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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
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Realisasi PEN 2021 Capai Rp76,59 T per 17 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp76,59 triliun

sampai 17 Maret 2021. Realisasinya mencapai 10,9 persen dari pagu Rp699,43 triliun pada tahun ini. Berdasarkan persentase dari

pagunya, belanja PEN terbesar ada di perlindungan sosial mencapai Rp25,97 triliun atau 16,5 persen dari pagunya Rp157,41 triliun.

Belanja PEN untuk perlindungan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos). Selanjutnya, untuk dukungan UMKM

dan korporasi mencapai Rp29,63 triliun atau 16 persen dari pagu Rp184,83 triliun. Belanja PEN ini membuat konsumsi pemerintah jadi

positif. Sementara untuk insentif dunia usaha sudah mencapai Rp7,15 triliun atau 12,2 persen dari pagu Rp58,46 triliun, kesehatan Rp12,4

triliun atau 7 persen dari pagu Rp176,3 triliun, dan program prioritas Rp1,44 triliun atawa 1,2 persen dari pagu Rp122,42 triliun.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I - 2021 diperkirakan akan berada di kisaran minus 1 sampai minus -0,1%. Untuk pertumbuhan ekonomi

tahun 2021 ditargetkan berada di kisaran 4,5 sampai 5,3%. “Untuk kuartal I di kami perkirakan masih di dalam range antara -1% hingga -

0,1%. Kami berharap sebetulnya bisa mencapai zona netral, tapi masih mendekati -0,1%,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN

kita pada Selasa (23/3). Sementara itu dari sisi inflasi akan dijaga sesuai target 3 plus minus 1%. Kondisi inflasi sangat dipengaruhi oleh

daya beli masyarakat. Rendahnya inflasi menggambarkan daya beli masyarakat yang belum pulih, dan ekspektasi inflasi belum meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2021 ini hanya sebesar 0,10%. Angka ini menunjukan penurunan dari bulan

Januari dan periode yang sama tahun 2020.

Komisioner Uni Eropa (UE) untuk pasar internal Thierry Breton mengatakan, bahwa Eropa dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd

immunity terhadap virus corona Covid-19 pada Juli mendatang. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (22/3), menyusul program vaksinasi

yang diprediksi bakal dipercepat. Optimistis itu muncul di saat beberapa negara di Eropa mulai memberlakukan kembali aturan pembatasan

guna menghadapi lonjakan kasus infeksi virus corona, dan berbagai pemberitaan soal keamanan utama dari vaksin. “Mari kita ambil tanggal

simbolis: pada 14 Juli, kita kemungkinan mencapai kekebalan di seluruh benua. Kami berada di kandang sendiri, karena kami tahu bahwa

untuk mengatasi pandemi ini hanya ada satu solusi: vaksinasi. Vaksin sedang berdatangan,” ujar Breton kepada lembaga penyiaran

Prancis, TF1.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,252.71 -0.77% 0.85% 4.58% 49.05%

Indonesia - LQ45 940.52 -0.40% -0.02% 0.60% 50.54%

Indonesia - JII 618.73 -0.59% -1.32% -1.85% 43.50%

US - Dow Jones 32,423.15 -0.94% 2.95% 5.94% 69.10%

Europe - Stoxx 600 423.31 -0.20% 2.57% 6.08% 44.45%

Asia ex. Japan - MXFEJ 824.84 -1.01% -8.31% 3.09% 63.10%

Hong Kong - Hang Seng 28,497.38 -1.34% -6.86% 4.65% 24.96%

Malaysia - KLCI 1,595.29 -1.33% 1.23% -1.96% 22.41%

Philippines - PCOMP 6,446.35 0.80% -5.89% -9.49% 34.90%

Singapore - STI 3,131.74 0.12% 7.66% 10.12% 29.91%

South Korea - KOSPI 3,004.74 -1.01% -2.65% 4.57% 91.86%

Taiwan - TWSE 16,177.59 -0.07% -1.50% 9.81% 75.19%

Thailand - SET 1,564.25 -0.13% 3.52% 7.68% 38.77%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
333.44 0.17% -1.68% -2.73% 15.09%

Exchange Rate

USD-IDR 14,397.00 0.07% -2.65% -3.61% 9.79%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 23 Mar 2021.
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Menteri Keuangan: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I di Kisaran -1 sampai -0,1%

Juli Jadi Target UE Capai 'Herd Immunity'


