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Sinergi Jaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tetap kuat:
1. Pertumbuhan ekonomi triwulan 

I/2023 tercatat 5,03% (yoy)
2. Sedikit meningkat dibandingkan 

dengan pertumbuhan pada 
triwulan sebelumnya  
sebesar 5,01% (yoy) 

3. Didorong tingginya ekspor 
dan meningkatnya permintaan 
domestik 

4. Didukung kinerja yang baik di 
seluruh Lapangan Usaha (LU)

5. Secara spasial, pertumbuhan 
ekonomi tertinggi tercatat 
di wilayah Kalimantan dan 
Sulawesi-Maluku-Papua 
(Sulampua)

Perkembangan terkini  
menunjukkan kegiatan ekonomi 
tetap membaik pada triwulan  
II/2023

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia
1. Diselenggarakan  24-25 Mei 2023 
2. Keputusan: 
   A. Mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo  
       Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%
   B. Mempertahankan suku bunga Deposit   
       Facility sebesar 5,00%
   C. Mempertahankan suku bunga Lending   
       Facility sebesar 6,50%
3. Keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan 

moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali 
 dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi 

IHK dapat segera kembali ke kisaran sasaran 
 3,0±1% pada triwulan III/2023 
4.Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan  
   stabilisasi nilai rupiah 

5.Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar  
   tetap dilanjutkan 
6.Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus  
   didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan  
   digital dan penguatan stabilitas sistem dan   
   layanan pembayaran 
7.Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan  
   sistem pembayaran BI tersebut terus diarahkan untuk  
   mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

BI terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk 
menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan 
sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter 
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah 
3. Melanjutkan twist operation 
4.  Melanjutkan kebijakan transparansi suku  

bunga dasar kredit (SBDK) 
5. Melanjutkan perluasan QRIS 
6. Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia 
7. Memperkuat kerja sama internasional  
Perluasa QRIS melalui:
1. Peningkatan intensitas kampanye bersama 

indusri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada 
masyarakat. Termasuk Merchant Discount Rate 
(MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik 
Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS)

2. Pengembangan QRIS antarnegara dengan 
Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. 
Koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dilanjutkan melalui penguatan 
program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. 
Sinergi kebijakan antara BI dengan KSSK diperkuat dalam rangka:
1.   Menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan
2.   Mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha 
3.   Meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.
Pertumbuhan ekonomi dunia 2023: 
1. Diprediksi lebih tinggi dari prakiraan semula
2. Diprakirakan mencapai 2,7% (yoy)
3. Ditopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang lebih kuat. 
4. Ekonomi Tiongkok tumbuh lebih baik didorong oleh pembukaan ekonomi pascapandemi Covid-19
5. Prospek ekonomi India juga meningkat didukung permintaan domestik yang kuat
6. Pemulihan ekonomi negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) tertahan sejalan dengan dampak kebijakan 

moneter ketat dan peningkatan risiko stabilitas sistem keuangan (SSK)
7. Penurunan inflasi global berlanjut terutama dipengaruhi oleh proses disinflasi negara berkembang yang lebih 

cepat sedangkan penurunan inflasi negara maju lebih lambat akibat pasar tenaga kerja yang ketat
8. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dipengaruhi oleh dampak risiko SSK di negara maju dan juga 

ketidakpastian penyelesaian permasalahan government debt ceiling di AS
9. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global tersebut, aliran masuk modal asing ke negara berkembang 

berlanjut seiring dengan kondisi dan prospek perekonomiannya yang lebih baik.

Sebagaimana tecermin 
pada pertumbuhan positif 
penjualan eceran, 
ekspansi Purchasing 
Managers’ Index (PMI) 
Manufaktur, dan kenaikan 
keyakinan konsumen

Kinerja ekspor pada April 2023 
juga kuat di tengah membaiknya 
perekonomian global
Dengan perkembangan tersebut, 
pertumbuhan ekonomi 2023 
diprakirakan tetap dalam  
kisaran 4,5-5,3%

Mario Dandy Ngaku Menyesal
mor 31. Sedangkan Mario mengguna
kan rompi tahanan kejaksaan nomor 17.

”Dua tersangka ini sudah kita teri
ma pada hari ini dan sudah dilakukan 
pe me rik saan secara formil para ter
sangkanya. Saat ini penahan telah be
ralih kepada JPU selama 20 hari ke 
depan di Rutan Ke las 1 Cipinang,” ujar 
Kepala Kejari Jak sel Syarief Sulaeman 
Nahdi dalam kon fe rensi pers di Kejari 
Jaksel, Jumat (26/5).

Syarief menuturkan jaksa akan sege
ra menyelesaikan surat dakwaan se
hingga kedua tersangka dapat disidang
kan di PN Jaksel. ”Dalam waktu sing
kat akan kami limpahkan ke Pengadi
lan Negeri (PN) Jaksel untuk dilakukan 
persidangan,” kata dia.

Dalam kasus ini, Mario dijerat de

JAKARTA  Mario Dandy Satriyo, 20, 
tersangka penganiayaan berat terhadap 
Cristalino David Ozora, 17, mengaku me
nyesal dan meminta maaf atas perbuatan 
yang dilakukannya. Hal itu disampaikan 
Mario usai menjalani pemeriksaan kese
hatan jelang proses pelimpahan tahap 
dua atau penyerahan tersangka dan ba
rang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Jakarta Selatan (Jaksel). ”Saya sangat 
menyesal dan saya mohon maaf,” kata 
Mario di Polda Metro Jaya, Jumat (26/5).

Mario tak banyak berbicara saat dita
nya awak media perihal kasus hukum 
yang tengah menjeratnya saat ini. Ia ha
nya mengatakan dirinya siap menyam
paikan pembelaan dalam proses persi
dangan. ”Iya, ada nanti disampaikan di 
persidangan,” ucap dia.

Polda Metro Jaya kemarin menyerah
kan tersangka Mario dan Shane ke Ke
jari Jaksel. Sebelum dilimpahkan, ke
duanya menjalani pemeriksaan keseha
tan di Biddokkes Polda Metro Jaya dan 
dinyatakan dalam keadaan sehat.

Direktur Reskrimum Polda Metro 
Jaya Kombes Hengki Haryadi menje
laskan Mario ditahan di rutan sela
ma 94 hari sebelum akhirnya dilim
pahkan ke kejaksaan. Sementara 
Shane, menjalani masa penahanan 
selama 92 hari.

Usai dilimpahkan dari Polda Metro 
Jaya ke Kejari Jaksel, Mario dan Shane 
ditahan di Rumah Tahanan Cipinang. 
Saat diserahkan kepada kejaksaan, 
Shane tampak menggunakan rompi ta
hanan kejaksaan berwarna merah no

ngan Pasal 355 KUHP ayat 1 subsider 
Pa sal 354 ayat 1 KUHP subsider 535 
ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KU
HP. Penyidik juga mengenakan Mario 
pasal 76c Jo 80 UndangUndang Per
lin  dungan Anak.

Sementara Shane dijerat Pasal 355 
ayat 1 Jo Pasal 56 KUHP, subsider 354 
ayat 1 Jo 56 KUHP, subsider 353 ayat 2 Jo 
56 KUHP, subsider 351 ayat 2 Jo 76c Un
dangUndang Perlindungan Anak.

Pada kasus ini polisi juga menetapkan 
remaja perempuan berinisial AG seba
gai anak yang berkonflik dengan hu
kum. AG telah divonis 3,5 tahun penja
ra oleh majelis hakim PN Jakarta Se
latan. Pihak AG dan JPU mengajukan 
sempat mengajukan upaya banding, 
namun ditolak. (one/opi)

KANGEAN - Sebagai salah 
satu bentuk kepedulian PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Ti
mur Tbk (bankjatim) terhadap 
masyarakat dan lingkungan, 
emiten dengan kode BJTM ter
sebut memberikan bantuan 
CSR berupa lima Unit Pene
rangan Jalan Umum (PJU) so
lar cell di Kecamatan Kangayan, 
Pulau Kangean, Sumenep. 

Bertempat di pendopo Kecama
tan Arjasa, penyerahan dilaku
kan secara simbolis oleh Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman 
kepada Sekcam Kangayan Ham
ka, Kamis (25/5) malam. Kegiat
an ini juga dihadiri oleh Direktur 
Mikro, Ritel, dan Menengah 
bankjatim R. Arief Wicaksono.

Busrul menjelaskan, bankja
tim sebagai BUMD terbesar 
yang telah memberikan PAD 
dan deviden kepada Provinisi 
Jawa Timur berkomitmen 
akan selalu mendukung berba
gai program dan kebijakan da
ri kepala daerah. ”Tidak ha nya 
fokus untuk bisnis, bankjatim 
juga tentunya akan terus 

membangun value dan nilai
nilai yang baik di masyarakat 
serta memberikan kemanfaa
tan di seluruh pelosok daerah,” 
tuturnya.

Menurut Busrul, dengan ada
nya PJU dari bankjatim ten tu 
akan bermanfaat bagi masyara
kat setempat dan orang yang 
berlalulalang di wi layah Kang
ayan tersebut. Ter utama di ja
lanjalan yang se pi. Sehingga 

kini masyarakat sudah tidak 
merasakan perkampungan 
yang gelap dan sunyi lagi. 

”Maka dari itu, kami berha
rap semakin besar dukungan 
dari masyarakat Kangean un
tuk pertumbuhan bisnis bankja
tim, maka semakin besar pula 
CSR yang dapat diberikan oleh 
bankjatim,” urai Busrul.

Sementara itu, Camat Arja
sa Hu seini Husen mengucap

kan apresiasi setinggitinggi
nya terhadap bankjatim kare
na telah memberikan banyak 
dukungan terhadap pemerin
tah kabupaten Sumenep, ter
masuk Kecamatan Arjasa. Pi
haknya sangat berharap kerja 
sama ini dapat terus berlanjut 
sehingga bisa menyejahtera
kan masyarakat dan mening
katkan perekonomian warga 
di Pulau Kangean ini. 

”Karena sebagai informasi saja, 
sebagian besar transaksi keua ng an 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 
Kangean ini menggunakan bankja
tim. Semoga ke depannya peran 
bankjatim di Kangean bi sa semakin 
kokoh lagi,” katanya.

Sekcam Kangayan Hamka ju
ga mengucapkan banyak terima 
kasih kepada bankjatim karena 
telah hadir dan memberi CSR di 
Pulau Kangean. Dia memapar
kan, sejak tahun 2021, Kecama
tan Kangayan telah menerima 
bantuan PJU. ”Kami bersyukur 
di tahun ini CSR PJU yang dibe
rikan oleh bankjatim memiliki 
tenaga solar cell sehingga sang
at bermanfaat untuk masyara
kat Kangayan,” ungkapnya. 

Selain penyerahan CSR, bank
jatim juga memberikan bebera
pa penghargaan kepada para 
nasabah setianya. Penghargaan 
yang diberikan antara lain seba
gai nasabah tabungan dan depo
san tertinggi, nasabah Jatim 
Prioritas, serta nasabah trans
aksi terbanyak menggunakan 
JConnect dan QRIS. (nir/opi)

Terangkan Pulau Kangean Lewat CSR PJU Solar Cell 
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Arsjad Rasyid
Ketum Kadin
 “Stabilitas politik 
membawa stabilitas 
keamanan, dan 
stabilitas keamanan 
akan membawa 
perekonomian naik 
karena investasi 
akan besar dan 
akan bertambah 
besar sekali lagi.” 

Bhima Yudhistira
Direktur Celios
 “Tampaknya 
memang 
pemerintah lebih 
menahan belanja 
pasca pandemi 
Covid-19.  Ada 
kekhawatiran masih 
tingginya tekanan 
eksternal.”

Juda Agung
Deputi Gubernur BI
“BI selalu 
konsisten 
di dalam 
menerapkan 
bauran kebijakan 
untuk menjaga 
momentum 
pemulihan 
ekonomi.”

Perry Warjiyo
Gubernur BI
 “Sinergi 
kebijakan BI 
dengan KSSK 
diperkuat dalam 
rangka menjaga 
stabilitas 
makroekonomi 
dan sektor 
keuangan.”

Sri Mulyani
Menteri Keuangan
“Dari negara 
yang telah 
merilis 
pertumbuhan 
ekonomi, 
Indonesia 
mengalami 
pertumbuhan 
yang tinggi.”

IST/BANK INDONESIA

KOMPAK PAKAI BATIK: Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dipimpin Gubernur Bank Indonesia (BI) 
Perry Warjiyo (tiga dari kiri), menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk keberlangsungan 
stabilitas perekonomian nasional. 

KABARESKRIM Polri Komjen 
Agus Andrianto mengatakan, 
In donesia merupakan negara 
yang dijadikan oleh sindikat 
internasional sebagai pangsa 
pa sar potensial untuk memasar
kan narkoba. Hal ini dikatakan 
da lam Rakernis Dit Tipidnarkoba 
Ba reskrim Polri di Bali.

“Saat ini angka prevelensi penya
lahguna narkoba di Indonesia 
dinilai cukup tinggi, yang meny
ebabkan kerawanan terhadap 
dijadikannya Indonesia oleh sindi
kat Internasional sebagai tujuan 
pangsa pasar yang potensial untuk 
memasarkan narkoba,” kata Agus, 
Jumat (26/5).

Oleh karenanya, ia ingin adanya 
kerja sama dan sinergitas antara 
penyidik Polri dengan lembaga dan 
kementerian terkait. Hal ini agar 
adanya kesamaan persepsi dan 
instrumen hukum.

“Saya mengharapkan, melalui 
kegiatan ini kita dapat mempero
leh kesamaan persepsi, instrumen 
hukum dan solusi terhadap 
permasalahan penyidikan dan 
kendala dalam proses penegakan 
hukum sehingga muncul gagasan 
 gagasan yang konstruktif dan 
dapat diformulasikan dalam 
pelaksanaan tugas di lapangan,” 
ujarnya. 

“Dengan demikian profesionali
tas, soliditas dan sinergitas penyi
dik polri dengan satker atau 
kementerian atau lembaga terkait 
dapat terwujud,” sambungnya.

Selain itu, kerja sama ini bisa 
dilakukan juga disebutnya untuk 
melindungi generasi muda dari 
bahaya narkoba. Ia juga menegas
kan, tidak akan menolerir kepada 
aparat yang menyelahgunakan 
kewenangannya dalam tindak 
pidana narkoba. (uta/opi)

Tujuh Strategi BI Jaga Stabilitas Perekonomian 
JAKARTA  Gubernur Bank Indone

sia (BI) Perry Warjiyo menyebut ada se
jumlah strategi untuk menjaga stabilitas 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi In
donesia. Pertama adalah dengan memper
kuat operasi moneter untuk meningkatkan 
efektivitas transmisi kebijakan moneter.

“Strategi kedua, memperkuat stabilisasi 
nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya 
pengendalian inflasi, terutama impor ted in
flation, melalui intervensi di pasar valas 
dengan transaksi spot, Domestic NonDelive
rable Forward (DNDF), serta pem belian/pen
jualan Surat Berharga Negara (SBN) di pa
sar sekunder,” ungkap Per ry dalam konfe
rensi pers di Jakarta, Kamis (25/5).

Kemudian, yang ketiga adalah mela
njutkan twist operation melalui penjual
an SBN di pasar sekunder untuk tenor 
pendek guna meningkatkan daya tarik 
imbal hasil SBN bagi masuknya investor 
portofolio asing dalam rangka memper
kuat stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Keempat, melanjutkan kebijakan trans
paransi suku bunga dasar kredit (SBDK) 
dengan pendalaman pada respons suku 
bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) per
bankan terhadap suku bunga kebijakan.

“Strategi yang kelima adalah melanjut
kan perluasan QRIS melalui peningkatan 
intensitas kampanye bersama industri ter
kait manfaat penggunaan QRIS kepada 
masyarakat termasuk Merchant Discount 
Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan 
QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai 
(TUNTAS), serta pengembangan QRIS an
tarnegara dengan Singapura, Jepang, In

dia, dan Tiongkok,” tambah Perry.
Selain itu, dia mengatakan bahwa stra

tegi yang keenam adalah mendorong ak
septasi Kartu Kredit Indonesia antara 
lain melalui program Championship Tim 
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi 
Daerah (TP2DD) 2023.

Lalu, yang ketujuh, memperkuat kerja 
sama internasional melalui perluasan 
kerja sama dengan bank sentral dan oto
ritas negara mitra lainnya, serta fasilita
si penyelenggaraan promosi investasi dan 
perdagangan di sektor prioritas bekerja 
sama dengan instansi terkait.

Perry menyebut bahwa BI juga berkoordi
nasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) ter 
kait untuk menyukseskan Keketuaan ASE
AN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.

Tak hanya itu, sambung Perry, koordi
nasi kebijakan dengan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan mitra strategis 
terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koor
dinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi 
Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dila
njutkan melalui penguatan program Ge
rakan Nasional Pengendalian Inflasi 
Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

“Sinergi kebijakan antara Bank Indone
sia dengan Komite Stabilitas Sistem Keu
angan (KSSK) diperkuat dalam rangka 
men jaga stabilitas makroekonomi dan sek
tor keuangan, mendorong kredit/pembiaya
an kepada dunia usaha khususnya pada 
sektorsektor prioritas untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta me
ningkatkan ekonomi dan keuangan inklu sif 
dan hijau,” pungkas Perry. (one/opi)

IST/BANK JATIM

BERBAGI: Direktur Utama bankjatim Busrul Iman (tiga dari kanan) menyerahkan secara simbolis kepada Sekcam 
Kangayan Hamka (tengah).


