mei lalu mencapai 3,66 
triliun yuan. Ini turun 2,9 persen dari bulan sebelumnya, 
yang merupakan penurunan terbesar sejak Januari 2017. 
Investor asing yang memegang obligasi pemerintah China 
nilainya mencapai 2,38 triliun yuan hingga akhir Mei, turun 
0,6 persen dari bulan sebelumnya. Kepemilikan obligasi oleh 
bank-bank investasi menyusut lebih cepat, turun 7,7 persen 
dari bulan sebelumnya dan 11,7 persen, menjadi 889,9 
miliar yuan. Ekonom senior Asia Pasifik di Natixis di Hong 
Kong Gary Ng mengatakan bahwa arus keluarnya investor 
dari kepemilikan Yuan akan terus terjadi jika kebijakan 
moneter Beijing tidak mampu menyaingi tawaran AS.
Pada perdagangan Kamis, obligasi pemerintah China 
bertenor 10 tahun menawarkan imbal hasil (yield) 
lebih rendah 51 basis poin dari yang ditawarkan AS.

Penjualan SBR011 capai Rp 13,94 Triliun.  Data DJPPR 
menunjukkan total angka penjualan SBR011 secara nasional 
mencapai Rp13,95 triliun, naik 86 persen dari realisasi 
penjualan seri Savings Bond Ritel sebelumnya SBR010, 
yang ditawarkan pada Juni 2021. Angka penjualan SBR011 
sementara ini juga memecahkan rekor untuk seri non-
tradable secara nasional. Penetapan penjualan SBR011 
nasional secara resmi akan diumumkan pada 20 Juni 2022. 
Kupon SBR011 ditetapkan sebesar 5,5 persen per tahun 
dengan sistem floating with floor, yang berarti bisa naik 
tetapi tidak bisa turun lebih rendah daripada batas minimal. 
Kupon SBR011 memberikan spread 2 persen (200 basis poin) 
dibandingkan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse 
Repo Rate (BI 7DRRR) saat ditetapkan di 3,5 persen. Selisih ini 
yang tertinggi untuk SBN Ritel yang diterbitkan sejak 2021.

Sumber: DJPPR

Sumber: Refinitif, diolah
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Currency Market Info
Perkembangan lima mata uang negara di kawasan Asia Tenggara 
terhadap kurs USD. Kelima mata uang tersebut adalah Rupiah 
Indonesia (oranye), Ringgit Malaysia (ungu), Baht Thailand 
(merah), Dollar Singapura (biru) dan Peso Filipina (hijau) untuk 
periode 1 s.d. 17 Juni 2022. Mayoritas kurs melemah dengan empat 
kurs mata uang ditutup melemah. Rupiah melemah 1,65%, Ringgit 
Malaysia melemah 0,43%, Peso Filipina melemah 2,44%, Dollar 
Singapura melemah 1,12% dan Baht Thailand melemah 2,59%. 
Mata uang Asean mengalami tekanan seiring keputusan The Fed 
yang memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 75 bps, serta 
kekhawatiran atas peningkatan kasus Covid-19 pada pekan ini. 

Inflasi melejit, Bank Sentral Swiss naikkan suku bunga. Dikutip 
dari CNN, Bank Sentral Swiss (SNB) menaikkan suku bunga 
acuannya untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir dari minus 
0,75 persen jadi minus 0,25 persen pada Kamis (16/6). Suku bunga 
SNB disebut akan semakin naik seperti bank sentral lainnya.
Ketua SNB Thomas Jordan mengatakan kenaikan 
inflasi Swiss pada Mei 2022 yang mencapai level 
tertinggi dalam hampir 14 tahun membuat bank sentral 
tersebut harus bertindak mengerek suku bunga acuan. 
SNB memperkirakan inflasi akan kembali melampaui 2 persen.  
SNB mengatakan kenaikan suku bunga diperlukan untuk 
mengatasi memeriksa kenaikan harga di Swiss yang mulai 
terpengaruh oleh perang Rusia dan Ukraina. David Oxley 
dari Capital Economics mengatakan kemungkinan SNB akan 
menaikkan suku bunga lagi, ke nol atau bahkan ke wilayah 
positif. Sementara ekonom Karsten Junius memperkirakan 
SNB menaikkan suku bunga pada empat pertemuan 
kuartalan berikutnya masing-masing sebesar 25 basis poin.

Berbeda dengan bank sentral utama lainnya, Bank of Japan 
(BoJ) masih terus mempertahankan suku bunganya di rekor 
terendah. Inflasi di Jepang memang sudah mulai menanjak 
tetapi belum setinggi negara Barat sehingga BoJ punya ruang 
mempertahankan suku bunga rendah lebih lama. Tetapi masalah 
muncul dari nilai tukar yen yang terus merosot akibat selisih 
suku bunga dengan Amerika Serikat (AS) yang semakin melebar. 
Dalam pengumuman kebijakan moneter pada Jumat (17/06) 
BoJ mempertahankan suku bunga sebesar (-0,1%). Namun hal 
tersebut membuat Yen Jepang jatuh 1,9 persen. Merosotnya yen 
bisa berdampak buruk bagi perekonomian Jepang, inflasi bisa 
meroket yang pada akhirnya memukul konsumsi rumah tangga. 
PDB terancam merosot, resesi berpotensi terjadi meski suku 
bunga rendah masih dipertahankan. Merespon potensi negatif 
tersebut, BoJ menyatakan akan memperhatikan pergerakan yen.

5

Sumber: BI, diolah

Sumber: Refinitif, diolah

Sumber: Refinitif, diolah

Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi  //  Issue 6 - 1

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI



Commodity Market Info
Perkembangan harga komoditas ekspor utama di 
Indonesia, minyak kelapa sawit mentah (Palm Oil–biru) 
batu bara (coal-kuning) dan karet (rubber-merah) pada 
paruh pertama Juni 2022. Harga palm oil turun sebesar 
14,19% menjadi MYR5.454,0 per ton, coal turun sebesar 
5,5% menjadi USD 389,35 per ton, rubber menguat 2,86% 
menjadi JPY 254,9 per ton.  Turunnya harca CPO antara lain 
disebabkan oleh kebijakan Indonesia yang mempercepat 
ekspor CPO. Hal ini dilakukan agar tangki penyimpanan 
yang penuh segera kosong sehingga produsen bisa 
kembali memproduksi CPO lebih banyak. Selain itu  dari sisi 
permintaan tidak ada kenaikan signifikan seiiring kebijakan 
lockdown  yang terjadi di beberapa kota di China sebagai 
konsumen CPO terbesar, dan menurunnya impor dari India. 

Harga komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/
CPO) masih terkoreksi pada perdagangan Jumat (17/6). 
Dari CNBC Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia 
yang menerapkan program flush out menjadi pemicu tren 
penurunan tersebut. Harga CPO mengalami penurunan 
selama 4 hari beruntun. Menteri Koordinator bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 
Jumat (10/06) mengumumkan bahwa pemerintah akan 
memberlakukan Flush Out atau program percepatan 
penyaluran ekspor. Artinya, pemerintah akan memberikan 
kesempatan kepada produsen CPO yang tidak tergabung 
dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah 
(SIMIRAH) untuk bisa melakukan ekspor degan syarat 
membayar biaya tambahan sebesar US$ 200 per ton 
kepada pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk 
mempercepat kegiatan ekspor CPO untuk membantu 
pabrik-pabrik mengosongkan tangki penyimpanan yang 
telah penuh karena larangan ekspor di bulan Mei lalu. 
Dengan begitu, produsen CPO akan mulai mengekspor 
CPO lebih banyak dan supply pun berpotensi meningkat.

Harga minyak kembali menanjak usai AS berikan sanksi 
baru terhadap Iran. CNN.com,  harga minyak mentah 
berjangka Brent dan WTI  mengalami penguatan  setelah 
Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran 
dan pasar energi fyang okus pada mengetatnya pasokan 
yang berpotensi makin mendongkrak harga minyak tahun 
ini. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan 
permintaan minyak akan tumbuh lebih dari 2 persen 
ke rekor 101,6 juta barel per hari pada tahun depan 
akibat didorong peningkatan permintaan minyak China. 

Sumber: Investing.com, diolah
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What's Next
Domestic
Respons kenaikan bunga The Fed, 
Sri Mulyani akan tekan defisit APBN.  
Menteri Keuangan akan menurunkan defisit sebagai respons 
terhadap bank sentral AS The Fed yang akan menaikkan 
suku bunga hingga 75 basis poin. Ia mengungkapkan saat 
ini Kementerian Keuangan akan fokus menjaga APBN dan 
mengurangi kerawanan negara terhadap utang. Hal ini 
dilakukan dengan menurunkan tingkat defisit hingga lebih kecil 
dari PDB. Sri Mulyani  meyakini dengan pendanaan yang cukup 
kuat, dan sisa perhitungan negara yang cukup kuat, pemerintah 
mampu mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN).

Bursa Efek Indonesia akan kembalikan jam perdagangan 
dan sistem ARB.  Dikutip dari Bisnis.com, hal ini diyakini dapat 
meningkatkan nilai transaksi saham di pasar. Rencana BEI 
merupakan salah satu langkah normalisasi dalam kegiatan 
pasar modal Indonesia. Salah satu keuntungan normalisasi 
jam perdagangan dan ARB yang simetris adalah peningkatan 
likuiditas dengan waktu perdagangan yang lebih lama, pelaku 
pasar dapat lebih lama melakukan transaksi pada sebuah saham. 
Hal ini juga membuka potensi nilai transaksi saham yang lebih 
tinggi ke depannya. Kebijakan tersebut juga akan membuat 
fluktuasi harga lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi 
saat ini. Sebelumnya, BEI sedang mengkaji pengembalian 
jam perdagangan saham seperti sebelum pandemi. BEI 
juga tengah merencanakan untuk mengembalikan sistem 
auto reject bawah (ARB) menjadi simetris sehingga harga 
saham bisa turun sampai dengan 35 persen dalam sehari.

Kurangi ketergantungan Dollar AS, pengusaha diminta 
manfaatkan LCS. Perusahaan ekspor impor di Indonesia 
yang memanfaatkan Local Currency Settlement (LCS) masih 
minim. Padahal LCS bisa memangkas biaya operasional dan 
mengurangi ketergantungan Dollar AS. Kepala BI Jawa Barat 
Herawanto mengatakan, transaksi ekspor dan impor di Jabar 
mencapai 3,4 miliar dolar AS per April 2022. Namun transaksi 
LCS baru 912.000 dollar AS. peredaran mata uang dollar AS 
di Indonesia dalam perdagangan ekspor dan impor sebelum 
ada program LCS mencapai 80 persen hingga 90 persen. 
Angka ini terlampau tinggi karena perdagangan Indonesia 
dengan Amerika hanya 10 persen untuk ekspor dan impor 
5 persen. Dengan penggunaan LCS, pengusaha tidak perlu 
bertransaksi menggunakan dollar AS. Tapi bisa dengan 
Rupiah ataupun mata uang negara tujuan. Saat ini ada 4 
negara tujuan yang bisa menggunakan LCS yakni Malaysia, 
Thailand, Jepang, dan China. Ke depan akan diperluas lagi.

International
The Fed akan naikkan suku bunga lagi. Usai 
The Fed menaikkan suku bunga 75 bps,
Powell bakal menaikkan lagi suku bunga sebesar 50-75 bps 
pada pertemuan bulan Juli 2022. Namun dia menegaskan, 
bank sentral akan melihat tingkat inflasi dalam menaikkan 
suku bunga. Dia mengaku bakal gesit menanggapi prospek 
ekonomi yang berkembang, termasuk peningkatan indeks 
harga konsumen/CPI. inflasi telah menjadi tantangan politik 
terbesar bagi Presiden AS Joe Biden saat negara itu mendekati 
pemilihan paruh waktu pada November. Jajak pendapat ABC 
News/Ipsos baru-baru ini menemukan, hanya 28 persen pemilih 
yang menyatakan penanganan inflasi oleh Biden sudah baik.

Bank Dunia (World Bank) mengatakan pertumbuhan ekonomi 
global bakal terjun bebas pada 2022. World Bank memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi global bakal terjun bebas pada 2022. Dilansir 
Bisnis.com, Bank Dunia juga mengingatkan dampak stagflasi 
terhadap perekonomian dunia. Dalam laporan Prospek Ekonomi 
Global terbaru, Bank Dunia mengatakan pertumbuhan ekonomi 
global sudah melemah dan terpapar inflasi yang berlarut-larut 
akibat perang Rusia vs Ukraina. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan 
terjun bebas dari 5,7 persen pada 2021 menjadi 2,9 persen pada 2022. 
Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa perang 
di Ukraina menganggu rantai pasokan dan membuat stagflasi 
akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sulit dihindari.

Inflasi harga pangan di Inggris diperkirakan bakal naik hingga 
15 persen. Inflasi harga pangan di Inggris diprediksi akan 
mencapai level tertinggi sebesar 15 persen pada musim panas 
ini, memberikan pukulan keras pada kas negara dan konsumen. 
Tingkat inflasi harga pangan yang tinggi ini diperkirakan akan 
bertahan hingga tahun 2023. Laporan terbaru Institute of 
Grocery Distribution (IGD) mengatakan, konsumen rumah tangga 
di Inggris paling rentan terhadap lonjakan harga makanan. 
Melansir dari Reuters, melonjaknya harga di Inggris telah 
memberikan tekanan besar pada pendapatan rumah tangga, 
saat inflasi harga bahan pangan mencapai 7 persen selama empat 
minggu hingga 15 Mei, mencapai level tertinggi dalam 13 tahun.
Tingkat inflasi resmi Inggris mencapai 9 persen pada 
bulan April, mencapai level tertinggi dalam 40 tahun 
terakhir, dan diperkirakan dapat melampui 10 persen 
pada tahun 2022, saat harga energi melonjak 40 persen
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