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Disclaimer: Dokumen ini dipersiapkan halnya sebagai informasi umum, dan mengenai tujuan investasi

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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Anggaran PEN Naik Jadi Rp 553,09 Triliun

Pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) di

tahun 2021. Nominalnya pun hampir sama dengan nominal pada tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlanggar Hartarto

mengungkapkan, proyek alokasi PCPEN di tahun 2021 sebesar Rp 553,09 triliun atau berbeda tipis dengan alokasi di tahun 2020 yang

sebesar RP 579,78 triliun di luar SILPA. “Ini berarti, pemerintah melihat kalau pemulihan ekonomi di tahun 2021 memerlukan support yang

sama dengan tahun 2020. Tetapi kita sudah ada vaksinasi yang nantinya bisa mencapai herd immunity,” ujar Airlangga, Selasa (26/1). Ada

beberapa sektor yang akan didukung pemerintah dalam program PCPEN ini. Seperti, sektor kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 104,7

triliun. Ini lebih besar dari tahun 2020 yang sebesar RP 63,51 triliun.

Pemerintah menambah delapan petunjuk pelaksanaan (juklak) Undang-Undang No 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker),

yaitu dari 44 menjadi 52 peraturan. Ke-52 juklak UU Ciptaker itu terdiri atas 48 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden

(perpres). Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penambahan juklak UU Ciptaker dilakukan setelah pemerintah

mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah melakukan lawatan (roadshow) ke 15 kota untuk mendengarkan masukan pemda.

Pemerintah, menurut Menko Perekonomian, juga sedang menyiapkan regulasi mengenai daftar positif (positive list) investasi. Daftar positif

investasi terbagi atas 246 bidang yang sudah mendapatkan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), 90 bidang usaha

yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta 46 bidang dengan syarat tertentu.

Pemerintahan Biden akan membeli 200 juta lebih banyak vaksin virus corona dan bakal menyalurkan lebih banyak ke negara bagian.

Menurut seorang pejabat senior pemerintahan pada hari Selasa (26/1/2021), langkah ini adalah dalam upaya untuk memenuhi janji

presiden AS untuk mengekang pandemi. Melansir Reuters, Biden sedang berupaya keras untuk menahan penyebaran virus karena varian

baru yang menyebar lebih cepat mengancam untuk mendongkrak angka kematian di seluruh Amerika Serikat. Reuters juga memberitakan,

Pemerintahan AS akan membeli 100 juta dosis masing-masing vaksin buatan Pfizer Inc dan Moderna Inc, sehingga meningkatkan total

dosis keseluruhan menjadi 600 juta. Ditargetkan, pengiriman bisa dilakukan pada musim panas.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,140.17 -1.89% 0.77% 2.69% -1.66%

Indonesia - LQ45 966.88 -2.13% 1.15% 3.42% -5.72%

Indonesia - JII 636.55 -1.51% -1.97% 0.97% -7.25%

US - Dow Jones 30,937.04 -0.07% 2.44% 1.08% 6.72%

Europe - Stoxx 600 407.70 0.63% 2.96% 2.17% -3.76%

Asia ex. Japan - MXFEJ 877.30 -2.10% 13.56% 9.65% 34.45%

Hong Kong - Hang Seng 29,391.26 -2.55% 11.39% 7.93% 5.16%

Malaysia - KLCI 1,575.31 -0.08% -4.01% -3.19% 0.16%

Philippines - PCOMP 6,977.16 -1.33% -2.04% -2.04% -8.48%

Singapore - STI 2,945.52 -0.95% 3.64% 3.58% -9.09%

South Korea - KOSPI 3,140.31 -2.14% 11.88% 9.29% 44.27%

Taiwan - TWSE 15,658.85 -1.80% 9.65% 6.29% 37.10%

Thailand - SET 1,512.83 0.75% 4.22% 4.14% -3.61%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
338.68 0.07% -0.99% -1.20% 10.58%

Exchange Rate

USD-IDR 14,065.00 -0.30% 0.64% -1.22% -3.55%

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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Pemerintah Tambah 8 Juklak UU Ciptaker

Pemerintahan Biden Membeli 200 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Untuk Mengekang Virus


