
NEWSLETTER

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi September 2022. LPEM 
Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim 
LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran ketiga dan senantiasa akan 
diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara aktif telah 
melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan yang bertujuan 
untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia. 

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan membahas seluruh rangkaian 
sesi plenary T20 Indonesia Summit 2022 di Nusa Dua, Bali. Rangkuman 
enam sesi paralel T20 Indonesia Summit 2022 yang diselenggarakan 
oleh LPEM FEB UI juga tersedia dalam edisi ini. Enam sesi paralel 
tersebut bertajuk “Fostering Collective Action and Tangible 
Cooperation in Climate-related Investment”, “Beyond GDP and 
Towards Inclusive Wealth - Implications for SDG Financing and Other 
Long-term Decision-making”, “Mainstreaming Philanthropic Funding 
in Development Financing”, “Addressing the Challenge of Green 
Transition in Developing Countries”, “Contextualizing Crypto Asset 
Within The Hard Reality of Finance: Does it have arole or is it simply 
a heresy?”, dan “Global Convergence in Climate Action”.

Newsletter ini dibagikan secara luas ke kalangan pemerintah, akademisi, 
advokat dan aktivis lingkungan, NGO, media, serta masyarakat umum. 
Kami mendorong keterlibatan Anda dalam membagikan publikasi ini 
secara luas serta menjadikannya rujukan apabila dibutuhkan.
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T20 Indonesia Summit 2022: Penguatan 
Peran G20 dalam Menavigasi Dinamika 

Global Saat Ini

T20 Indonesia Summit 2022 telah diselenggarakan pada 
5-6 September 2022 di Nusa Dua, Bali, Indonesia sebagai 
bagian dari penguatan peran G20 dalam menavigasi 
dinamika global yang saat ini terjadi. Dalam forum yang 
menjadi puncak penyelenggaraan T20 Indonesia ini, para 
pemikir, pembuat kebijakan hingga pakar terkemuka 
dunia berkumpul untuk membahas penelitian terbaru 
berbasis rekomendasi kebijakan dan hal-hal yang penting 
secara global. Forum ini juga berfungsi sebagai platform 
interaktif bagi rekan-rekan untuk maju dan berbagi ide 
membangun yang lebih sejahtera, berkelanjutan, dan 
dunia inklusif. Tiga tema utama dalam ringkasan kebijakan 
yang dibahas di T20 Summit adalah arsitektur kesehatan 
global, transformasi digital, dan transisi energi.

Pada hari pertama, terdapat dua sesi plenary yang 
bertajuk “Bridging Diverse Interests for Greater Global 
Cooperation” dan “Smoothing Green and Just Energy 
Transition”. Sesi pertama membahas lebih lanjut 
bagaimana G20 dapat menjembatani kepentingan dan 
tantangan dari geopolitik, aspek sosial ekonomi, dan 
lingkungan. Sesi ini diawali dengan keynote speech dari 
Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI). Para panelis 
dalam sesi ini adalah Chatib Basri (Former Minister of 
Finance, Republic of Indonesia), Fukunari Kimura (Chief 
Economist of ERIA), Denis Hew (Director at the APEC 
PSU), Peter Drysdale (Emeritus Professor of Economics at 
the Australian National University), dan Alicia 
García-Herrero (Chief Economist for Asia Pacific at Natixis 
and Adjunct Professor at HKUST Business School).

Sesi kedua lebih lanjut memberikan wawasan tentang 
upaya bahwa transisi hijau dan energi dapat berjalan 
lancar serta kontribusi G20 pada proses tersebut. Para 
panelis dalam sesi ini adalah Anna-Katharina Hornidge 
(Director of the German Development Institute), Frank 
Jotzo (Director of the Centre for Climate Economics and 

Untuk melihat liputan penuh dari keempat sesi 
plenary, silakan tonton rekaman live streaming 

kami di YouTube
https://www.youtube.com/c/T20Indonesia 

Policy at Australian National University), Deepali Khanna 
(Vice-President Asia Regional Office, The Rockefeller 
Foundation), dan Nishant Bhardwaj (Deputy 
Director/Global Sector Lead for Renewable Energy, 
GGGI).

Hari kedua dilanjutkan dengan sesi plenary ketiga dan 
keempat yang bertajuk “Rethinking Social Well-being in 
Digital Society” dan “From T20 Indonesia to the World”. 
Sesi ketiga membahas mengenai posisi kesejahteraan 
sosial di era masyarakat digital. Sesi ini dihadiri oleh Paul 
Twomey, Initiative Director at The New Institute sebagai 
keynote speaker serta beberapa panelis yang meliputi 
Dennis Snower (President Global Solutions Initiative 
Foundation), Wing Thye Woo (Vice-President for Asia at 
UN SDSN), Asep Suryahadi (Senior Research Fellow 
SMERU Institute, Lead Co-chairs of TF5), dan Devi 
Aryani (Executive Director of Indonesia Services 
Dialogue).

Sesi keempat menyoroti rekomendasi T20 Indonesia 
yang terangkum dalam komunike T20 dan langkah yang 
diperlukan. Sesi ini diawali dengan keynote speech dari 
Jeffrey Sachs (Director of the Center for Sustainable 
Development, Columbia University). Para panelis yang 
hadir dalam sesi ini, yakni Bambang Brodjonegoro (Lead 
Co-Chairs of T20 Indonesia), Sachin Chaturvedi (Director 
General at the Research and Information System for 
Developing Countries), Paolo Magri (Executive Vice 
President of the Italian Institute for International Political 
Studies), dan  Tetsushi Sonobe (Dean and CEO of the 
Asian Development Bank Institute).



Mendorong Aksi Kolektif dan Kerjasama 
Nyata dalam Investasi Terkait Iklim
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T20 Indonesia bekerjasama dengan LPEM FEB UI dan 
APRIL Group menyelenggarakan sebuah forum diskusi 
bertajuk “Fostering Collective Action and Tangible 
Cooperation in Climate-related Investment” sebagai 
salah satu rangkaian diskusi paralel T20 Summit pada 5 
September 2022 di Nusa Dua, Bali. Sesi ini bertujuan 
untuk memberikan wawasan tentang peran sektor swasta 
dalam mendorong teknologi, inovasi, komitmen dan 
tindakan yang diperlukan untuk memerangi tantangan 
iklim dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana 
G20 dapat memulai dan memperkuat kerja sama global 
dalam investasi terkait iklim, khususnya dalam menerap-
kan praktik kehutanan dan pertanian berkelanjutan.

Sesi ini menghadirkan pembicara terkenal nasional dan 
internasional seperti John Kirton, Profesor di University of 
Toronto dan Direktur Kelompok Riset G7-G20, yang 
berbicara tentang strategi untuk memacu inovasi teknolo-
gi terkait iklim di negara berkembang. Damayanti Buchori, 
Guru Besar dan Ketua Centre for Transdisciplinary and 
Sustainability Sciences (CTSS) IPB menambahkan bebera-
pa perspektif perdagangan berkelanjutan dan rantai nilai 
di bidang pertanian dan kehutanan.

Dari perspektif sektor swasta, Sihol Parulian Aritonang, 
Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper, hadir dengan 
mendiskusikan peran sektor swasta dalam mencapai 
target iklim. Sementara itu, Sanjiv Louis, Direktur Investasi 
Sail Ventures mengisi kesenjangan pengetahuan dengan 

mempromosikan pusat investasi untuk wacana praktik 
kehutanan dan pertanian berkelanjutan. Sejalan dengan 
diskusi tersebut, Riki Frindos, Direktur Yayasan Keane-
karagaman Hayati Indonesia (KEHATI), menyoroti perlun-
ya penguatan ekosistem keuangan dan pasar modal untuk 
mendorong dan mendorong investasi iklim. Meskipun 
investasi dan pembiayaan adalah sentral, kerangka regula-
si juga menjadi poros baik dalam mendukung aksi iklim 
maupun memacu investasi. Mengenai masalah itu, Wakil 
Direktur Daemeter, Sahat Aritonang, membuka halaman 
pada pendekatan yurisdiksi aksi iklim global.

Sesi paralel ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Perta-
ma, tindakan kolektif sangat penting untuk merencanakan 
dan bersama-sama membuat kebijakan dan peraturan 
melalui proses multi-stakeholder. Kedua, pada investasi 
terkait iklim, investor harus bersedia memoderasi ekspek-
tasi pengembalian dan memperpanjang jangka waktu 
investasi sambil memberi nilai pada hasil dampak lingkun-
gan dan sosial yang terukur dan nyata. Terakhir, investasi 
yang lebih berani dalam solusi berbasis alam, aksi iklim, 
dan pembangunan berkelanjutan. Pada upaya tersebut, 
G20 dapat mengambil peran untuk memprakarsai, men-
egakkan dan memimpin agenda. 

Sebagai penutup, untuk mengatasi tantangan iklim, G20 
perlu menyepakati semangkuk besar aksi kolektif iklim 
karena dunia tidak bisa menunggu beberapa tahun ke 
depan, kecuali situasinya akan semakin buruk.

Untuk melihat liputan penuh dari sesi paralel, silakan tonton 
rekaman live streaming kami di YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UDqzH2AEfM8 



Task Force 9 T20 Indonesia yang dikelola oleh LPEM FEB 
UI menyelenggarakan sebuah forum diskusi bertajuk 
bertajuk “Beyond GDP and Towards Inclusive Wealth - 
Implications for SDG Financing and Other Long-term 
Decision-making” sebagai salah satu rangkaian diskusi 
paralel T20 Summit pada 5 September 2022 di Nusa Dua, 
Bali. 

Forum diskusi dibuka dengan sambutan pembukaan dari 
Rob Smith, Principal of Midsummer Analytics. Rob 
menyampaikan bahwa bergerak menuju kekayaan inklusif 
tidak berarti PDB ditinggalkan sebagai ukuran utama 
kemajuan. Lebih lanjut, dalam pemikiran awalnya, 
Matthew Agarwala mengatakan bahwa, di abad ke-21, 
kita menghadapi konstelasi krisis: krisis iklim, krisis 
keanekaragaman hayati, krisis kualitas udara, krisis akses 
air dan sanitasi sebagai akibat dari pengejaran 
pertumbuhan PDB. Selanjutnya, Bambang Brodjonegoro, 
lead co-chair T20 Indonesia, menjelaskan berdasarkan 
pengalamannya sebagai Menteri, terdapat tiga tujuan 
utama dalam perencanaan pembangunan: mengurangi 
tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
dan mempersempit ketimpangan.

David Kaczan, ekonom senior di Environment, Natural 
Resources, and Blue Economy Global Practice Bank 
Dunia, berbagi pengalaman proyeknya di Bangladesh 
mengenai nilai investasi untuk reboisasi Mangrove di 
Bangladesh. Menambahkan apa yang dikatakan 
pembicara lain, Radhika Lal menyampaikan bahwa tidak 
cukup hanya memiliki pengukuran yang tepat. Kita perlu 
membuat politisi dan sektor swasta menyadari bahwa 
inilah yang perlu kita selaraskan. Dennis Snower 
menyatakan bahwa PDB tradisional tidak cukup untuk 
menangkap kesejahteraan sosial, melainkan hanya modal 
finansial. Modal sosial menyiratkan segala sesuatu yang 
kita butuhkan sebagai makhluk sosial.

Dalam sambutan penutupnya, Bambang Brodjonegoro 
menyimpulkan bahwa untuk memiliki kekayaan inklusif, 
kita perlu mulai merumuskan standar global untuk 
mengukur kekayaan inklusif, termasuk modal manusia 
untuk memastikan bahwa suatu negara memiliki sumber 
daya manusia yang tepat, dan modal alam untuk 
memitigasi bencana alam. Dalam kesempatan T20 
Summit, kita juga perlu menyampaikan pesan kepada para 
pemimpin G20, karena melampaui PDB menjadi 
kebutuhan dan mengusulkan kekayaan inklusif sebagai 
platform.

Untuk melihat liputan penuh dari sesi paralel, silakan tonton 
rekaman live streaming kami di YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9qxfosaK_o 
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Melampaui PDB dan Menuju Kekayaan 
Inklusif - Implikasi untuk Pembiayaan SDG 

dan Pengambilan Keputusan Jangka 
Panjang Lainnya



Task Force 9, T20 Indonesia yang diselenggarakan oleh 
LPEM FEB UI menggelar webinar parallel session T20 
Summit bertajuk “Mainstreaming Philanthropic Funding 
in Development Financing”. Webinar diadakan pada hari 
ke-3 T20 Summit, pada 6 September 2022 di Nusa Dua, 
Bali. Sesi dibuka oleh ketua, Tristan Ace, Chief Program 
Officer Asian Venture Philanthropy Network (AVPN).

Simon Chadwick, Chief Impact Investment Officer Akaria 
Capital, membagikan cara kerja Akaria Capital, dengan 
model kolaboratif antara sektor swasta dan filantropi 
besar. Akaria Capital memiliki tujuan untuk memindahkan 
modal dalam skala besar untuk mendanai solusi iklim alam. 
Dia mengatakan bahwa solusi iklim alam mampu berkon-
tribusi sekitar 37% dari solusi untuk membatasi perubahan 
iklim, di mana aset alam juga dapat memberikan bentuk 
offset karbon terpanjang terbaik. "Mengingat perkemban-
gan di pasar baru-baru ini, Anda dapat melihat solusi 
modal alam (Natural Capital Solution/NCS) atau proyek 
solusi berbasis alam sebagai aset yang dapat diinvesta-
sikan", kata Simon.
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Pengarusutamaan Pendanaan Filantropi 
dalam Pembiayaan Pembangunan

Untuk melihat liputan penuh dari sesi paralel, silakan tonton 
rekaman live streaming kami di YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9qxfosaK_o 

Sementara itu, Arianne Santoso berbagi wawasan tentang 
bagaimana kerja filantropi mendukung perusahaan dan 
bagaimana perusahaan teknologi berperan dalam 
pendanaan filantropi. Pada tahun 2017, Google adalah 
perusahaan pertama yang mencocokkan konsumsi listrik 
tahunan dengan pembelian energi terbarukan. Google 
melakukannya melalui lengan filantropi google, yang 
pertama adalah memberikan sukarelawan berbasis keter-
ampilan ke sektor ini, kemudian memberikan solusi 
teknologi melalui produk dan layanan, dan terakhir 
melalui pendanaan filantropi.
 
Douglas Midland sebagai direktur pelaksana US Develop-
ment Financial Corporation (DFC) memiliki tujuan untuk 
menjembatani modal sosial untuk mendukung bisnis skala 
proyek karena ada banyak likuiditas di luar, namun sedikit 
proyek yang dilaksanakan. DFC mendukung proyek sektor 
publik yang menangani tantangan pembangunan utama, 
seperti transisi energi. Fokus DFC pada kelayakan komer-
sial adalah untuk keberlanjutan jangka panjang, setelah 
modal digunakan, mereka dapat terus memberikan 
dampak yang ingin dicapai DFC. DFC mengukur dampak 
pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja dan 
pertumbuhan ekonomi, di masyarakat lokal.



Mengatasi 
Tantangan Transisi 

Hijau di Negara 
Berkembang

Menilik Pentingnya 
Peran Uang Kripto 

dalam Pasar 
Finansial di Negara 

Berkembang 

Untuk melihat liputan penuh dari sesi paralel, silakan tonton 
rekaman live streaming kami di YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=VWr3xHwvCl8 https://www.youtube.com/watch?v=hsYj_4BUHkM 

Pada tanggal 6 September 2022, T20 Indonesia yang 
diselenggarakan oleh LPEM FEB UI menyelenggara-
kan parallel session T20 Summit bertajuk “Address-
ing the Challenge of Green Transition in Develop-
ing Countries” di Nusa Dua, Bali. Sesi ini menghadir-
kan pembicara terkemuka, seperti Montek Singh 
Ahluwalia (Member of High Level Advisory Group on 
Climate Change, World Bank-IMF), Kathy Hochstetler 
(Head of Department International Relation at 
London School of Economics), Adam Triggs (Director 
of AlphaBeta Accenture Strategy), dan Habib Rab  
(Lead Economist World Bank Jakarta).

Dalam sesi ini, panelis membahas bagaimana negara 
berkembang merumuskan strategi untuk mendukung 
tujuan Paris Agreement dengan membatasi pemana-
san global di bawah 2°C dan mengupayakan untuk 
membatasi hingga 1,5°C. Chatib Basri, mantan ment-
eri keuangan Indonesia dalam pidato pembukaannya 
mengatakan untuk mencapai itu, dibutuhkan dana 
yang besar, yaitu minimal 6% dari PDB Global. Sayan-
gnya, pandemi dan situasi geo-politik di Ukraina telah 
berdampak pada banyak negara berkembang. Hal ini 
akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk men-
etapkan prioritas.

Salah satu rangkaian acara puncak T20 Indonesia, 
T20 Summit, adalah sesi Parallel 4A yang bertajuk 
“Contextualizing Crypto Asset Within The Hard 
Reality of Finance: Does it have arole or is it 
simply a heresy?”. Sesi tersebut diadakan pada 6 
September 2022, dibawakan oleh LPEM FEB UI dan 
RAIZ Invest Indonesia. Sesi tersebut menghadirkan 
pembicara terkemuka, seperti Bambang Soesatyo 
(Speaker of the People's Consultative Assembly, 
Republic of Indonesia) sebagai Keynote Speakers, 
Reza Yamora Siregar (Senior Executive Vice 
President - Indonesia Financial Group Task Force 7 
Co-Chair, T20 Indonesia) sebagai panelis, Henry 
Rialdy (Deputy Commissioner of Financial System 
Stability, Financial Service Authority (OJK) sebagai 
panelis, Bill Fuggle (Partner, Baker and McKenzie 
Australia) sebagai panelis, dan Adrian Panggabean 
(Advisor - Raiz Invest Indonesia) sebagai chair.

Sesi ini membahas tentang implementasi aset kripto 
di pasar keuangan di negara berkembang, 
tantangan, risiko, dan peluang implementasi aset 
kripto dan juga input analitis tentang cara membuat 
aset kripto dikenali dan diatur di masyarakat. 
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Perlunya Kerjasama Global dalam 
Menghadapi Masalah Iklim

Salah satu sesi dalam acara puncak T20 Indonesia, T20 Summit, adalah sesi Parallel 3C yang bertajuk “Global Conver-
gence in Climate Action”. Sesi tersebut dibawakan oleh LPEM FEB UI, dan mendatangkan panelis ternama seperti 
Nathan Hultman (University of Maryland), Shuva Raha (Council for Energy, Environment and Water (CEEW), Preety 
Bandhari (World Resources Institute (WRI)), Noura Mansouri (KAPSARC), Fabby Tumiwa (Institute for Essential Services 
Reform (IESR)), dan Moekti Handajani Soejachmoen (Co-Founder and Executive Director, Indonesia Research Institute 
for Decarbonization (IRID)).

Sesi ini membahas tentang banyak hal mengenai perubahan iklim. Dimulai dari risiko yang harus dimitigasi dengan 
membantu mendukung kebijakan yang lebih kuat di bidang kesehatan masyarakat, kualitas hidup dan keadilan, 
pertumbuhan ekonomi, pengurangan konflik, model bisnis, hingga pendanaan publik untuk mendukung perubahan 
iklim. 

Dari sesi ini, Noura menyorot 3 poin untuk aksi iklim yang sukses: 1) keamanan energi tidak dapat diterima begitu saja; 
2) investasi di berbagai pilihan energi, khususnya energi hijau dan berkelanjutan; dan 3) aksi iklim harus berkelanjutan 
dan inklusif.

Untuk melihat liputan penuh dari sesi paralel, silakan tonton 
rekaman live streaming kami di YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ioisjngIahk



Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

Seri Analisis Makroekonomi: Analisa Inflasi, Agustus 2022
Inflasi tahun ke tahun (YoY) pada Juli 2022 dilaporkan sebe-
sar 4,94% atau meningkat sebesar 0,59% dibandingkan 
dengan inflasi tahunan di Juni 2022. Tingkat inflasi ini 
merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2017, yang tercatat 
sebesar 4,37%. Inflasi bulan ke bulan (MtM) Juli 2022 tercatat 
sebesar 0,64% yang merupakan peningkatan sebesar 0,03% 
dibandingkan inflasi MtM pada Juni 2022. BPS melaporkan 
bahwa komponen inflasi inti, harga diatur pemerintah, dan 
harga bergejolak memberikan kontribusi pada inflasi 
masing-masing sebesar 0,18%, 0,21 %, dan 0,25%. Inflasi 
terjadi karena adanya kenaikan harga pada seluruh sektor 
kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. 
Peningkatan yang paling dominan terjadi pada sektor bahan 
makanan (1,35%), makanan, minuman dan tembakau 
(1,16%), dan transportasi (1,13%).
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/bahasa-indone-
sia-seri-analisis-makroekonomi-inflasi-bulanan-agustus-2022/

Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors 
Meeting, August 2022
A midst a bleak outlook for global growth and elevated 
inflation level everywhere, Indonesia’s economy has shown a 
more optimistic attitude in the remainder of the year. The 
economy grew by 5.44% (y.o.y) in Q2-2022, 
better-than-expected and well above many consensus. Core 
inflation remained relatively benign compared to headline 
inflation, although we projected the trend will be going 
upward. From external side, the aggressive move by the Fed 
provoked a wider rate differential, resulting in the capital 
outflow from emerging markets. Fortunately, it did not 
appear in Indonesia this month due to the positive market 
sentiment toward domestic fundamentals, particularly after 
the published growth of the second quarter has amplified 
the capital inflows into domestic financial market. As a result, 
Rupiah strengthened in mid-August to a level of around 
IDR14,800. Therefore, we see that BI still have some room to 
hold its policy rate at 3.50% this month to support external 
resilience while maintaining macroeconomic and financial 
system stability.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/macroeconom-
ic-analysis-se-
ries-bi-board-of-governor-meeting-august-2022/

Seri Analisis Ekonomi: Trade and Industry Brief, Agustus 
2022
Terus bergejolaknya harga minyak dunia mendorong 
pemerintah untuk melakukan perbaikan skema subsidi Bahan 
Bakar Minyak (BBM). Ditengah berbagai sinyalemen untuk 

menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah 
mengumumkan penambahan alokasi bantuan sosial 
sebesar Rp 24,17 triliun [1]. Trade and Industry Brief edisi 
Agustus ini membahas dampak gejolak harga minyak 
dunia terhadap beban subsidi BBM di APBN, serta 
dampak dari skenario kenaikan harga BBM terhadap 
inflasi, terutama ditengah masih tidak menentunya harga 
pangan dunia. Trade and Industry brief kali ini juga 
membahas kinerja neraca perdagangan Indonesia yang 
pada Juli lalu mencatat surplus USD 4,23 miliar, yang 
merupakan surplus ke-27 bulan berturut-turut. Informasi 
yang digunakan dalam policy brief ini diperoleh dari BPS, 
ICE (International Exchange), dan sumber-sumber lainnya.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/economic-analy-
sis-series-trade-and-industry-brief-august-2022/

Labor Market Brief, Agustus 2022
Upah pekerja/buruh dapat memberikan gambaran 
kesejahteraan para pekerja utamanya pekerja informal 
yang cenderung mengalami fluktuasi. Pada periode Juli 
2022, BPS mencatat bahwa upah buruh di pedesaan 
(buruh tani) maupun di perkotaan (buruh bangunan) 
mengalami peningkatan secara nominal, tetapi mengalami 
penurunan secara nominal. Hal ini menunjukkan bahwa 
daya beli buruh mengalami penurunan dibandingkan 
dengan kondisi tahun lalu. Analisis terhadap kondisi ini 
dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan dalam 
rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok 
informal.
Selengkapnya:https://www.lpem.org/id/labor-mar-
ket-brief-volume-3-number-8-august-2022/

Seri Analisis Fiskal : Tax Policy Brief Edisi 2, September 
2022 
Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif 
terhadap ekonomi di semua wilayah dengan tingkat 
keparahan yang bervariasi. Pandemi COVID-19 
berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi terutama 
untuk provinsi-provinsi bagian Barat Indonesia. Untuk 
wilayah Jawa dan Sumatera, gangguan ekonomi 
berkepanjangan terjadi seiring dengan penerapan 
pembatasan sosial dan mobilitas untuk memitigasi 
penyebaran COVID-19. Namun demikian, beberapa 
daerah tertentu juga mengalami pertumbuhan ekonomi 
positif di tengah kondisi krisis ini, didorong oleh sektor 
primer sebagai sektor perekonomian utama yang masih 
beroperasi selama pandemi. Tercatat pertumbuhan 
ekonomi positif untuk provinsi Sulawesi Tengah, Maluku 
Utara, dan Papua, di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi 
daerah, secara umum, berangsurangsur pulih di tahun 
2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 3,69% seiring 
dengan mulai terkendalinya kasus pandemi dan 
pembukaan secara bertahap berbagai aktivitas 
perekonomian.
Selengkapnya: https://terc.lpem.org/seri-anali-
sis-fiskal-tax-policy-brief-edisi-2-september-2022/
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Webinar dan Press Conference
Kajian Peningkatan Peran Filantropi dalam Pembiayaan SDGs, 30 
Agustus 2022, LPEM FEB UI
https://www.youtube.com/watch?v=I-l-m5bNcYY&t=10s

[T20 TF9] Enhancing Philanthropies’ Contributions in SDGs Blended 
Financing, 9 Agustus 2022, LPEM FEB UI 
https://www.youtube.com/watch?v=cLf1U5BTqtY&t=5s
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Seri Analisis Makroekonomi: Analisa Inflasi, Agustus 2022
Inflasi tahun ke tahun (YoY) pada Juli 2022 dilaporkan sebe-
sar 4,94% atau meningkat sebesar 0,59% dibandingkan 
dengan inflasi tahunan di Juni 2022. Tingkat inflasi ini 
merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2017, yang tercatat 
sebesar 4,37%. Inflasi bulan ke bulan (MtM) Juli 2022 tercatat 
sebesar 0,64% yang merupakan peningkatan sebesar 0,03% 
dibandingkan inflasi MtM pada Juni 2022. BPS melaporkan 
bahwa komponen inflasi inti, harga diatur pemerintah, dan 
harga bergejolak memberikan kontribusi pada inflasi 
masing-masing sebesar 0,18%, 0,21 %, dan 0,25%. Inflasi 
terjadi karena adanya kenaikan harga pada seluruh sektor 
kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. 
Peningkatan yang paling dominan terjadi pada sektor bahan 
makanan (1,35%), makanan, minuman dan tembakau 
(1,16%), dan transportasi (1,13%).
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/bahasa-indone-
sia-seri-analisis-makroekonomi-inflasi-bulanan-agustus-2022/

Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors 
Meeting, August 2022
A midst a bleak outlook for global growth and elevated 
inflation level everywhere, Indonesia’s economy has shown a 
more optimistic attitude in the remainder of the year. The 
economy grew by 5.44% (y.o.y) in Q2-2022, 
better-than-expected and well above many consensus. Core 
inflation remained relatively benign compared to headline 
inflation, although we projected the trend will be going 
upward. From external side, the aggressive move by the Fed 
provoked a wider rate differential, resulting in the capital 
outflow from emerging markets. Fortunately, it did not 
appear in Indonesia this month due to the positive market 
sentiment toward domestic fundamentals, particularly after 
the published growth of the second quarter has amplified 
the capital inflows into domestic financial market. As a result, 
Rupiah strengthened in mid-August to a level of around 
IDR14,800. Therefore, we see that BI still have some room to 
hold its policy rate at 3.50% this month to support external 
resilience while maintaining macroeconomic and financial 
system stability.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/macroeconom-
ic-analysis-se-
ries-bi-board-of-governor-meeting-august-2022/

Seri Analisis Ekonomi: Trade and Industry Brief, Agustus 
2022
Terus bergejolaknya harga minyak dunia mendorong 
pemerintah untuk melakukan perbaikan skema subsidi Bahan 
Bakar Minyak (BBM). Ditengah berbagai sinyalemen untuk 

menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah 
mengumumkan penambahan alokasi bantuan sosial 
sebesar Rp 24,17 triliun [1]. Trade and Industry Brief edisi 
Agustus ini membahas dampak gejolak harga minyak 
dunia terhadap beban subsidi BBM di APBN, serta 
dampak dari skenario kenaikan harga BBM terhadap 
inflasi, terutama ditengah masih tidak menentunya harga 
pangan dunia. Trade and Industry brief kali ini juga 
membahas kinerja neraca perdagangan Indonesia yang 
pada Juli lalu mencatat surplus USD 4,23 miliar, yang 
merupakan surplus ke-27 bulan berturut-turut. Informasi 
yang digunakan dalam policy brief ini diperoleh dari BPS, 
ICE (International Exchange), dan sumber-sumber lainnya.
Selengkapnya: https://www.lpem.org/id/economic-analy-
sis-series-trade-and-industry-brief-august-2022/

Labor Market Brief, Agustus 2022
Upah pekerja/buruh dapat memberikan gambaran 
kesejahteraan para pekerja utamanya pekerja informal 
yang cenderung mengalami fluktuasi. Pada periode Juli 
2022, BPS mencatat bahwa upah buruh di pedesaan 
(buruh tani) maupun di perkotaan (buruh bangunan) 
mengalami peningkatan secara nominal, tetapi mengalami 
penurunan secara nominal. Hal ini menunjukkan bahwa 
daya beli buruh mengalami penurunan dibandingkan 
dengan kondisi tahun lalu. Analisis terhadap kondisi ini 
dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan dalam 
rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok 
informal.
Selengkapnya:https://www.lpem.org/id/labor-mar-
ket-brief-volume-3-number-8-august-2022/

Seri Analisis Fiskal : Tax Policy Brief Edisi 2, September 
2022 
Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif 
terhadap ekonomi di semua wilayah dengan tingkat 
keparahan yang bervariasi. Pandemi COVID-19 
berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi terutama 
untuk provinsi-provinsi bagian Barat Indonesia. Untuk 
wilayah Jawa dan Sumatera, gangguan ekonomi 
berkepanjangan terjadi seiring dengan penerapan 
pembatasan sosial dan mobilitas untuk memitigasi 
penyebaran COVID-19. Namun demikian, beberapa 
daerah tertentu juga mengalami pertumbuhan ekonomi 
positif di tengah kondisi krisis ini, didorong oleh sektor 
primer sebagai sektor perekonomian utama yang masih 
beroperasi selama pandemi. Tercatat pertumbuhan 
ekonomi positif untuk provinsi Sulawesi Tengah, Maluku 
Utara, dan Papua, di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi 
daerah, secara umum, berangsurangsur pulih di tahun 
2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 3,69% seiring 
dengan mulai terkendalinya kasus pandemi dan 
pembukaan secara bertahap berbagai aktivitas 
perekonomian.
Selengkapnya: https://terc.lpem.org/seri-anali-
sis-fiskal-tax-policy-brief-edisi-2-september-2022/
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