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khusus, ketentuan perorangan dan kebutuhan khusus dari seseorang belum dipertimbangkan. Anda tidak

harus mengandalkan dokumen ini sebagai saran investasi. Jika Anda mempunyai keingintahuan apapun

tentang setiap produk investasi atau tidak yakin terhadap kesesuaian dari setiap keputusan investasi, Anda

harus mencari nasihat keuangan tersebut dari penasihat profesional Anda yang tepat. Informasi yang dimuat

dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun Allianz tidak menjamin kelengkapan

atau akurasi. Opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Allianz tegas

menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, tersurat maupun tersirat, yang

tercantum di sini, atau yang tidak dicantumkan.
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Sri Mulyani Sebut APBD Bisa Sumbang Rp 15 Triliun Untuk Vaksinasi Covid-19

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan atas nama pemerintah pusat, pihaknya meminta kepada pemerintah

daerah (pemda) untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut ditujukan

untuk membiayai program vaksinasi yang mencakup seluruh daerah di Indonesia. “Artinya, secara nasional mencapai Rp 15 triliun dari

APBD yang diharapkan pemda ikut gunakan dalam rangka untuk sukseskan vaksinasi. Saya ingin sampaikan mayoritas keseluruhan dana

pengadaan vaksin itu melalui APBN pemerintah pusat, “ ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Selasa (19/1). Adapun Sri

Mulyani memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi gratis sebesar Rp 73 triliun-Rp 74 triliun. Angka ini masih

bisa berubah paling tidak hingga Februari 2021, seiring dengan pengajuan anggaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi baru akan terakselerasi pada kuartal II-2021 seiring dengan

program pemulihan ekonomi nasional. Ia menilai tantangan yang dihadapi tahun ini masih relatif sama yakni tekanan pandemi Covid-19.

“Meski kita lihat mungkin nanti pemulihan ekonomi terakselerasi di 2021 terutama kuartal II, III dan IV,” kata Menkeu dalam rapat kerja

bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1). Ia tak memungkiri bahwa mengendalikan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi

seluruh negara di dunia. Pasalnya, meski ada vaksin namun kemungkinan penularan Covid masih akan terjadi jika di semua negara belum

menuntaskannya. Meski begitu, Menkeu mengaku optimistis terhadap prospek kinerja ekonomi nasional tahun ini akan lebih baik, tapi juga

harus bersiap untuk berbagai kemungkinan seiring perkembangan yang bergerak dinamis.

Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (19/1/2021), menyusul kian dekatnya pelantikan presiden

terpilih Joe Biden yang bakal membawa stimulus jumbo. Indeks Dow Jones Industrial Average lompat 257,9 poin (+0,8%) pada pukul 08:30

waktu setempat (21:30 WIB) dan 20 menit kemudian surut menjadi 113,2 poin (+0,37%) ke 30.927,44. S&P 500 tumbuh 19,7 poin (+0,52%)

ke 3.787,98. Nasdaq naik 103,05 poin (+0,79%) ke 13.101,55. Investor memantau komentar kandidat menteri keuangan Janet Yellen.

Mantan gubernur bank sentral AS tersebut akan berpidato di depan Komite Keuangan Senat tentang risiko resesi jika tak ada "langkah

besar." "Baik presiden terpilih, atau saya, mengajukan paket bantuan tanpa kenaikan beban utang negara. Namun saat ini, dengan suku

bunga di posisi rendah dalam sejarah, hal terpintar yang bisa kita ambil adalah bertindak besar. Dalam jangka panjang, saya percaya

manfaatnya akan jauh melampai bebannya," tutur Yellen dalam naskah pidato yang diperoleh NBC News.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,321.86 -1.06% 3.41% 5.73% 0.48%

Indonesia - LQ45 989.05 -0.92% 2.10% 5.79% -3.94%

Indonesia - JII 657.94 -1.63% 1.17% 4.37% -4.99%

US - Dow Jones 30,930.52 0.38% 2.07% 1.06% 5.39%

Europe - Stoxx 600 407.92 -0.19% 2.68% 2.23% -3.92%

Asia ex. Japan - MXFEJ 867.52 2.18% 10.59% 8.43% 28.88%

Hong Kong - Hang Seng 29,642.28 2.70% 11.11% 8.85% 2.02%

Malaysia - KLCI 1,601.88 -0.47% -4.33% -1.56% 0.38%

Philippines - PCOMP 7,198.45 -0.07% -1.36% 1.07% -6.79%

Singapore - STI 2,995.92 0.18% 4.83% 5.35% -8.69%

South Korea - KOSPI 3,092.66 2.61% 11.63% 7.63% 37.42%

Taiwan - TWSE 15,877.37 1.70% 11.35% 7.77% 31.32%

Thailand - SET 1,522.59 0.83% 2.61% 4.81% -4.87%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
338.46 -0.13% -1.14% -1.26% 11.85%

Exchange Rate

USD-IDR 14,065.00 0.04% 0.30% -1.22% -3.08%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data berdasarkan closing T-1, dan change dibandingkan dengan T-2.
Data pada hari libur akan menggunakan data dari hari kerja berikutnya.
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Pertumbuhan Ekonomi Terakselerasi pada Kuartal II-2021

Dow Jones Dibuka Lompat 0,8% Jelang Pelantikan Joe Biden


