
BERAWAL dari niat menggugurkan kewajiban ikatan dinas, Hendar justru 
menjalani karier yang panjang hingga terpilih menjadi Deputi Gubernur 
Bank Indonesia pada 2013-2016. 

Selama 33 tahun masa tugasnya di Bank Indonesia, Hendar paling 
banyak ber  kutat dengan data dan statistika. Ia merupakan sosok penting 
di balik pe nyempurnaan Neraca Pembayaran Indonesia selama masa-
masa genting melewati krisis moneter 1998. Hendar juga berkontribusi 
pada lahir nya tim pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, serta 
pengem  bangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. 

Ketelitian Hendar ketika membaca dan memahami data telah menjadi 
inspirasi bagi tim kerja, untuk selalu berusaha menemukan cara pandang 
kreatif dalam memecahkan masalah. Pembawaan Hendar yang tenang 
dan kebapakan juga meninggalkan kesan mendalam bagi mereka.

Sosok Hendar adalah tentang Narasi Tanpa Antagonis, sosok tanpa lawan, 
tanpa kontroversi. Dan buku ini adalah catatan kecil atas sepotong fase 
kehidupan Hendar yang dijalani penuh ikhlas dalam menantang dirinya 
sendiri: memberikan upaya terbaik. 
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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113
(1)   Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2)   Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

(3)   Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta mela kukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).

(4)   Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA SAMBUTAN

Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia mengemban amanah untuk menjaga ke sta
bilan nilai Rupiah. Dalam memenuhi amanah tersebut, 
sangat penting bagi Bank Indonesia agar kebijakannya 

dapat berjalan secara efektif. Kredibilitas merupakan kunci utama 
bagi efektivitas kebijakan bank sentral. Hal ini dikarenakan pen
tingnya keyakinan dan rasionalitas publik dalam memandang 
arah kebijakan yang ditempuh bank sentral sehingga tujuannya 
dapat dicapai. Berpegang pada keterkaitan ini, Bank Indonesia 
senantiasa menjaga dan meningkatkan kredibilitasnya untuk 
memperkuat efektivitas kebijakannya untuk menjaga kestabilan 
nilai rupiah sehingga berdampak positif bagi para kesejahteraan 
rakyat Indonesia. Upaya menjaga dan meningkatkan kredibilitas 
ini dilakukan melalui penguatan mekanisme perumusan kebijakan, 
kerangka kerja, proses pengambilan keputusan, hingga komunikasi 
kebijakan yang efektif.  



x H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S

Dalam proses formulasi kebijakan, Bank Indonesia selalu men
cermati perkembangan terkini serta memprakirakan kondisi ke 
depan berdasarkan data, analisis serta penilaian profesional. Tentu 
saja, ketersediaan data yang berkualitas adalah prasyarat utama. 
Ketersediaan data yang benar, terkini, lengkap, dan tersedia secara 
rutin merupakan bahan utama untuk asesmen yang komprehensif 
agar pengelolaan kebijakan makroekonomi dapat dilakukan secara 
terukur dengan tingkat presisi yang baik. Sebelum krisis moneter, 
harus diakui bahwa kualitas dan cakupan data secara umum masih 
terbatas, terutama data menyangkut lalu lintas modal swasta dari 
dan ke luar negeri. Keterbatasan informasi ini merupakan blind spot 
di tengah banyaknya laporan dan kajian ekonomi yang menyatakan 
bahwa kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang 
sangat baik sebelum terjadinya krisis finansial di Asia. Berbagai 
laporan dan kajian tersebut itu belum mencakup data yang sangat 
krusial, antara lain tentang utang luar negeri sektor swasta yang 
memang belum tersedia pada saat itu. 

Peristiwa krisis finansial Asia pada tahun 19971998 telah 
mengajarkan kita untuk mencermati dan mengantisipasi setiap 
potensi masalah. Peristiwa tersebut juga memengaruhi penge lo
laan ekonomi makro serta membawa banyak perubahan dalam 
pengem bangan dan manajemen data dan statistik di Bank Indo
nesia. Di tengah pusaran perubahan tersebut, salah satu insan ter
baik Bank Indonesia, Pak Hendar, berkiprah dalam membangun 
sistem yang menyediakan data yang valid, akurat dengan cakupan 
yang komprehensif.

Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada tahun 1983, 
hingga bersamasama menjadi Deputi Gubernur sebelum Pak 
Hendar pensiun pada 2016. Sepanjang 33 tahun perjalanan 
kariernya di Bank Indonesia, Pak Hendar selalu memberikan 
yang terbaik. Sejumlah inisiatifnya menjadi produk penting 
yang bertahan dan berkembang hingga saat ini. Sebagai contoh, 
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Pak Hendar berkontribusi besar pada penyempurnaan Neraca 
Pembayaran Indonesia (NPI), yang kemudian justru menjadi salah 
satu acuan bagi negaranegara lain seperti Nepal, Kamboja, dan 
Vietnam. Pak Hendar pun terlibat dalam tiga sistem pelaporan 
lalu lintas devisa (LLD) yaitu LLD bank, Sistem pelaporan LLD 
lembaga keuangan non bank (LKNB), dan sistem pelaporan LLD 
Perusahaan. 

Kemampuan Pak Hendar memandang persoalan dari banyak 
sudut mendorong pendekatanpendekatan kreatif. Data yang 
terhimpun bertambah banyak dan  lengkap. Sampai sekarang, 
sistem yang disempurnakan Pak Hendar masih terus berjalan baik 
dengan sejumlah pemutakhiran sesuai kebutuhan. Pak Hendar 
menggunakan paling banyak waktunya berkutat dengan data dan 
statistik Bank Indonesia dengan satu fokus untuk menyediakan 
data yang komprehensif sebagai dasar formulasi kebijakan Bank 
Indonesia dan ekonomi nasional. Kontribusi Pak Hendar terlihat 
dari statistik NPI yang mengalami perbaikan signifikan dari tahun 
ke tahun, baik dari metode hingga kualitas dan cakupan data. Ini 
terjadi dalam periode penting terkait statistik NPI, ketika Indonesia 
masuk program IMF pada 1997. Sebelum krisis moneter 1997
1998, NPI masih belum memenuhi standar IMF. Namun NPI 
semakin membaik ketika Indonesia mengakhiri program bantuan 
IMF pada 2006, empat tahun lebih cepat dari jadwal. 

Masih terkait data dan kredibilitas, Pak Hendar juga berperan 
penting dalam inisiasi pembentukan Tim Pengendali Inflasi 
di tingkat pusat dan daerah. Saat menjabat sebagai Kepala Biro 
Moneter (20042008), terjadi perubahan kerangka kebijakan 
moneter. Pada Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka 
kebijakan moneter inflation targeting framework (ITF). Kerangka 
kebijakan ITF membutuhkan kemampuan untuk memprediksi 
target inflasi sehingga kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai 
target tersebut. Oleh karena itu, kemampuan memproyeksi inflasi 
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menjadi hal penting dan berkaitan langsung dengan kredibilitas 
bank sentral. Berangkat dari pengalamanya bekerja di bidang data 
dan statistik, Pak Hendar memiliki kepekaan yang sangat memadai 
atas data yang menjadi dasar proyeksi inflasi. Ia juga memahami 
betul persoalan dan tantangan dalam mengendalikan inflasi, antara 
lain dalam menyikapi faktor volatile food dan administered price. 
Pengalaman Pak Hendar saat bertugas di Kantor Bank Indonesia 
Padang juga turut andil dalam membangun koordinasi antar 
instansi, sehingga mendorong lahirnya Tim Pengendali Inflasi baik 
di tingkat pusat dan daerah.  

Persoalan inflasi memang tidak selalu disebabkan oleh per ubahan 
permintaan, melainkan dapat juga karena perubahan penawaran 
atau pasokan barang, terganggunya distribusi atau distorsi harga 
di pasar. Pak Hendar memahami betul bahwa pengen dalian inflasi 
tidak bisa dilakukan hanya dengan instrumen mo neter semata 
tetapi juga harus menjaga stabilitas pasokan, terutama pasokan 
kebutuhan pangan strategis. Ketika menjabat sebagai Anggota 
Deputi Gubernur Bank Indonesia (20132016), Pak Hendar 
berperan penting dalam memastikan kehadiran Bank Indonesia di 
seluruh provinsi, termasuk provinsi termuda Kali mantan Utara. Ia 
juga bertanggungjawab melakukan penguatan koordinasi mana
jemen jaringan KPwDN, melalui Departemen Regional, sebagai 
salah satu bagian agenda transformasi saat itu.  Perspektif luas 
yang dimiliki Pak Hendar atas urusan pusat dan daerah turut 
mendorong penguatan kapasitas KPwDN yang menjadi ujung 
tom bak Bank Indonesia di daerah. Perannya signifikan dalam 
refor masi struktural yang menjadikan Departemen Regional dapat 
dipan dang sebagai satu kesatuan dengan kantor perwakilan. Ia juga 
menunjukkan kepemimpinan yang menginspirasi, kerap berdialog 
langsung dengan para pemangku kepentingan di daerah, sekaligus 
juga melakukan supervisi dan meningkatkan governance KPwDN.  
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Saat menjabat Deputi Gubernur, Pak Hendar juga bertanggung
jawab atas Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) 
yang baru dibentuk pada 2016. Sebagai satuan kerja termuda 
pada saat itu, DEKS memainkan peran penting dalam pengkajian 
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.  Interaksi dengan 
ekonomi dan keuangan syariah sudah dimulai sejak Pak Hendar 
duduk sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Mo
neter. Dalam konteks operasi moneter Pak Hendar lebih meng 
efektifkan pelaksanaan operasi moneter secara syariah. Dalam 
posisi yang sama tersebut, Pak Hendar juga bergabung dalam 
Komite Perbankan Syariah. Seiring keberadaan DEKS, Pak 
Hendar merupakan salah satu peletak dasar pemikiranpemikiran 
mains tream ekonomi syariah yang kini berkembang semakin besar 
dan sudah menjadi mainstream nasional, baik dalam kelembagaan 
maupun dalam masterplan. Salah satu capaian paling terlihat adalah 
terus membaiknya peringkat Indonesia dalam tataran ekonomi 
dan keuangan syariah global. 

Dengan pembawaannya yang tenang, Pak Hendar terus men
catatkan jejak kontribusi bagi Bank Indonesia. Keinginannya untuk 
memahami persoalan secara holistik menjadikan ia sosok yang mau 
mendengar dan cermat mengasup informasi dari banyak pihak. 
Pak Hendar sangat memperhatikan aspek detail dan memiliki kete
litian yang tinggi, namun beliau tidak terjebak pada micromana
gement. Sosoknya yang kebapakan dan mengayomi meningkatkan 
rasa percaya tim sehingga mereka bertumbuh menjadi talenta 
unggul, mengatasi setiap tantangan secara terstruktur dan efisien. 

Pemikiranpemikiran Pak Hendar, serta kontribusinya selama 
berkarya sebagai pegawai Bank Indonesia dapat dipelajari dalam 
buku begawanship yang diterbitkan Bank Indonesia Institute ini. 
Disajikan melalui bahasa yang lugas dan sederhana, buku ini dapat 
menjadi pelajaran dan teladan bagi semua pegawai Bank Indonesia 
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dan masyarakat umum. Sebagaimana berbagai kisah dalam buku 
begawanship lainnya, buku ini juga menjadi memori institusi 
yang penuh pembelajaran, contoh, karya serta inisiatif. Semoga 
teladan kiprah Pak Hendar yang kita pelajari dari buku ini mampu 
meninggalkan kesan dan menggerakkan kita menjadi better person, 
better leader dan better friend. Selamat membaca! 

  
Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



PENGANTAR EDITORIAL

Tidak banyak orang memiliki kesempatan untuk terus 
berjalan di jalur karier yang panjang menuju puncak. 
Tidak banyak juga orang yang mendapat kesempatan 

untuk berkontribusi langsung kepada negara dan berdampak bagi 
masyarakat luas. Dari yang tak banyak itu, Hendar menjadi salah 
satunya. 

Sejak bergabung dengan Bank Indonesia pada 1983, Hendar 
betulbetul menggenapi perjalanan karirnya di institusi tersebut 
hingga pensiun sebagai Deputi Gubernur pada 2016. Berulang 
kali dalam wawancara kami, Hendar menyampaikan rasa syukur 
mendalam atas semua kesempatan yang ia miliki di bank sentral. 
Beberapa peng alamannya dapat dibaca dalam buku ini, sebagai 
bahan pem belajaran hingga refleksi. 

Buku ini merupakan gambaran singkat dari 33 tahun perja
lanan karier Hendar di Bank Indonesia. Berangkat dari semangat 
meng gugurkan kewajiban ikatan dinas dari beasiswa yang diterima 
saat kuliah, kesungguhan Hendar justru membuatnya bertahan 
lama. Jejak kontribusi Hendar terlihat pada sejumlah produk, 
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kebijakan, dan inisiatif Bank Indonesia untuk negeri ini. Seba
gian diantaranya, didokumentasikan di buku ini, lengkap dengan 
kon teks peristiwa dan pemikiranpemikiran yang menjadi latar 
belakang. 

Buku ini merupakan versi penyempurnaan dari buku Hendar, 
Narasi tanpa Antagonis yang diterbitkan BI Institute pada 2017. 
Judulnya tetap dipertahankan, namun terdapat tambahan tam
bahan infor masi dengan tetap berlandaskan pada materi buku se
be    lum nya. 

Terbagi menjadi 6 bab, buku ini memiliki tiga bagian utama, 
yaitu rangkuman perjalanan karier Hendar di Bank Indonesia; jejak 
kontribusi Hendar pada sejumlah produk, kebijakan, dan ini siatif 
Bank Indonesia untuk negeri ini; serta pandangan Hendar sete lah 
purna tugas. Sejumlah komentar dari kolega serta tim yang pernah 
berinteraksi dan bekerja sama juga ditampilkan pada buku ini, un
tuk memperkuat nuansa peristiwa kilas balik yang dikisahkan. 

Melalui sejumlah wawancara dengan Hendar sebagai nara
sum ber utama, tim penulis juga sangat terbantu oleh wawancara 
de ngan Zainal Arifin Lubis yang kini menjabat menjabat Kepala 
Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD di Departemen 
Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Kepala Departemen Eko
nomi dan Keuangan Syariah M. Anwar Bashori, Kepala Depar
temen Regional Dwi Pranoto, serta Budi Trisnanto yang kini 
menjabat Dekan Akademi Makro ekonomi, Moneter, dan Market 
(AMMA) BI Institute. 

Tak ketinggalan, Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indo nesia Edy Setiadi, serta Agung Bayu Purwoko dan Galih 
Pradhono yang pernah menjadi staf Hendar saat menjadi Anggota 
Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sebagai pelengkap, tim penulis 
juga menelisik sejumlah buku, dokumentasi media massa, dan 
situs web, terutama situs web Bank Indonesia. 
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Buku ini memang bukan biografi yang penuh nuansa perso
nal. Pembahasan tiap bab lebih difokuskan pada jejak kontri busi 
Hendar selama berkarier di Bank Indonesia, sehingga diharapkan 
dapat men jadi salah satu repositori atau catatan ‘behind the scene’ 
atas se   jumlah produk, kebijakan, dan inisiasi penting Bank 
Indonesia. 

Bab 1 memuat kilas balik perjalanan karier Hendar mulai da
ri bergabung pada PCPM Bank Indonesia ke8 hingga pensiun 
se bagai Deputi Gu bernur Bank Indonesia. Bab 2 sampai Bab 6 
me  muat jejak kon tri busi Hendar pada Neraca Pembayaran Indo
nesia, kelahiran tim pengendali inflasi di tingkat pusat dan daerah, 
pe nguatan kan torkantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh 
Indonesia, pe ngem bangan ekonomi dan keuangan syariah, serta 
program trans for masi yang mulai bergulir pada 2015. Epilog me
muat lesson learned dari Hendar yang dianalogikan dengan per
mainan golf seba gai hobinya. 

Semoga pembaca dapat menikmati dan mengambil manfaat 
dari buku ini. Selamat membaca!



xviii H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S

Perjalanan Karier Hendar  

1983-1990  
Staf Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kredit (UPPK)
 
1990-1994  
Kepala Seksi Kredit, Pengembangan Usaha Kecil dan  
Luar Negeri, Kantor Bank Indonesia Padang

1994 - 1995 
Studi S2 di Willams College, Massachusetts,  Amerika Serikat
 
1995-1996  
Kepala Seksi Bagian Statistik Neraca Pembayaran,  
Urusan Ekonomi dan Moneter
 
1996-1997  
Peneliti Ekonomi pada Bagian Studi Ekonomi Makro,  
Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter

1997-1999  
Deputi Kepala Bagian Statistik Neraca Pembayaran,  
Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter
 
1999-2003  
Kepala Bagian Statistik Neraca Pembayaran,  
Urusan Statistik Ekonomi dan Moneter
 
2003-2004  
Kepala Bagian Analisa dan Perencanaan Kebijakan,  
Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



xix 

 
2004-2009  
Kepala Biro Kebijakan Moneter,  
Urusan Riset Ekonomi dan  
Kebijakan Moneter
 
2009-2013  
Direktur Eksekutif Departemen 
Pengelolaan Moneter

2013-2013  
Asisten Gubernur Bank 
Indonesia Bidang Sistem 
Pembayaran,  
Pengedaran Uang, dan 
Pengelolaan Sistem Informasi 

2013-2016  
Deputi Gubernur  
Bank Indonesia

P E R J A L A N A N  K A R I R  H E N D A R



xx H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S



BAB 1

  
JALAN PILIHAN TUHAN

Perjalanan hidup memang tak dapat disangka-
sangka. Hal-hal yang awalnya terasa mengecewakan 

dan sulit diterima, justru sering kali merupakan koreksi 
dari Tuhan untuk menempatkan kita  

kembali ke jalan terbaik. 

Perjalanan karier Hendar di Bank Indonesia selama 33 
tahun berawal dari ketidaksengajaan, namun selalu 

dikerjakan sepenuh hati hingga purna tugas. Apa yang 
awalnya terasa ‘salah’ pada akhirnya menjadi kisah 

panjang penuh ucapan syukur Alhamdulillah. 



Suatu hari di Bandung, pengumuman ujian saringan masuk 
perguruan tinggi negeri tahun 1975 terasa sedikit mengece
wakan bagi seorang calon mahasiswa, Hendar. Lulusan SMA 

Negeri 8 Bandung itu tidak diterima di Jurusan Geologi Institut 
Teknologi Bandung (ITB) pilihannya. 

Bagi pelajar SMA di Bandung, apalagi SMA favorit seperti 
SMAN 8, ITB merupakan salah satu citacita paling mainstream 
di masamasa Hendar bersekolah. Bahkan mungkin hingga kini, 
ITB merupakan salah satu perguruan tinggi favorit yang diidam
idamkan para pelajar SMA. 

Sedangkan bagi pihak sekolah, jumlah siswa yang masuk ITB 
me rupakan salah satu tolok ukur prestasi. Semakin banyak lulusan 
yang diterima di ITB, maka semakin harumlah nama SMA ter se but. 

Karena itu, sekolah menyelenggarakan persiapan khusus sejak 
penjurusan di kelas 2 SMA (sekarang kelas XI), termasuk SMAN 
8 Bandung. Seleksi ketat pada masa itu menjaring 27 siswa masuk 
jurusan ilmu pasti dan ilmu alam (Paspal). Hendar salah satunya. 

Usai mengikuti pelajaran sekolah reguler, Hendar dan para 
siswa pilihan mengikuti pelajaran tambahan sampai sore. Mereka 
belajar ilmu ukur ruang, ilmu ukur sudut, kimia, dan fisika, nyaris 
setiap hari. Sebagian besar guru kelas tambahan merupakan tim 
pengajar kelas matrikulasi ITB. 

Tak heran jika Hendar optimistis membidik perguruan tinggi 
idaman. Berbekal persiapan matang, Hendar menjalani ujian 
masuk dengan penuh semangat dan harapan besar. Namun hasil 
berkata lain. 

Mengenal Ilmu Ekonomi
Meski sedikit kecewa tak masuk ITB, Hendar berusaha meyakini 
bahwa semua sudah yang terbaik sesuai kehendakNya. Hendar 
kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Keuangan dan 
Perbankan Indonesia di Bandung pada 1976. 
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Di kampus itu, Hendar mulai tertarik dengan materi pela
jaran ekonomi dan keuangan. Pengalaman tersebut membawanya 
meng  ikuti tes saringan masuk Fakultas Ekonomi Universitas Pa
dja djaran (Unpad) Bandung pada 1977. Ia lolos ujian masuk dan 
resmi menjadi mahasiswa Unpad jurusan akuntansi.  

Bagaimanapun, tak ada yang akhirnya tersiasia. Semua per
siapan yang ia jalani semasa di SMA rupanya menjadi bekal yang 
sangat cukup ketika menjalani perkuliahan.

Belajar ekonomi di perguruan tinggi memberikan pengalaman 
berbeda bagi Hendar. Saat SMA, Hendar merasa cukup dengan 
membaca buku pelajaran. Tapi ketika kuliah, ia banyak menggu
nakan pengetahuannya dalam ilmu matematika dan statistika un
tuk memahami materi pelajaran di bidang ekonomi dan keuangan. 
Menantang, sekaligus menyenangkan. 

“Saya mempunyai bekal pengetahuan matematika yang lebih 
dibanding temanteman yang dari jurusan sosial. Ketika ber ha
dapan dengan matematika dan statistik yang sering membuat 
pusing temanteman dari jurusan sosial, ternyata saya bisa enjoy 
saja,” kata Hendar. 

Lebih bersyukur lagi, saat itu Hendar sudah merasa ekonomi 
adalah bidang yang sangat menyenangkan, karena berkaitan lang
sung dengan persoalan riil setiap hari.

“Setelah kuliah ekonomi saya baru menyadari. Barangkali jika 
kuliah geologi, mungkin malah saya kurang bisa menikmati. Dulu, 
saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bidang ter
sebut. Saya hanya melihat tetangga yang bekerja di bidang geologi, 
dan sepertinya menyenangkan,” ujar Hendar. 

Saat kuliah mulai berjalan, Hendar tertarik mendapatkan 
beasiswa ikatan dinas bagi mahasiswa berprestasi dari Bank 
Indonesia. Meski saat itu, ia mengaku tidak tahu persis tentang 
Bank Indonesia. 
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Setelah 40 tahun, Hendar “kembali” ke sekolahnya, SMA 8 Bandung,  

dalam program BI Mengajar pada 28 Agustus 2015.

Namun, dia terlanjur penasaran. Terbiasa di lingkungan kom
petitif sejak SMA membuat jiwanya tertantang. Lolos program 
beasiswa dengan seleksi ketat adalah sebuah kebanggaan. 

Beasiswa yang ditawarkan Bank Indonesia saat itu bernilai relatif 
cukup besar, sehingga menurutnya dapat meringankan beban orang 
tua. Selain itu, sarjana akuntansi mendapatkan keistimewaan bisa 
langsung masuk sebagai golongan Pegawai Muda 2 begitu diterima 
bekerja di Bank Indonesia. Demi tawaran menarik tersebut, 
Hendar mendaftarkan diri. Ia mengikuti serangkaian tes, termasuk 
psikotes, dan berhasil. 

Hendar mendapatkan dana bantuan pendidikan yang naik 
secara bertahap hingga Rp42.500 per bulan. Saat itu, uang kuliah
nya hanya Rp33.000 per semester. “Dana beasiswa itu diberi kan 
dalam bentuk uang tunai, dan uangnya masih baru dari Kantor 
Cabang Bank Indonesia Bandung,” kata Hendar dengan senang. 
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Karena masih tinggal bersama orang tua, Hendar tak perlu 
repotrepot menyisihkan uang beasiswa untuk biaya hidup ala anak 
kos. Dengan uang itu, ia membeli bukubuku penunjang perku
liahan, terutama terbitan luar negeri. Kadangkadang, ia lebih dulu 
memiliki bukubuku bagus terbaru dibandingkan sang dosen. 

Pindah Jurusan
Beasiswa Bank Indonesia memberikan banyak manfaat seka ligus 
beban bagi Hendar. Mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ber
arti harus siap bekerja selama 2N+1 (N adalah tahun belajar) di 
instansi tersebut. Di sisi lain, keinginannya menjadi dosen muncul 
semakin kuat sejak ia kuliah. 

Maka yang selalu dipikirkan oleh Hendar saat itu ialah bagai
mana bisa menyelesaikan studinya secepat mungkin. Semakin ce
pat ia lulus, akan semakin singkat waktu yang dibutuhkan Hendar 
untuk ‘membayar’ beasiswa. 

Hendar mulai berpikir untuk pindah jurusan dari jurusan 
akun tansi ke jurusan manajemen. Sebab saat itu, menyelesaikan 
kuliah akuntansi di Unpad membutuhkan waktu lebih lama jika 
dibandingkan dengan jurusanjurusan lain. “Saya merasa harus 
lebih cepat se lesai agar segera menuntaskan kewajiban bekerja di 
Bank Indo nesia,” kata Hendar. 

“Setelah kuliah ekonomi, saya baru menyadari 
bahwa saya menyukai bidang ini karena 

berkaitan langsung dengan persoalan riil 
sehari-hari.”
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Tak berapa lama, Bank Indonesia mengubah aturan dan mem
ber lakukan ketentuan baru yang tidak lagi mengistimewakan sar
jana akuntansi. Sarjana dari jurusan apapun masuk sebagai Pegawai 
Muda 1 saat mulai bekerja, tak terkecuali sarjana akun tansi. Se
men  tara, secara umum dibutuhkan waktu lebih dari 4 tahun un
tuk naik golongan dari golongan Pegawai Muda 1 menjadi Pega 
wai Muda 2. Perubahan ketentuan itu semakin membulat kan te
kad Hendar untuk pindah jurusan, menjadi mahasiswa jurusan 
ekonomi manajemen. 

Tapi perkiraan Hendar untuk segera lulus kuliah tidak sepe
nuhnya berjalan sesuai harapan. Ia memang mampu menyelesaikan 
kuliah dengan cepat. Tapi proses menulis skripsi tetap mem bu
tuhkan waktu relatif lama. “Jumlah dosen pembimbing sangat 
ter  batas sehingga kami harus antre dan menunggu dosen yang 
tersedia,” kenangnya. 

Karena memiliki banyak waktu luang di selasela menulis 
skripsi, Hendar me ngajar dan mengikuti seminarseminar yang 
diadakan di kam pus. Ia pernah mengajar mata pelajaran tata buku 
dan hitung dagang di sekolah lanjutan atas swasta di Bandung. 

Tahun 1982, Hendar menyelesaikan studinya dengan gelar 
sarjana ekonomi manajemen dari Fakultas Ekonomi Unpad. 

Pegawai Baru Bank Indonesia 
Sesuai ketentuan ikatan dinas beasiswa Bank Indonesia, Hendar 
segera berangkat ke Jakarta menjalani proses rekrutmen. Ia masuk 
program Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 
8 Bank Indonesia. Peserta program PCPM berasal dari seluruh 
Indonesia. Ada yang direkrut melalui jalur beasiswa seperti diri
nya, ada juga yang melalui program talent scouting, serta program 
rekrutmen lain. “Di angkatan saya, cukup banyak sarjana yang lulus 



7  J A L A N  P I L I H A N  T U H A N

de  ngan predikat cum laude dari universitasuniversitas ternama,” 
kata Hendar.

Ia satu angkatan dengan Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indo
ne sia 2018sekarang), dan Edy Setiadi (Direktur Lembaga Pe
ngem  bangan Perbankan Indonesia sekarang).  

Hendar (kanan) bersama Adiesos, salah satu rekan peserta PCPM-BI Angkatan 8  

edang mengikuti pelajaran.

Penempatan pertama Hendar ialah sebagai staf di Urusan Peren
canaan dan Pengawasan Kredit (UPPK). Tugas utamanya, me la
kukan pemeriksaan bank bidang perkreditan, yaitu monitoring 
atas kredit yang sudah disalurkan. Pada periode itu Bank Indonesia 
memang masih memiliki kewenangan menyalurkan kredit likui
ditas kepada bank komersial untuk pembiayaan kredit bank.
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Hendar pernah dimutasi dari Bagian Pemeriksaan Kredit ke 
Desk Pembinaan dan Penyelamatan Kredit yang kemudian ber
ubah menjadi Bagian Informasi Kredit. Saat itu lah Hendar di li
bat  kan dalam membangun Sistem Informasi Kredit (SIK). Sis tem 
ini dibuat pertama kali dengan bantuan konsultan Booz Allen and 
Hamilton. 

Sistem tersebut diperlukan bank dalam proses pemberian kre 
dit. Di dalamnya, terdapat informasi yang lengkap ten tang debitur 
bank, terkait jumlah kredit, kolektibilitas, beserta ja minannya. 
Melalui sistem tersebut dapat diketahui siapa saja men  dapat kan 
kredit dari bank apa, berapa nilainya, dan apakah pem  ba yaran 
lancar atau tidak. 

Dalam perkembangannya, SIK menjadi cikal bakal dari SLIK 
(Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan BI Checking.

“Dulu, anakanak pintar masuk di pengawasan Bank, golongan 
elite lah. Termasuk Pak Hendar dan Pak Perry. Sejak kuliah kan 
Pak Hendar sudah terima beasiswa. Pintar dia,” kata Edy Setiadi. 

Edy dan Hendar samasama alumni Unpad. Namun mereka 
baru bertemu saat bersamasama menjalani PCPM di Bank Indo
nesia dan menjadi kawan akrab. Mereka sering pulang ke Ban dung 
bersamasama, menumpang bus dari Terminal Cililitan. 

Bus menjadi pilihan karena lebih fleksibel daripada naik kereta 
api. Hendar selalu kembali ke Jakarta dengan menumpang bus 
tengah malam agar dapat langsung bekerja keesokan paginya. 

Dengan Hendar, Edy biasa ngobrol apa saja. Tak selalu serius, 
lebih sering bercanda. Mereka akrab berbincang dalam ba hasa 
Sunda, seperti layaknya barudak Bandung (teman seperkum
pulan). Hendar, dikenang Edy, selalu jadi sosok yang murah se
nyum. Ia merupakan salah satu tempat bertanya para peserta 
PCPM terkait ekonomi. 

Seperti diketahui, Bank Indonesia menjaring talent dari ber
bagai latar belakang. Edy, misalnya, memiliki latar belakang ilmu 
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peternakan, yang terjaring melalui program talent scouting Bank 
Indonesia ke daerahdaerah. “Jadi, temanteman yang tidak punya 
background kuliah ekonomi akan bertanya kepada Pak Hendar,” 
ujarnya. 

Hingga puluhan tahun berkawan dengan Hendar, Edy tak me
rasakan perubahan sikap, baik ketika bersamasama mengawali 
karier di Bank Indonesia, hingga Hendar menjabat Deputi Guber
nur. “Tetap dekat, pesan WhatsApp saya juga cepat dibalas,” kata 
Edy. 

Dosen Akhir Pekan 
Saat bekerja di Bank Indonesia, Hendar mendapatkan kesempatan 
mengajar di perguruan tinggi. “Ada atasan saya yang mengajar dan 
saya diajak untuk ikut mengajar bersamanya. Pada awalnya sebagai 
dosen pengganti apabila beliau berhalangan,” kata Hendar.  

Ia mengajar setelah selesai jam kerja atau pada hari Sabtu. Tentu 
saja, tawaran tersebut menyenangkan hati Hendar. Sebab sebe
lumnya, ia sama sekali tak menduga bisa mengajar sambil bekerja. 

Kesempatan mengajar di Jakarta berhasil mengurangi ke
inginan Hendar untuk mengundurkan diri setelah tuntas kewa
jiban ikatan dinas demi kembali ke kampus sebagai dosen. Toh 
de ngan tetap bekerja di Bank Indonesia, ia masih memiliki kesem
patan mengajar, meski bukan mata kuliah yang ia sukai. 

Saat itu, Hendar mengajar teori moneter yang sebenarnya bukan 
bidang yang ia tekuni.  “Tapi karena bekerja di Bank Indonesia, 
mau tidak mau saya memang harus tahu moneter. Dari sini saya 
sadar, mengajar merupakan cara belajar yang baik.” 

Hendar kemudian mengajar dalam waktu relatif lama di 
Uni  versitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, di kawasan 
Pondok Labu, Jakarta Selatan, usai jam kerja atau pada hari Sabtu. 
Di kampus itu ia mengajar mata kuliah pengelolaan dana per
ban kan (bank funds management), menjelaskan pergerakan dan 
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per putaran uang di bank. Di kemudian hari, tak jarang Hendar 
ber temu beberapa mahasiswanya bekerja sebagai pegawai di Bank 
Indonesia. 

Lamakelamaan Hendar semakin menikmati aktivitas sebagai 
pegawai Bank Indonesia dengan kesempatan mengajar di luar jam 
kerja. Pelanpelan, ia mulai lepas dari ‘beban’ kewajiban ikatan dinas 
2N+1. “Seandainya saat itu saya tidak berkesempatan mengajar, 
mungkin perjalanan karir saya akan berbeda lagi ceritanya,” kenang 
Hendar. 

Setelah semakin mantap bekerja sebagai pegawai Bank Indo
nesia, Hen dar kemudian menikah pada 1986 dengan Yulifah 
Wardaningsih, seorang sarjana pertanian alumni Institut Perta nian 

Kesempatan mengajar selalu membahagiakan Hendar, salah satunya ketika 

memberikan Kuliah Umum di Universitas Nusa Cendana, Kupang, bersama Andrianus 

Mooy, Gubernur Bank Indonesia 1988-1993 (tengah).
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Bogor. Putri per tama keluarga muda ini lahir pada tahun 1987, di
namai Intan Dewi Puspitasari.

Tujuh tahun bekerja di Bank Indonesia, Hendar sempat merasa 
galau. Sejumlah teman seangkatan di PCPM, terutama yang be
kerja di bidang pengawasan bank, sudah mendapat promosi atau 
naik pangkat menjadi Kepala Seksi. 

Meski penasaran dengan masa depan kariernya, Hendar me
milih diam dan tidak menanyakan hal tersebut kepada atasan. 
“Penilaian paling umum saat itu ialah CB (cukup baik) atau CB 
Plus. Biasanya kita terima saja meskipun ada kesempatan bertanya, 
namun sifatnya hanya konfirmasi saja,” kata Hendar. 

Hendar (kiri) saat memberikan kuliah kepada mahasiswa  

National University of Singapore.
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Jauh hari kemudian, Hendar kemudian mengetahui bahwa sang 
atasan memang memiliki pertimbangan lain. Semua berjalan baik
baik saja, bahkan baik sekali. Tahun 1990, Hendar mendapatkan 
promosi menjadi Kepala Seksi. “Saya semakin belajar, apapun 
keadaannya, kita harus menjaga prinsip untuk selalu berprasangka 
baik.”

Mutasi ke Padang
Bersamaan dengan promosi Hendar menjadi Kepala Seksi, ia harus 
dimutasi ke Bank Indonesia Padang. Ini menjadi persoalan baru. 

Pindah ke Padang berarti Hendar tak lagi leluasa pulang pergi 
ke Bandung untuk menengok orang tua dan bertemu teman
teman. Bagi Hendar yang memiliki kedekatan dengan keluarga 
besar, tinggal berdekatan dengan orang tua merupakan hal penting. 

Hendar ingat di masamasa awal ia bekerja, raut wajah orang 
tua seperti mengesankan keberatan berpisah. Karena itu, Hendar 
selalu mengusahakan sebisa mungkin pulang ke Bandung setiap 
ada kesempatan. 

“Apalagi gaji golongan saya pada waktu itu belum sebaik pega
wai sekarang di golongan yang sama. Ditambah lagi, gaji masih 
harus dipotong karena menempati rumah dinas di Padang,” kata 
Hendar. 

Sementara di Jakarta, ia sudah mencicil rumah dan belum 
lunas. Biaya mudik dari Padang ke Bandung yang bakal melonjak 
juga menjadi perhitungan.  

Tapi bagaimanapun juga, mutasi tugas adalah bagian peker
jaan. Ini menjadi konsekuensi atas pilihan Hendar yang sudah me
netapkan diri untuk mengabdi dan berkarier di Bank Indonesia. 
Hendar sadar, ini bukan waktunya memilih, tapi saatnya men
jalankan kewajiban.

Tiba di Padang, Hendar lagilagi mendapatkan kesempatan 
mengajar. Ada senior yang akan pindah tugas dari Padang dan 
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me nawari menggantikannya mengajar. Hendar berkesempatan 
mengajar mata kuliah Akuntansi Perbankan di sebuah perguruan 
tinggi swasta bergengsi di Padang. Honor mengajar per sesi yang 
bakal ia terima lebih besar daripada yang ia dapatkan di Jakarta.  

Lebih dari itu, kesempatan mengajar tersebut juga menjadi 
peluang berharga untuk mendalami aplikasi akuntansi di bidang 
per bankan yang belum sempat ia pelajari saat kuliah. 

Ia juga bersyukur, tidak lama setelah kepindahannya ke Padang, 
Gubernur Bank Indonesia (19881993) Adrianus Mooy mela ku
kan penyesuaian gaji pegawai Bank Indonesia dengan cukup sig
ni fi kan. Kekhawatiran soal keuangan keluarga dapat teratasi dan 
Hendar mulai menikmati tugas di Padang. 

Bertugas di daerah membuatnya banyak belajar. Apalagi men
jadi Kepala Seksi di daerah atau kantor perwakilan sangat berbeda 
dengan menjadi Kepala Seksi di kantor pusat. 

Tugas Kepala Seksi di kantor pusat akan terbatas pada satuan 
kerjanya saja. Ia hampir tak memiliki eksposur mewakili satuan 
kerja ke institusi lain, karena di atasnya masih terdapat jabatan 
seperti kepala bagian, wakil kepala urusan dan sebagainya.

“Waktu itu Kepala Perwakilan di Padang 
adalah Pak Muharno, dan wakilnya Pak 

Maskan Iskandar. Beliau berdua sangat ingin 
bawahannya juga maju. Karena itu kami yang 

muda-muda sering diberi kesempatan, bahkan 
tugas yang betul-betul baru.”
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Sedangkan struktur birokrasi di daerah lebih pendek, dengan 
spektrum tugas yang begitu luas. Banyak tugas yang berpeluang 
didelegasikan kepada Kepala Seksi. Ketika tidak ada Kepala Seksi 
Kas, maka Hendar juga harus bisa memainkan peran tersebut. 
Be  gitu juga ketika Kepala Seksi Pengawas BPR kosong, Hendar 
diper caya menjalankannya, dan ternyata dapat berjalan baik. 

“Waktu itu Kepala Perwakilan di Padang adalah Pak Muharno, 
dan wakilnya Pak Maskan Iskandar. Beliau berdua orang yang 
sangat ingin bawahannya juga maju. Karena itu kami yang 
mudamuda sering diberi kesempatan, bahkan tugas yang betul
betul baru. Saya bersyukur sering diberi kesempatan oleh Kepala 
Perwa kilan untuk menghadiri aneka forum, termasuk forum yang 
dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatra Barat,” ujarnya. 

Kesempatan tersebut membuatnya belajar membangun jeja
ring dengan para pemangku kepentingan di wilayah kerja Bank 
Indonesia di Padang. 

Selama bertugas di Padang, Hendar mendapat amanah untuk 
mengawasi likuiditas kredit yang disalurkan Bank Indonesia dan 
bertanggung jawab atas Pengembangan Usaha Kecil.  

Pada bidang perkreditan, dia bertugas melakukan analisa per
mohonan kredit likuiditas bank komersial setempat yang kepu
tusannya merupakan kewenangan Bank Indonesia Padang, sekaligus 
mengawasi kredit likuiditas yang disalurkan. Hendar juga bertugas 
memberikan rekomendasi kepada Kantor Pusat Bank Indonesia 
atas permohonan kredit likuiditas yang proyek investasinya berada 
di wilayah kerja BI Padang. 

“Saya bertugas merencanakan pemberian kredit yang akan di
salurkan selama satu tahun ke depan, kepada sektor apa saja, ke
pada pihak mana saja, berapa porsi Bank Indonesia dan berapa 
porsi bank mitra,” jelas Hendar.

Mulai tahun 1990, sektor usaha yang bisa mendapatkan kredit 
likuiditas dari Bank Indonesia terbatas untuk mendukung program 
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pemerintah saja, misalnya untuk pembiayaan koperasi. Sementara 
sebelumnya, Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas 
kepada bank umum untuk investasi perhotelan dan perkebunan 
besar. 

Di Padang, Bank Indonesia banyak memberikan kredit likui
ditas untuk anggotaanggota koperasi primer. Pada saat itu, ada 
beberapa proyek investasi yang dibiayai Bank Indonesia dengan 
skema Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada Koperasi 
Primer untuk Anggotanya (KKPA), seperti perkebunan kelapa 
sawit di Pasaman, perkebunan teh di Gunung Talang, dan tambak 
ikan di Bukittinggi.

“Ternyata di Padang saya harus menganalisis kelayakan pro
po sal permintaan kredit yang disampaikan bank, misalnya kredit 
koperasi. Di situ saya bisa menerapkan ilmu yang sangat saya 
gemari, yakni financial management. Tuhan memang selalu me
miliki rencana lebih daripada yang kita pikirkan,” kata Hendar.

Di Padang, putri kedua dan ketiga lahir menyemarakkan ke
luarga kecil Hendar, dinamai Indah Dewi Purnamasari dan Astri 
Desriany Putri. 

Berangkat ke Massachusetts  
Setelah dua tahun bertugas di Padang, Hendar mendapatkan ke
sem patan pertama mengikuti kursus ke luar negeri. Ia berangkat 
ke Massachusetts, Amerika Serikat, pada Mei 1992, mengikuti 
kursus Project Analysis and Management di Arthur D. Little, 
Management Education Institute, Cambridge, Massachusetts. 
Materi kursus tersebut sangat relevan dengan bidang tugas Hendar, 
baik di bidang perkreditan maupun pengembangan usaha kecil, 
khususnya terkait dengan penyusunan dan pemahaman analisa 
dan pengelolaan suatu proyek investasi. 
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Kursus tersebut berlangsung singkat, tiga bulan saja. Kelak, 
kursus singkat ini menjadi semacam perkenalan Hendar dengan 
Negeri Paman Sam di kemudian hari. 

Setelah lebih dari tiga tahun di Padang, Hendar memperoleh 
kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan untuk promosi dari 
golongan Pegawai Muda ke Pegawai Madya yang sangat diharapkan 
oleh para Kepala Seksi terutama di daerah. 

Umumnya, Kepala Seksi mendapat kesempatan mengikuti 
kurang dari tiga modul.  Hendar bersyukur dapat mengikuti tiga 
modul sekaligus yaitu modul perbankan, moneter, dan manajemen. 
Ketika baru menyelesaikan dua dari tiga modul, datang kabar baik 
yang sempat membuat galau. 

Hasil wawancara Hendar dengan Profesor dari Williams 
College yang sempat datang ke Indonesia, diumumkan. Nama 
Hendar berada pada ranking teratas dari beberapa kandidat yang 
diusulkan untuk mengikuti program S2 ke Amerika Serikat. 
Namun jadwal keberangkatannya bertepatan ketika Hendar masih 
harus menyelesaikan satu modul pendidikan lanjutan untuk 
promosi golongan. 

Lagilagi, Hendar harus memilih. 
“Kalau memilih menyelesaikan modul tersebut, belum tentu 

juga saya langsung mendapatkan kesempatan promosi. Karena 
pendidikan itu hanya bersifat pembekalan. Tetapi kalau me milih 
S2, begitu pulang belum tentu saya langsung mendapat ke sem
patan untuk langsung ambil modul yang belum selesai,” kata 
Hendar. 

Setelah menimbangnimbang, akhirnya Hendar memilih untuk 
mengambil kesempatan studi pascasarjana. Tahun 1994, Hendar 
berangkat ke Negeri Paman Sam, melanjutkan studi S2 di Center 
for Development Economics, Williams College, Williamstown, 
Massachusetts. Persiapan studi ia jalani di Economic Institute, 
Boulder, Colorado. Keluarga pun turut serta. 
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Selama kuliah, waktu dan energi Hendar nyaris habis tersita 
untuk mengikuti pendidikan. Masa studinya hanya sembilan 
bulan, dengan pilihan lulus atau tidak lulus, tidak ada kesempatan 
mengulang. Karena itu setiap hari ia sibuk kuliah. Bahkan akhir 
pekan harus digunakan untuk membuat tugas. 

Hendar berjibaku mengatur waktu, berbagi waktu antara studi 
dan keluarga.  Akhir pekan dibagi bergantian. Jika ia harus ke 
per  pustakaan pada hari Sabtu, maka hari Minggu ia sempatkan 

Hendar bersama istri dan ketiga anaknya, dalam acara ramah tamah bersama 

mahasiswa Williams College, di Massachusetts, Amerika Serikat.
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bersama keluarga. Jika ia harus mengerjakan tugas pada hari 
Minggu, maka Hendar menikmati Sabtu sebagai family time. 

“Semester pertama berat sekali karena belum tahu triknya. 
Na mun semester selanjutnya sudah terbiasa, lebih bisa mengatur 
waktu. Selain itu, saya sungguh bersyukur karena bekal penge
tahuan mate matika dan statistik saat sekolah dan kuliah betul
betul mendukung kelancaran studi saya, di bidang ekonomi pem
bangunan,” ujar Hendar. 

Setelah menyelesaikan program S2 pada pertengahan tahun 
1995, Hendar kembali ke Jakarta. Apa yang dikhawatirkan Hendar 
sebelum berangkat ke Amerika sempat menjadi kenyataan. Nama
nya tidak masuk daftar peserta modul manajemen yang akan di se
lenggarakan. 

Hendar kemudian menghadap Kepala Bagian Pendidikan dan 
Latihan, namun tidak mendapat kejelasan. Ia pun berinisiatif ber
tanya kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, Wakil Kepala Urusan 
(Di rektur) Sumber Daya Manusia, Imam Sukarno dan Bachri 
Ansori.

“Saya ingat sekali yang dikatakannya. Katanya, ‘jangan sampai 
Hendar dirugikan, dapat ikut modul manajemen’. Alhamdulillah, 
akhirnya saya bisa mengikuti modul itu,” kenang Hendar.

Tak lama kemudian, Hendar mendapatkan promosi menjadi 
Pegawai Madya setingkat Wakil Kepala Bagian. Hendar kemudian 
ditempatkan di desk (setingkat di bawah divisi) Penelitian dan 
Pengembangan di Urusan Ekonomi dan Statistik (URES), bersama 
dengan Halim Alamsyah. 

Satu tahun pada posisi itu, Hendar mendapatkan promosi 
men jadi Deputi Kepala Bagian Studi Ekonomi Makro (SEM) pada 
1996. Bagian ini ada masih di bawah Urusan Riset Ekonomi dan 
Kebijakan Moneter (UREM), salah satu urusan baru hasil pemi
sahan dari URES. Saat ini, UREM dinamai Departemen Ekonomi 
dan Moneter (DKEM).
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Sesuai dengan nama bagiannya, Hendar menangani halhal 
yang terkait dengan ekonomi makro. Ia harus banyak bekerja sama 
dengan bagianbagian lain dalam membuat kajian dan laporan
laporan, seperti laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan. 
Hendar juga bertugas mempersiapkan bahanbahan untuk rapat 
kerja Gubernur Bank Indonesia dengan DPR yang merupakan 
gabungan dari beberapa bahan dari urusan lain . 

Semua pertanyaan yang datang dari DPR oleh Direksi 
didisposisikan ke UREM lalu turun ke Bagian SEM. Pertanyaan 

Hendar bersama para mahasiswa S-2 Center for Development Economics, Williams 

College Massachusetts, Amerika Serikat.
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DPR bisa sangat beragam, dari urusan perbankan sampai dengan 
ekonomi makro. 

“Pertanyaan tersebut kami sebar ke urusanurusan terkait 
untuk disiapkan jawabannya. Kemudian semua jawaban tersebut 
dikumpulkan ke bagian saya untuk dikompilasi. Bagian terakhir 
itu menjadi tugas saya di Bagian Studi Ekonomi Makro,” jelas 
Hendar. 

Tugas melakukan sinkronisasi semua jawaban hingga menjadi 
suatu ‘line of thinking’ ini yang kemudian menjadi tugas yang 
menarik sekaligus menantang bagi Hendar. Sering kali, jawaban 
pertanyaanpertanyaan itu masuk menjelang tenggat, ataupun 
pem  bahasan direksi baru selesai di malam hari. 

“Saya sering mengerjakan tugas ini sampai larut malam, apabila 
rapat dengan DPR diselenggarakan pagi hari. Esok paginya, Pak 
Halim Alamsyah ikut mendampingi Dewan Gubernur ke DPR,” 
kata Hendar. 

Pada waktu itu Halim Alamsyah menjabat sebagai Kepala 
Bagian, dan Hendar menjabat sebagai Deputi Kepala Bagian (Asis
ten Direktur dalam sistem kepangkatan sekarang).

Ketika berada pada posisi tersebut, Hendar kembali menda
patkan tugas belajar ke Amerika Serikat. Ia mengikuti program 
Macroeconomic Policy and Management di Harvard Institute 
for International Development (HIID), Massachusetts, Amerika 
Serikat. 

Hendar mengikuti program tersebut selama beberapa bulan, 
bersama dengan banyak peserta dari banyak negara berkembang. 
Sejumlah ekonom kelas dunia datang sebagai pengajar, salah 
satunya Profesor Jeffrey Sach. 

“Waktu itu kita belum mengalami krisis ekonomi. Perekono
mian Indonesia banyak dibicarakan di kampus dengan nada yang 
penuh dengan pujian. Ini membanggakan sekali,” kenang Hendar. 
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Mengawal Neraca Pembayaran 
Pulang dari Massachusetts, Hendar ditugaskan menjabat Kepala 
Seksi Bagian Statistik Neraca Pembayaran dengan tugas pokok 
me nyusun statistik neraca pembayaran. Saat itu, Bagian Statis tik 
Neraca Pembayaran berada di bawah Urusan Statistik Ekonomi 
dan Moneter (USEM).

Dalam menjalankan tugas baru tersebut, Hendar harus me
ngum     pulkan dan mendiskusikan data terkait statistik neraca pem
bayaran seperti data ekspor impor barang dan jasa, inves tasi oleh 
investor asing di Indonesia, baik investasi langsung mau pun inves
tasi portofolio, dan data mengenai utang sektor swasta ke luar 
negeri. 

Pada konteks saat itu, data yang berhasil dikumpulkan sudah 
cukup bagus karena tidak ada instansi lain yang memiliki data 
selengkap Bank Indonesia. Ketika Indonesia belum mengalami 
krisis, semua pihak meyakini kondisi di Tanah Air baikbaik saja, 
berdasarkan data dan parameter waktu itu. 

Namun dari kacamata sekarang, data saat itu memang kurang 
lengkap karena belum ada sistem pelaporan yang memadai. Neraca 
pembayaran yang sudah dibuat secara rutin belum tergolong 
sempurna. Banyak pos data yang masih bisa dilengkapi. Salah satu 
data penting yang dibutuhkan adalah kelengkapan dan akurasi 
data mengenai jumlah utang luar negeri sektor swasta.

Sebagaimana diketahui, inilah yang kemudian menjadi pe
nyebab utama krisis keuangan Indonesia tahun 19971998. Bank 
Indo nesia tidak dapat mendeteksi berapa sebenarnya permin taan 
valuta asing saat itu untuk pembayaran utang luar negeri karena 
belum punya data yang lengkap dan akurat. Data yang tidak tersedia 
berakibat pada pasar yang semakin liar berspekulasi, ditambah nilai 
tukar rupiah kemudian merosot tajam. 

Begitu terjadi krisis ekonomi, Indonesia sebagai anggota Inter
national Monetary Fund (IMF) mengikuti program IMF. Selain 
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memberikan bantuan dana talangan, IMF juga meminta Indonesia 
mem perbaiki data ekonominya, termasuk Statistik Neraca Pem
bayaran. 

“Di samping biaya ekonomi yang sangat besar, krisis ini juga 
memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Krisis tersebut juga 
meng ingatkan betapa pentingnya memiliki data yang kom pre
hensif, akurat, lengkap dan tepat waktu atau timely, ” ujar Hendar. 

Pada tahun 1999, Hendar menjabat Kepala Bagian Statistik 
dan Neraca Pembayaran. Ia berkesempatan membangun 3 sistem 
pelaporan lalu lintas devisa (LLD). Tiga sistem pelaporan itu ada 
lah sistem pelaporan LLD bank, sistem pelaporan LLD lem baga 
ke uangan non bank (LKNB), dan sistem pelaporan LLD per usa
haan.

Hendar ketika menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia  

bersama Direktur IMF (2011-2019) Christine Lagarde pada 2015.
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Hendar cukup lama berkecimpung di Bagian Statistik Neraca 
Pembayaran, sejak Indonesia masuk program IMF pada 1997 sam
pai memutuskan mengakhiri program tersebut pada 2003. Hendar 
masuk ke bagian tersebut pada 1997 sebagai Deputi Ke pala Bagian, 
naik jabatan menjadi Kepala Bagian, lalu pada 2003 dipindahkan 
ke Bagan Analisa dan Perencanaan Kebijakan. 

Think Tank
Hendar kemudian menjabat Kepala Bagian Analisa dan Perencana
an Kebijakan pada 2003 hingga 2004. Tugas utamanya, menyiap
kan bahan rapat dewan gubernur yang meliputi asesmen secara ter
inte grasi terkait dengan perkembangan makro ekonomi, mo ne ter 
dan sektor keuangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan. 

Tentu saja, kebijakan yang direkomendasikan tersebut merupa
kan hasil diskusi yang melibatkan berbagai satuan kerja di UREM 
maupun satuan kerja lain di luar UREM dan melalui pembahasan 
di tingkat direktorat. Rekomendasi tersebut tidak hanya berupa 
suku bunga kebijakan (policy rate) saja, tetapi mencakup kebijakan 
lain, seperti kebijakan giro wajib minimum (GWM).

Biasanya Hendar harus menyiapkan bahan rapat untuk Dewan 
Gubernur, mulai dari rapat bulanan hingga tahunan. Bagian Analisa 
dan Perencanaan Kebijakan ini semacam thinktank di UREM. Di 
sinilah berbagai kebijakan moneter dipersiapkan, dimatangkan, 
dan kemudian diusulkan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Pada Februari hingga Mei 2004, Hendar mengikuti Sekolah 
Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) angkatan XXVI. 
Bagi Hendar, SESPIBI merupakan salah satu program pendidikan 
dan pelatihan paling prestisius, selain kursus kepemimpinan di 
Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas).

SESPIBI merupakan pendidikan tingkat tertinggi di Bank 
Indonesia, dikhususkan bagi pegawai yang sudah berada pada level 
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Deputi Direktur (Kepala Bagian) dan sedang dipersiapkan untuk 
menjadi direktur. 

Sedangkan kursus kepemimpinan nasional yang diselenggarakan 
oleh Lemhannas lebih berfokus pada pendidikan kepemimpinan 
nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional, dan nilainilai 
kebangsaan.

Hendar merupakan lulusan terbaik  SESPIBI XXVI, menem
pati peringkat satu. Tak lama kemudian, Hendar naik jabatan dari 
Kepala Bagian Analisa dan Perencanaan Kebijakan menjadi Kepala 
Biro Kebijakan Moneter. 

Inisiasi Tim Pengendalian Inflasi 
Begitu naik menjadi Kepala Biro Kebijakan Moneter, otomatis 
ruang lingkup tanggung jawab Hendar juga lebih luas lagi. Hendar 
harus menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan moneter 
serta menyusun regulasi di bidang moneter, melakukan ases men 
makro ekonomi dan moneter serta rekomendasi proyeksi dan simu
lasi makroekonomi dan moneter, melakukan koordinasi pengen
dalian inflasi dengan pihak terkait, serta melakukan koor dinasi dan 
komunikasi kebijakan ekonomi kepada para pemangku kebijakan. 

“Salah satu yang boleh dianggap legacy ketika saya berada pada 
posisi itu adalah inisiatif pembentukan Tim Pengendalian Inflasi 
(TPI),” ujar Hendar. 

Keberadaan TPI merupakan inisiatif Bank Indonesia yang 
di respons sangat positif oleh beberapa kementerian seperti Ke
men   terian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian 
BUMN, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam perkem bangan
nya, dibentuk juga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), se
hingga tim ini ada di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah. 

Ide pembentukan TPI didasari oleh pemikiran bahwa karak
teristik inflasi Indonesia lebih dipicu oleh persoalan gangguan 
pasokan (supply), bukan persoalan permintaan sematamata. Oleh 
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sebab itu, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dengan me
ngendalikan sisi demand, misalnya dengan menaikkan atau me nu
runkan suku bunga. Inflasi di Indonesia juga harus diken dalikan 
dengan memastikan ketersediaan pasokannya. 

Selain membentuk TPI, dalam jabatannya sebagai Kepala Biro 
Kebijakan Moneter, Hendar juga turut mengawal perubahan sa
saran operasional kebijakan moneter dari suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia satu bulan (SBI 1 bulan) ke suku bunga pasar 
uang antar bank (PUAB) overnight (O/N), sementara suku bunga 
ke    bi jakan (suku bunga acuannya) adalah BI Rate. Kemudian da
lam per  kembangannya suku bunga acuan berubah dari BI Rate 
menjadi Seven Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) hingga saat ini. 

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Bank Indonesia dan sejumlah menteri 

membuka rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu,  

27 Mei 2015. Rapat tersebut merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional VI TPID 

tahun 2015 yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, Gubernur Bank Indonesia, dan 

menteri terkait. [TEMPO/Aditia Noviansyah]



26 H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S

Dari Direktur Eksekutif ke Deputi Gubernur
Hendar menjabat Direktur Eksekutif selama empat tahun, dari 
2009 sampai 2013, sebelum promosi menjadi Asisten Gubernur 
dan kemudian menjadi Deputi Gubernur. 

Saat menjabat Direktur Eksekutif, Hendar memimpin Depar
temen Pengelolaan Moneter. Di posisi itu dia bertanggung jawab 
mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang dalam rangka men
jaga suku bunga PUAB O/N berada dalam kisaran sasarannya, 
dan menjaga stabilitas nilai tukar, melalui operasi moneter rupiah 
mau pun valuta asing. Hendar juga harus bekerja sama dengan para 
pemangku kepentingan yang lain agar operasi moneter berjalan 
dengan baik. 

Dalam tugas ini, beberapa hal yang boleh dikatakan sebagai 
legacy Hendar adalah menjalankan operasi moneter dengan pen de
katan ‘dual intervention’ yang ide awalnya digulirkan oleh Darmin 
Nasution, Gubernur Bank Indonesia waktu itu. 

Dalam operasi ini Bank Indonesia mengupayakan stabilitas 
nilai tukar rupiah baik melalui operasi moneter Bank Indonesia 
baik di pasar valuta asing maupun melalui pembelian atau pen
jualan obligasi pemerintah di pasar sekunder obligasi. Hal ini 
di la kukan sepanjang fluktuasi nilai tukar ditengarai bersumber 
dari ketidakseimbangan persediaan dan permintaan valas karena 
kegiatan inves tor asing di pasar obligasi. Strategi ini penting, baik 
untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sekaligus membantu menjaga 
stabilitas harga surat utang negara (SUN). 

Ketika memimpin Departemen Operasi Moneter, Hendar 
juga memperkenalkan penggunaan instrumen baru untuk operasi 
moneter, seperti instrumen term deposit, repo, reverse repo, surat 
utang negara, perpanjangan tenor SBI, dan pengaturan holding 
period kepemilikan SBI. Ia juga menginisiasi pembentukan satu 
forum koordinasi lintas otoritas dengan tujuan untuk bersama
sama melakukan pendalaman pasar.
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Setelah 4 tahun lebih menjabat sebagai direktur eksekutif, nama 
Hendar kemudian dipilih sebagai calon anggota dewan gubernur. 
Tentu saja, secara formal, pemerintah yang mengusulkan kepada 
DPR, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Waktu itu, nama yang diajukan ke DPR bukan hanya Hendar, 
tetapi juga Perry Warjiyo, yang sebelumnya sudah pernah mengikuti 
proses serupa. Pada fit and proper test di hadapan anggota DPR, 
Perry Warjiyo yang terpilih menjadi Anggota Dewan Gubernur.

Hendar sendiri berkomentar, “Ini proses politik, dan tentunya 
DPR punya pertimbangan sendiri. Apalagi yang terpilih adalah 
Pak Perry, yang memang memiliki wawasan luas dan pengalaman 
lebih lama di bidang moneter, sehingga sangat mumpuni untuk 

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Hendar MA, 

saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Deputi Gubernur BI di Gedung MPR/DPR/

DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2013. [TEMPO/Imam Sukamto]
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duduk pada posisi itu. Karena itu pilihan DPR tersebut bagi saya 
sangat wajar. “

Itu sebabnya Hendar berkeinginan menjadi orang pertama 
yang mengucapkan selamat pada Perry. “Beliau memang lebih pan
tas untuk dipilih oleh DPR sebagai Deputi Gubernur pada saat 
itu.”

Nama Hendar kembali diusulkan ketika Muliaman Hadad 
meng akhiri tugas sebagai Deputi Gubernur. Presiden kembali 
meng  ajukan nama Hendar, bersama dua calon lain, yaitu Mulya 
Siregar yang juga masih duduk sebagai asisten gubernur, dan 
Treesna W. Suparyono, yang ketika itu duduk sebagai Direktur 
Ekse  kutif Pengelolaan Devisa. 

Pada pengajuan kedua ini DPR menyetujui dan memilih 
Hendar menjadi anggota dewan gubernur. Prosesnya cukup lama. 
“Pengajuan dilakukan ketika Pak Darmin Nasution masih menjadi 
gubernur Bank Indonesia, tetapi saya dilantik ketika Pak Agus 
Martowardojo sudah menggantikan Pak Darmin.”

Dengan pelantikan itu, hanya tiga bulan Hendar duduk se ba
gai asisten gubernur, yakni dari Maret sampai dengan Juni 2013. 
Sedangkan pelantikan Hendar sebagai Deputi Gubernur baru 
dilakukan pada Agustus 2013. Perlu proses yang cukup lama, ka
rena menunggu penetapan dari Mahkamah Agung. Proses di DPR 
selesai di awal bulan puasa. Mungkin itu sebabnya proses hukum
nya baru selesai pada Agustus, setelah Idul Fitri.

Transformasi Bank Indonesia
Ketika Hendar mulai menjabat sebagai Deputi Gubernur, ada 
bebe rapa konteks yang selalu diingat. Pertama, UndangUndang 
No mor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
meng   amanatkan bahwa tugas pengawasan bank akan berpindah 
dari Bank Indonesia ke OJK mulai 31 Desember 2013
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Hendar, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru, menerima ucapan selamat dari 

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali seusai pengambilan sumpah jabatan di Mahkamah 

Agung, Jakarta, Jumat (2/8). Hendar menggantikan Muliaman D Hadad yang menjadi 

Ketua Otoritas Jasa Keuangan. [KOMPAS/Priyombodo]
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Artinya, Bank Indonesia akan menjalankan fungsi yang lebih 
khas sebagai bank sentral. Kalau sebelumnya tugas Bank Indonesia 
masih tercampur antara kebijakan makro dengan mikro, kini harus 
fokus hanya pada kebijakan makro, yakni bagaimana menjaga sta
bilitas ekonomi makro yang meliputi stabilitas moneter dan sta
bilitas sistem keuangan (kebijakan makroprudensial) dan sistem 
pembayaran. 

Dewan Gubernur Bank Indonesia.
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Kedua, kondisi seperti itu terjadi ketika pergantian peja bat 
Gu  bernur Bank Indonesia, dari Darmin Nasution ke Agus Marto
wardojo. Konteks baru dan gubernur baru itulah yang kemu   dian 
men desakkan semangat baru di kalangan petinggi Bank Indonesia 
untuk bersamasama mengkaji apa yang sudah dilakukan, apa yang 
sedang dilakukan, dan apa yang perlu dilakukan di masa men
datang. 

“Ketika itu kami semua sepakat bahwa Bank Indonesia perlu 
melakukan transformasi. Situasi baru dan tuntutan baru tidak bisa 
lagi didekati dengan cara yang lama,“ ujar Hendar.

Bersama Deputi Gubernur lainnya, Hendar mengawal ber
jalan nya program transformasi Bank Indonesia di masa itu, ter
utama dalam hal penguatan kantorkantor perwakilan di daerah 
serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

“Menurut saya, inti dari program  
transformasi itu adalah ba gai    mana  

menjadikan Bank Indonesia sebagai  
bank sentral yang kre dibel dan terbaik  

di tingkat regional, sekaligus  
memberikan man faat yang lebih besar  

bagi bangsa dan rakyat Indonesia,”  
kata Hendar. 
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BAB 2 

MENJARING DATA, 
MEMBACA INDONESIA

Sejatinya, data merupakan sinyal dari kebenaran yang 
nyata. Minimnya data bisa berakibat pada pengambilan 
keputusan strategis yang keliru dan tidak efektif. Krisis 

moneter yang menerpa Indonesia pada 1997-1998 
mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki data 

akurat dan valid dalam cakupan yang cukup. 

Krisis moneter juga menjadi momen ‘istimewa’ bagi 
Hendar, yang saat itu duduk sebagai Pimpinan Bagian 
Statistik Neraca Pembayaran. Apa saja yang dilakukan 

Hendar pada posisi itu? Bagaimana hasilnya dan sejauh 
apa dampaknya bagi pengelolaan moneter hari ini?



Hendar bergabung dengan Urusan Ekonomi dan Statistik 
(URES) pada 1995, setelah meraih gelar Master of 
Arts di bidang Kebijakan Ekonomi dari Center for 

Development Economics, Williams College, Williamstown, 
Massachusetts, AS. Ia dipercaya menjabat Kepala Seksi Bagian 
Neraca Pembayaran. Inilah awal Hendar berkutat dengan statistik 
selama di Bank Indonesia, hingga kelak ia menjabat Kepala Bagian 
Analisa dan Perencanaan Kebijakan pada 2003. 

Periode 19952003 dapat dibilang merupakan periode paling 
kritis dalam kaitannya dengan statistik Neraca Pembayaran Indo
nesia (NPI), terutama karena statistik ini menjadi bahan moni toring 
IMF untuk menilai kemampuan Indonesia dalam menghasilkan 
devisa atau net international reserve (NIR).

Sebagai Kepala Seksi Bagian Neraca Pembayaran, Hendar ber
tanggung jawab untuk menyusun statistik dan analisis statistik lalu 
lintas modal swasta. Setahun kemudian, dia mendapatkan pro mosi 
menjadi Peneliti Ekonomi pada Bagian Studi Ekonomi Makro, 
Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (UREM). Tahun 
1997, Hendar menjabat Deputi Kepala Bagian Statistik Neraca 
Pembayaran, UREM dan dua tahun kemudian ia dipromosi 
menjadi Kepala Bagian. 

Hingga 1997, Indonesia sebetulnya sudah menyusun dan me
ner bitkan neraca pembayaran, namun belum cukup baik, terutama 
di bagian transaksi berjalan pada sektor jasa. Dari sekitar 15 
komponen data yang seharusnya dilaporkan berdasarkan standar 
IMF, Indonesia baru melaporkan tiga komponen saja. 

Itulah tugas yang diserahkan pada Hendar dan timnya sejak 
tahun 1997 sampai awal tahun 2004, sebelum Hendar dimutasikan 
sebagai Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan Kebijakan.

Bagi Hendar pribadi, berkutat dengan statistik di Bank Indo
nesia sejak 1995 meninggalkan rasa syukur mendalam. Keter li
batannya dalam pengembangan suatu reporting system di Bank 
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Indonesia sejak awal, disyukuri Hendar sebagai kesempatan luar 
biasa yang tidak terjadi pada banyak orang.

Sejumlah upaya untuk memperbaiki NPI menunjukkan hasil 
dari tahun ke tahun, terlihat jelas terutama jika dibandingkan NPI 
sebelum 1995 dan NPI setelah 1998. Sampai sekarang, Indonesia 
kerap menjadi acuan beberapa negara lain, seperti Vietnam dan 
Nepal, dalam hal Statistik Neraca Pembayaran dengan menugaskan 
pegawai mereka magang di Bank Indonesia. 

Berawal dari Krisis Moneter
Krisis moneter di Indonesia pada tahun 19971998 merupakan 
sesuatu yang terjadi nyaris tanpa prediksi. Sebelumnya, Indonesia 
mendapatkan banyak pujian di dunia internasional, termasuk 
dari Bank Dunia. Hampir semua indikator makro menunjukkan 
Indonesia dalam keadaan sangat baik. Inflasi terkendali, ekspor 
tum buh pesat, cadangan devisa terus menguat, investasi mengalir 
deras, dan angka kemiskinan semakin mengecil. 

Hendar ingat betul, Indonesia bahkan kerap dijadikan studi 
kasus di sejumlah kampus ternama di luar negeri, seperti halnya 
ketika ia menjalani program pendidikan di Harvard Institute 
for International Development (HIID), Massachusetts, Amerika 
Serikat, pada 1996.

Namun siapa sangka, setahun kemudian Indonesia mengalami 
krisis moneter yang berimbas menjadi krisis sosial budaya. Semua 
indikator ekonomi makro yang sebelumnya menunjukkan per kem
bangan sangat sehat, serta pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 
ratarata 7 persen per tahun, seolah runtuh dalam semalam. 

Tata perekonomian Asia, yang sebelumnya disebutsebut se
bagai keajaiban, luluh lantak. Dalam sekejap, sebutan Asia miracle 
berubah menjadi Asian mirage (nestapa Asia). 

Pangkal persoalan krisis tersebut ialah krisis ekonomi yang 
terjadi di Meksiko pada 1994. Tiga tahun kemudian, dampaknya 
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memercik ke negaranegara Asia, terutama Thailand, Korea Selatan, 
dan Indonesia.

Awal 1997, Thailand pertama kali merasakan imbasnya. 
Permintaan dolar AS dari kalangan swasta, baik untuk pembayaran 
luar negeri dan kebutuhan impor, melonjak tinggi. Utang luar 
negeri Thailand luar biasa besar, sehingga bisa dibilang negara itu 
‘nyaris bangkrut’. 

Bank sentral Thailand yang sebelumnya menerapkan kebijakan 
kurs tetap pun kewalahan dan memutuskan melepaskan nilai tukar 
baht kepada mekanisme pasar. Kebijakan yang diterapkan mulai 
3 Juli 1997 itu mengakibatkan nilai mata uang baht Thailand 
terjun bebas, berada di rentang 5052 baht per dolar AS. Padahal 
sebelumnya, selama 25 tahun, mata uang Thailand berada di posisi 
25 baht per dolar AS. 

Turunnya nilai baht seolah peluit tanda krisis Asia dimulai 
karena perekonomian beberapa negara di Asia memiliki kemiripan. 
Pasar mulai panik sehingga memicu aksi spekulasi besarbesaran. 
Tak lama berselang, Filipina mengambangkan nilai tukar peso 
terhadap dolar AS pada 11 Juli 1997. Situasi ini membuat Bank 
Indonesia terpaksa menempuh kebijakan nilai tukar mengambang 
pada 14 Agustus 1997. 

Setelah nilai rupiah dibiarkan mengambang, Bank Indonesia 
memperketat kebijakan moneter berkoordinasi dengan kebijakan 
fiskal. Suku bunga SBI dinaikkan menjadi 30 persen, dan sejumlah 
BUMN besar diminta membeli SBI. Sedangkan dari sisi fiskal, 
pemerintah mengatur ulang APBN serta menunda proyekproyek 
raksasa yang membutuhkan banyak dana. Totalnya mencapai 13 
miliar dolar AS. 

Bank Indonesia juga memainkan perannya sebagai lender of the 
last resort, dengan mengucurkan bantuan likuiditas, dikenal sebagai 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan ini disetujui 
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dalam Sidang Kabinet Terbatas EkkuwasbangProdis pada 3 Sep
tem ber 1997 yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. 

Sejumlah upaya tersebut tak kunjung membuat situasi mem
baik. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang masih Rp2.350 
pada Juni 1997 terus membumbung tinggi. Situasi itu juga me
munculkan tekanan mental bagi pegawai Bank Indonesia karena 
bank sentral dinilai tak mampu menjalankan tugasnya menjaga 
stabilitas nilai rupiah.  Gerakan Aku Cinta Rupiah sempat populer 
ketika sejumlah konglomerat melakukan aksi jual dolar AS dan 
mengajak masyarakat luas melakukan hal sama. Namun aksi ini 
tidak terlalu berdampak signifikan. Rupiah terus merosot, harga 
barangbarang pun melambung. 

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal R Hartono (kanan) didampingi  

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Juru Bicara Fraksi ABRI, menukarkan dolar miliknya  

di Bank Bumi Daya, Jakarta dalam Gerakan Cinta Rupiah, 1998. 

[MEDIA INDONESIA/Agus Mulyawan].
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Momentum Perbaikan Neraca Pembayaran 
Sebagai anggota IMF sejak 1954, Indonesia akhirnya memutuskan 
meminta bantuan IMF pada 13 Oktober 1997. Sebanyak 16 bank 
yang tidak sehat kemudian dilikuidasi. Situasi ini menimbulkan 
kepanikan. Masyarakat mulai menarik dana mereka di bank. 

Masyarakat yang panik mulai menarik tabungan mereka di bank, seperti yang terlihat  

di BCA Matraman, Jakarta Pusat, pada 1997. [MEDIA INDONESIA/Agus Mulyawan]. 

Melalui sejumlah negosiasi alot, Indonesia akhirnya mene rima 
bantuan IMF pada 15 Januari 1998, ditandai dengan penanda
tangan letter of intent oleh Presiden Soeharto dan Direktur IMF 
Michel Camdessus.

Pada bulan yang sama, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah 
menjadi Rp14.800. Semakin banyak investor asing yang hengkang. 
Situasi ini diperparah dengan banyaknya perusahaan yang 
meminjam uang dalam bentuk valuta asing.
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Dalam kondisi nilai mata uang rupiah yang tiarap atas dolar AS, 
porsi utang perusahaan dalam nilai rupiah otomatis membengkak. 
Untuk mengantisipasi utangutang jatuh tempo, perusahaan
perusahaan mulai berburu pinjaman dolar AS. Permintaan terus 
naik, sementara pasokan dolar AS semakin menipis. Otomatis, 
nilai tukar dolar AS semakin melambung tinggi.  

Naiknya nilai tukar dolar AS mengakibatkan banyak per usa
haan tak mampu membayar utang. Sementara kalangan industri 
yang umumnya tergantung pada bahan baku impor tidak bisa 
berproduksi karena tak mampu membeli bahan baku. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sangat dalam hingga 
13,8 persen pada 1998. 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS (1997-1998)

Sumber: Pusat Data Tempo 
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Bantuan IMF pada saat itu juga bukan berupa gelontoran dana 
sekaligus, melainkan berwujud pinjaman siaga yang diberikan 
secara bertahap. Sesuai namanya, dana pinjaman ini tidak dapat 
dibelanjakan, melainkan hanya untuk jagajaga apabila kembali 
terjadi lonjakan permintaan atas dolar secara tibatiba. 

Selain itu, IMF baru mencairkan satu tahapan pencairan apa
bila Indonesia menjalankan programprogram reformasi yang 
direko mendasikan IMF dalam kurun waktu tertentu.

Karena itu, IMF memberikan sederet rekomendasi kebijakan 
dan disiplin, termasuk usahausaha untuk meningkatkan cadangan 
devisa. Kelak jika cadangan devisa dari surplus ‘alamiah’ sudah 
terbentuk, Indonesia bisa mengembalikan pinjamannya pada IMF. 
Salah satu yang direkomendasikan oleh IMF adalah memperbaiki 
sistem pencatatan neraca pembayaran Indonesia. 

Sebuah neraca pembayaran merupakan perangkat utama untuk 
melihat pergerakan dana setiap negara dengan semua negara lain 
di dunia. Data detail lalu lintas modal diperlukan untuk melihat 
catatan historis keluar masuknya devisa dalam satu periode tertentu, 
dan untuk melihat kewajiban saat ini. Dengan begitu, bisa dibuat 
proyeksiproyeksi, bahkan penjadwalan yang lebih akurat tentang 
seberapa besar potensi permintaan dan penawaran devisa dalam 
kurun waktu tertentu.

Meskipun proyeksi akurat sangat penting, kecukupan cadangan 
devisa (net international reserves) lebih penting lagi untuk memenuhi 
kebutuhan yang sudah diproyeksikan atau bahkan dijadwalkan itu.

Bagi IMF sendiri, data lalu lintas devisa bukanlah keprihatinan 
baru. Sebagai badan moneter dunia, IMF telah membentuk pe
do man penyusunan neraca pembayaran sejak 1948, dengan diter
bitkannya edisi perdana Balance of Payment Manual yang sering 
disingkat menjadi Manual saja atau BOP Manual. 

Ketika krisis Asia Tenggara dan Asia Timur terjadi, edisi terakhir 
Manual adalah edisi kelima yang terbit pada 1993. Adapun Manual 
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edisi keenam baru diterbitkan pada 1996 dengan judul yang 
diperluas menjadi Balance of Payment and International Investment 
Position Manual. Perubahan angka seri (1 sampai 6) menunjukkan 
bahwa ada koreksi yang cukup serius. Hendar mulai mengemban 
tugas di bidang statistik ketika IMF menggunakan standar Manual 
edisi kelima terbitan tahun 1993. 

Pada transaksi berjalan juga ada pendapatan primer dan pen
dapatan sekunder. Yang pertama adalah catatan atas penghasilan 
kerja di luar negeri dan pendapatan investasi, terdiri dari investasi 
langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Jadi pembelian 
saham atau obligasi oleh investor asing di Indonesia, atau investor 
Indonesia di bursa luar negeri dimasukkan ke dalam neraca ini. 
Sedangkan pendapatan sekunder adalah pendapatan pemerintah, 
termasuk di dalamnya adalah hibah. 

Sementara itu, bagian kedua dari neraca ini adalah Transaksi 
Modal dan Finansial, yang mencatat segala bentuk investasi dan 
pe nempatan; baik dalam bentuk investasi langsung maupun por
to folio. 

Kalau ada penduduk menanamkan modal di luar negeri, ma
ka akan dibukukan sebagai investasi (assets), sedang investasi asing 
(langsung maupun portofolio), akan dicatat sebagai utang (lia
bilities). Posisi investasi dan utang ini, di akhir periode, disebut 
de ngan Inter national Investment Position (IIP), sedangkan selisih 
antara keduanya disebut dengan Net International Investment 
Position (NIIP). 

Karena memang memiliki kepentingan, maka setiap negara 
pasti akan berusaha menyusun neraca pembayaran internasional
nya masingmasing. Dalam proses penyusunan, umumnya mereka 
mengacu pada Manual yang disusun oleh IMF. 

Namun, IMF hanya memberikan kriteria apa saja yang harus 
masuk dalam pencatatan dan perhitungan, sehingga setiap negara 
masih harus mengembangkan metode sendirisendiri untuk bisa 
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Apa itu Neraca Pembayaran?
Neraca pembayaran atau balance of payments merupakan sistem 
pen catatan untuk mengukur keseimbangan (atau ketimpangan) 
transaksi satu negara dengan semua negara yang lain, yaitu arus 
uang yang berasal dari perdagangan barang dan jasa (neraca ber-
jalan atau current account), dan arus uang dari investasi (neraca 
modal atau capital account). 

Fungsi Neraca Pembayaran 
Membantu suatu negara dalam memantau aliran dana untuk me  -
ngem    bangkan perekonomiannya. Neraca pembayaran juga kerap 
disan   dingkan dengan daya posisi investasi interna sional (Inter-
national Investment Position/IIP), menjadi bahan untuk meru mus -
kan kebijakan ekonomi nasional dan internasional. Ter kait itu, dua 
hal paling disoroti adalah ketidakseimbangan pembayaran (surplus 
atau defisit) dan investasi asing. 

Sekilas tentang  
Neraca Pembayaran Indonesia
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Komponen Neraca Pembayaran 
Secara global, neraca pembayaran tersusun atas komponen se bagai berikut:

Transaksi berjalan 
(current account)

Mencakup aliran dana masuk dari dan 
ke dalam satu negara se bagai hasil 
transaksi ekonomi berupa perdagangan 
barang dan jasa antara penduduk dan 
bukan penduduk negara yang ber sang-
kutan. Dalam hal ini ialah transaksi 
antara warga negara Indonesia dan 
warga negara asing.

• Neraca Perdagangan Barang
• Neraca Perdagangan Jasa 
• Neraca Pendapatan Primer 
• Neraca Pendapatan Sekunder

Transaksi modal & finansial 
(financial account) 

Mencakup transaksi dalam instrumen 
keuangan dan cadangan bank sentral, 
terdiri dari: 

• Investasi Langsung 
• Investasi Portofolio
• Investasi Lainnya 

Total transaksi 
(overall balance) 
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memotret semua dan setiap transaksi antara penduduk dengan 
bukan penduduk. IMF sendiri akhirnya mengumpulkan data itu, 
dan kemudian membuat laporan publik tahunan tentang BOP dan 
IIP setiap negara. 

Kedua transaksi tersebut kemudian digabungkan dalam total 
transaksi (overall balance), yang pada intinya mencatat berapa 
jumlah surplus atau defisit yang seharusnya dalam satu periode, 
yang dapat meningkatkan atau mengurangkan posisi cadangan 
devisa. Kenaikan atau penurunan cadangan devisa ini kemudian 
dibandingkan dengan kenaikan atau penurunan cadangan devisa 
yang benarbenar terjadi. Selisihnya kemudian dicatat sebagai error 
and omission. 

“Data semakin akurat apabila error and omissionnya sangat 
kecil. Namun, untuk menciptakan kondisi ini tidak mudah karena 
kita tidak bisa memantau secara pasti.” jelas Hendar. 

Misalnya ketika terjadi ekspor, kita bisa memantau melalui 
laporan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk dicatat pada 
transaksi berjalan (current account). Namun, waktu maupun jumlah 
pembayaran yang sudah terjadi seringkali tidak diketahui dengan 
pasti. Padahal informasi ini perlu dicatat pada financial account. 

Karena menganut asas double entry system, yakni transaksi dan 
pembayarannya harus balance secara statistik. Selisih yang terjadi 
antara entry pertama dengan entry kedua ini lah yang disebut error 
and omission. Hal ini terjadi di seluruh dunia. 

Keberadaan neraca pembayaran menjadi penting karena se
jum lah alasan. Pertama, keberadaan neraca pembayaran yang 
kom prehensif dan akurat membuat kita tahu dengan pasti berapa 
besar penawaran dan permintaan terhadap valuta asing. Kalau 
impor Indonesia lebih besar dibanding ekspor, sementara kondisi 
lain tetap (ceteris paribus) maka permintaan dolar akan tinggi, dan 
demi kian pula sebaliknya. Apabila terjadi kelebihan impor barang 
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dan jasa yang sangat besar maka nilai tukar rupiah berpotensi 
berada di dalam tekanan. 

Kedua, surplus atau defisit neraca pembayaran akan berguna 
bagi penerapan kebijakan perdagangan luar negeri. Jika satu negara 
mengalami defisit maka pemerintah bisa meluncurkan kebijakan 
untuk mengerem impor dan mengurangi aneka bentuk transfer 
dana keluar. Sebaliknya kalau surplus tinggi, maka keran impor bisa 
dibuka lebih besar. Surplus dan defisit, terutama dalam financial 
account juga dapat memberikan gambaran mengenai alasan potensi 
terjadinya apresiasi atau depresiasi nilai tukar rupiah.

Ketiga, data neraca pembayaran juga bisa dipakai untuk meng
ukur daya saing ekonomi satu negara. Misalnya kalau satu negara 
terus menerus mengalami defisit, apalagi dengan nilai yang sema
kin besar, itu bisa menjadi pertanda bahwa daya saing ekonomi 
(industri) di negara yang bersangkutan semakin lemah. 

Neraca Pembayaran yang ‘Bolong’   
Di Indonesia, mandat menyusun neraca pembayaran ada pada 
Bank Indonesia. Namun tidak semua negara menyerahkan mandat 
ini kepada bank sentral. Ada negara yang menyerahkan tugas 
menyusun neraca pembayaran ke badan statistik, atau kementerian 
perdagangan. 

Secara konsep, menyusun neraca pembayaran mungkin ter lihat 
sederhana. Apalagi sudah ada panduan IMF terkait data yang di
butuhkan. Namun banyak hal yang membuat praktiknya menjadi 
lebih rumit daripada teori. 

Untuk melengkapi data ekspor impor pada transaksi berjalan, 
Bank Indonesia harus mengonsolidasikan data dari Direktorat 
Bea dan Cukai dan data perbankan. Data awal ekspor diperoleh 
berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dari eksportir 
ke BeaCukai dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari 
importir. 
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Pada transaksi berjalan juga ada komponen perdagangan jasa. 
Di dalam neraca ini ada tiga kelompok besar transaksi, yakni bidang 
transportasi, travel (perjalanan), jasa pemerintah, dan jasa lainlain. 
Neraca transportasi sendiri masih dibagi menjadi tiga lagi: layanan 
penumpang, layanan kargo, dan lainlain. 

Sebagian besar negaranegara di dunia, tak terkecuali Indonesia, 
menghadapi kesulitan serius untuk menyusun neraca jasa seperti 
ini. Dalam laporan tahunan IMF berjudul Balance of Payment 
and International Investment Position Yearbook, terlihat jelas bahwa 
banyak negara tidak mampu mengisi secara lengkap neracaneraca 
ini. 

Begitu banyak negara yang membiarkan kosong detil data ne
raca perdagangan jasa, terutama sebelum tahun 2000. Begitu juga 
Indonesia, belum dapat mengisi data 11 komponen yang ber anak 
pinak dalam pos perdagangan jasa pada transaksi berjalan saat itu. 

“Sebelum Pak Hendar, kita baru mampu mengisi beberapa 
saja dari jasajasa itu. Mengapa? Karena terus terang sulit untuk 
menangkap data yang ada dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana 
menangkap data mengenai jasa turis atau jasa asuransi. Ini tidak 
mudah,” ujar Zainal Arifin Lubis, yang lebih dari 10 tahun bersama 
dengan Hendar di Bagian Statistik Neraca Pembayaran. 

Kala itu Bank Indonesia menghadapi sejumlah isu terkait 
cakupan data, akurasi, dan metodologi. Tiga hal ini juga dihadapi 
negaranegara lain di dunia. 

Dalam hal cakupan, idealnya semua dan setiap transaksi pen
duduk di Indonesia dengan penduduk di negara lain, masuk dalam 
penghitungan neraca pembayaran. Tapi, ini bukan perkara mudah, 
bahkan barangkali hampir mustahil untuk mengidentifikasi semua 
transaksi antara pihak dalam negeri dengan luar negeri secara pasti. 

Ditambah lagi, banyak pihak yang tidak bersedia untuk me
laporkan utang valas mereka karena memahami rezim devisa bebas 
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secara sempit. Bagaimana mungkin mendapatkan data kom pre
hensif apabila pelaku transaksi tidak mau terbuka? 

Yang pasti bisa dicatat hanyalah transaksitransaksi dengan 
sis tem pelaporan yang baik dan bersifat reguler. Namun untuk 
halhal tertentu, harus dilakukan estimasi berdasarkan professional 
judgement. Persoalan ini juga umum dialami oleh negaranegara 
lain di dunia, terutama negara berkembang.

Sebagai gambaran, misalkan saja dari 100 pelaku transaksi 
yang datanya harus dimasukkan, baru didapatkan 60 atau 70 saja. 
Ambil saja contoh data mengenai orang kaya di Indonesia. Ada 
100 orang yang melapor ke Bank Indonesia bahwa mereka kaya, 
sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

“Tapi, kita punya feeling, tidak mungkin bahwa jumlah orang 
kaya di Indonesia hanya 100. Pasti lebih. Maka kemudian muncul 
pertanyaan, kita mau memasang angka berapa? Seratus, atau lebih? 
Kalau kita pasang angka 100 kita ditertawakan orang. Padahal itu 
data yang kita punya,” kata Arifin, kini menjabat Kepala Divisi 
Pe ngelolaan dan Pengawasan Laporan Lalu Lintas Devisa, Depar
temen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.  

Situasi itu membutuhkan statistical adjustment yang sifatnya 
pro fessional adjustment. Penyesuaian itu merupakan praktik umum 
di seluruh dunia, termasuk di Singapura yang merupakan negara 
kecil dan maju. Yang sangat mungkin berbeda adalah tingkat 
keta jaman professional adjustmentnya. Ada yang sederhana, ada 
yang canggih. Mestinya semakin maju satu negara, professional 
adjustmentnya juga semakin sophisticated.

Sedangkan masalah akurasi ada banyak tipenya. Populasi yang 
tidak lengkap pasti membuat data akhir tidak akurat. Tetapi itu 
ketidakakuratan yang bisa dipahami. Kekeliruan bisa saja terjadi 
pada sumber data, saat proses input data, tahap kompilasi, atau 
saat penyusunan neraca besar.
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Misalnya saja terjadi kesalahan input data dalam penyebutan 
mata uang, atau salah ketik angka. Di antara begitu banyaknya tran  
saksi dan tahapan proses perjalanan data, selalu saja ada ke mung  
kinan terjadi kesalahan, yang sering sudah tidak mungkin lagi untuk 
ditelusuri dan dikonfirmasi, sehingga menjadi masalah akurasi. 

“Neraca pembayaran ini punya style unik. Di negara manapun, 
bahkan di negara maju sekalipun, tidak ada yang 100 persen 
lengkap, 100 persen akurat,” ujar Arifin. 

Selama berkarier di Bank Indonesia, Hendar paling lama berkutat dengan statistik, 

sepanjang 1995-2003.

Minimnya Data Utang Swasta
Ketika krisis moneter mulai merembet ke Indonesia pada 1997, 
ada masalah serius di dalam negeri terkait ketersediaan data sektor 
eksternal, khususnya utang swasta. Hendar yang bergabung di 
Bagian Statistik Neraca Pembayaran sejak tahun 1995 paham 
betul, sumber data pinjaman luar negeri swasta saat itu memang 
kurang memadai. 
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“Persoalan terbesar ialah kita tidak punya data akurat dan leng
kap mengenai berapa sesungguhnya utang luar negeri kalangan 
swasta nasional. Karena itu kita tidak bisa memperkirakan secara 
pasti besarnya kewajiban valuta asing mereka, dan akhirnya tidak 
bisa memperkirakan dengan baik besarnya kebutuhan valas secara 
akurat,” kata Hendar. 

Waktu itu, Bank Indonesia tidak memiliki angka yang akurat 
terkait lalu lintas modal swasta karena sistem pemantauan pinjaman 
luar negeri belum sebaik sekarang. Memang ada kewajiban per usa
haan swasta untuk melaporkan pinjaman luar negerinya ke Bank 
Indonesia, namun tingkat kepatuhannya masih rendah.

“Terutama kalau kita berbicara mengenai portofolio, penem
patan dana asing dalam instrumen rupiah. Saya memantau utang 
valas sektor swasta hanya mengandalkan dari publikasi atau media 
internasional seperti Euro Week,” ujar Hendar.  

Rezim devisa bebas yang dianut Indonesia saat itu juga masih 
dipahami secara sempit. Para debitur utang luar negeri menafsirkan 
‘bebas’ sampai ke titik tidak perlu melaporkan transaksi mereka. 
Apalagi belum ada dasar hukum kuat yang meminta mereka me
lakukan hal tersebut. 

Satusatunya aturan terkait devisa bebas ini ialah PP No 16 
Tahun 1970, yang justru dijadikan ‘perisai’ bagi debitur utang 
luar negeri di kalangan swasta. Peraturan itu menyebutkan setiap 
pen duduk (Indonesia) diberi kebebasan untuk melakukan tran
saksi dengan bukan penduduk, menggunakan valuta asing (valas). 
Transaksi yang dimaksud meliputi jual beli dan utang piutang.

Disebutkan dalam peraturan itu, Bank Indonesia wajib membeli 
devisa yang diperoleh penduduk dari transaksi internasional. 
Namun tidak satu pun ayat dalam peraturan itu yang mewajibkan 
pelaku transaksi untuk melaporkan transaksinya.  

Ini yang membuat Bank Indonesia tidak memiliki kekuatan 
yang memaksa para pelaku transaksi, khususnya debitur, untuk 
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melaporkan utang valas mereka. Sehingga Bank Indonesia tidak 
dapat mengoleksi data kewajiban valas secara nasional. 

Karena ini lah kualitas data statistik neraca pembayaran Indo
nesia masih tergolong lemah. Meski sejumlah indikator pada era 
19971998 menunjukkan fundamental cukup kuat, namun data 
sektor eksternal khususnya yang terkait data lalu lintas modal 
swasta masih belum merefleksikan keadaan sesungguhnya.

Dalam program pinjaman dana siaga IMF, neraca pembayaran 
merupakan salah satu aspek yang dimonitor dengan sangat serius 
oleh lembaga tersebut. Pemantauan ini penting untuk menghitung 
dan melihat mutasi posisi cadangan devisa sebagai salah satu faktor 
penting dalam menyusun program moneter. 

“Berangkat dari dua kondisi itu, kita mulai memperbaiki cara 
kita memonitor informasi, mengumpulkan data, agar pada gili ran
nya bisa memperbaiki statistik neraca pembayaran,” kata Hendar.  

Hendar dan tim berfoto bersama konsultan IMF Seiller dalam  

penyempurnaan Neraca Pembayaran Indonesia.



51M E N J A R I N G  D A T A ,  M E M B A C A  I N D O N E S I A

Melengkapi Data 
Untuk mengumpulkan data, Bank Indonesia melakukan sejumlah 
riset. Salah satu sumber data adalah data ekspor impor Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

Namun dalam penyusunan data, Bank Indonesia memiliki 
sistem berbeda dengan BPS sehingga data akhir yang muncul bisa 
berbeda, meski tidak bisa ditentukan mana salah dan benar. BPS 
juga mencatat transaksi ekspor impor berdasarkan pemberitahuan 
ekspor barang (PEB) dan pemberitahuan impor barang (PIB). Di 
lain sisi, Bank Indonesia tidak begitu.. 

Sebagai contoh, data minyak bumi dan gas. Bank Indonesia 
mengambil data ekspor impor migas dari Pertamina, sedang BPS 
mengambil data dari PEB dan PIB. Menurut PEB tanggal 30 Mei, 
ada ekspor satu tanker minyak. Tapi menurut laporan Pertamina, 
ekspor itu baru berjalan pada 1 Juni. Maka ekspor yang sama 
masuk data BPS periode Mei dan masuk data Bank Indonesia pada 
periode Juni. 

Untuk barang impor juga sama. Ada PIB tanggal 1 Juni. Se
mentara dalam data Pertamina, impor yang sama sudah diakui dan 
dibukukan pada 30 Mei. Maka impor itu akan masuk data Mei di 
Bank Indonesia dan masuk data Juni di BPS. 

Sedangkan menurut aturan BOP Manual IMF, yang disebut 
dengan ekspor adalah transaksi antara penduduk dan bukan 
pen duduk, termasuk yang terjadi di Indonesia, dan barangnya 
dikonsumsi di Indonesia. Transaksi ini oleh penyusun neraca pem
bayaran diakui sebagai transaksi pada saat diakui atau dibukukan 
oleh pelaku transaksi, misalnya perusahaan. Jadi tidak tergantung 
pada apakah sudah bayar atau belum, juga tidak tergantung pada 
metode pembayaran seperti apa, dan sebagainya. 

Kalau perusahaan A memasukkan dalam pembukuan pada 
bulan Mei untuk mengimpor mesin, misalnya, maka data itu 
sudah valid untuk masuk dalam neraca pembayaran, walaupun 
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perusahaan itu baru membayarnya Juni atau Juli. NPI merujuk 
pada kapan terjadi transaksi, bukan pada kapan proses pembayaran 
dilakukan.

Tetapi satu transaksi harus dientri dua kali, yakni pada saat 
transaksi dan pada saat pembayaran. Dua data itu harus matched 
atau balance. Transaksi ekspor kita masukkan ke entri debit, dan 
pembayaran kita masukkan dalam entri kredit. Hal tersebut tak 
bisa 100 persen balance karena neraca pembayaran lebih melihat 
transaksi secara ‘gelondongan’. 

Lagipula, cara pembayaran atas ekspor itu bisa bermacam
macam, mulai dari yang tunai, tempo satu bulan, dua bulan, enam 
bulan, atau tidak melalui transfer masuk ke Indonesia tetapi masuk 
ke rekening si eksportir di luar negeri, dan aneka kemungkinan 
lain. Karena itu nilai yang tercatat dalam transaksi bisa berbeda 
dengan total nilai pembayaran pada bulan yang sama, bahkan 
mungkin dengan selisih yang substansial. 

Halhal seperti itu masuk kategori mismatched. Dalam BOP 
Manual, halhal itu disebut dengan error and omission yang di
maklumi dan ditoleransi. Dalam neraca pembayaran setiap negara 
pasti terkandung error and omission.

Membangun Sistem 
Untuk menghasilkan data statistik neraca pembayaran yang baik 
sesuai standar BOP Manual, Bank Indonesia perlu membangun 
sistem yang memenuhi cakupan, akurasi, dan validitas data sesuai 
kebutuhan. 

Terkait hal ini, Hendar terlibat dalam tiga sistem pelaporan 
lalu lintas devisa (LLD) yaitu LLD bank, sistem pelaporan LLD 
lembaga ke uangan nonbank (LKNB), dan sistem pelaporan LLD 
perusa haan. Ketiga sistem ini masih terus berjalan baik hingga saat 
ini, dengan sejumlah pemutakhiran sesuai kebutuhan. 
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Mekanisme pelaporan LLD ditujukan untuk memantau lalu 
lintas devisa sehingga bisa mendata dan mendeteksi capital inflow 
dengan baik. 

“Dulu ada pemikiran terkait laporan transaksi ini, apakah 
dicatatkan devisanya, atau kapan devisanya masuk? Kita punya 
data ekspor, tapi tidak punya data kapan hasil ekspor itu masuk. 
Misalnya, ada ekspor senilai 20 miliar dolar AS pada bulan 
Februari, namun tidak ada data kapan pembayaran itu dilakukan, 
dan di mana masuknya?” ujar Hendar. 

Data yang tercatat saat itu masih merupakan data transaksi 
namun tidak terbaca pergerakan devisa. Makanya kerap muncul 
komentar, “Data ekspor Indonesia kan bagus, kenapa nilai tukar 
malah melemah.” 

Bank Indonesia lantas membangun sistem monitoring LLD 
untuk melengkapi laporan transaksi, sering disebut juga dengan 
laporan cash basis. Tujuannya, agar kelak perbedaan antara laporan 
transaksi ekspor dan aliran dana masuk dapat dijelaskan. Misalnya, 
eksportir menggunakan rekening bank luar negeri untuk menerima 
pembayaran ekspor sehingga tidak tercatat di bank di Indonesia.

Sebagai payung hukum, diterbitkan Undangundang Bank 
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa 
dan Sistem Nilai Tukar. Undangundang ini menegaskan bahwa 
Indonesia tetap menganut rezim devisa bebas, ditegaskan dengan 
sistem nilai tukar mengambang yang terkendali. Pada saat itu, 
sempat muncul kekhawatiran bahwa undangundang ini me ne
rapkan devisa kontrol sehingga menghambat aliran modal keluar 
dan meng hambat investasi. 

Undangundang ini juga memberi wewenang bagi Bank Indo
nesia untuk memantau lalu lintas devisa. Setiap interaksi lalu lintas 
devisa antara pihak Indonesia dan luar negeri harus dilaporkan 
kepada Bank Indonesia. Setiap penduduk wajib menyampaikan 
data dan informasi kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya 
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dengan pihak bukan penduduk, baik dalam transaksi berjalan 
(current account) seperti ekspor dan impor barang dan jasa, maupun 
transaksi keuangan termasuk kalau ada aliran dana atau barang 
berupa bantuan. 

Fase ini merupakan sebuah masa baru dalam pengumpulan 
pengelolaan data lalu lintas devisa. 

Untuk menangkap informasi lalu lintas devisa yang besar dari 
seluruh perusahaan dan individu, sistem pemantauan dilakukan 
secara bertahap. Dimulai dari bank, berlanjut ke lembaga keuangan 
nonbank yang saat itu masih berada di bawah pengawasan Depar
temen Keuangan/Bapepam, dan terakhir, menjangkau perusahaan. 

Tahapan pertama dimulai dari bank, dengan mempertimbang
kan bahwa kebanyakan transaksi lalu lintas devisa pasti dilakukan 
melalui bank. Jika sistem pemantauan ini sudah mencakup 7080 
persen bank yang bagus, maka sudah bisa mewakili populasinya. 
Maka untuk pertama kalinya di Indonesia, bank melaporkan 
informasi dari nasabah. 

Dalam sistem pemantauan LLD versi perdana ini, Bank Indo
nesia hanya memberikan spesifikasi data yang harus dilaporkan, 
kemudian bank bisa membuat sistem pelaporan data sesuai sistem 
internal mereka. Mekanisme yang tidak kaku ini membuat bank 
leluasa mendesain sistem pengumpulan data internal, dan Bank 
Indonesia dapat menangkap informasi lengkap. 

Pelaporan ini memudahkan Bank Indonesia memantau per
ubahan dari aktiva luar negeri. Ketika angka aktiva luar negeri 
naik, berarti ada devisa masuk. Saat turun, maka ada devisa keluar. 

Data ini dapat terkompilasi secara sistem dari seluruh bank, 
dengan perincian keterangan untuk transaksi di atas 10 ribu dolar 
AS. Misalnya, apakah devisa itu tergolong untuk ekspor, impor, 
pembayaran utang, transfer ke luar negeri, dan sebagainya. Bank 
juga menyertakan kode negara bank di luar negeri yang menjadi 
tujuan atau asal transaksi. Sedangkan untuk transaksi di bawah 10 
ribu dolar AS dikelompokkan menjadi lumpsum.  
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“Jadi dari laporan bank sudah dapat dideteksi berapa pemba
yaran utang luar negeri secara cash, atau berapa penerimaan devisa 
hasil ekspor, dalam mata uangnya. Bisa dolar, yen, atau mata uang 
lain,” kata Hendar.

Namun, monitoring LLD ini masih punya celah. Data transaksi 
yang dilakukan penduduk di luar negeri belum tercakup. Misalnya 
jika perusahaan atau perorangan memiliki rekening di luar negeri 
dan tidak melakukan transaksi di bank, melainkan antara anak 
dan induk perusahaan, yang salah satunya berada di Indonesia. 
Istilahnya, intercompany account.

Hal tersebut sangat biasa terjadi, transaksi yang kemudian 
dinyatakan sebagai utang piutang. Kalau nantinya ada selisih dan 
perlu ada pembayaran, maka transaksi itu baru dilakukan melalui 
bank. Dengan demikian, besaran transaksi utuhnya tidak terdata 
dalam sistem monitoring LLD.  

Untuk itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan khusus 
melalui mekanisme overseas current account (OCA) yang mendata 
rekening perusahaan atau individu di luar negeri. Sehingga data 
LLD mereka menjadi lengkap. Perusahaan yang memiliki rekening 

Untuk pertama kalinya di Indonesia, bank 
melaporkan informasi dari nasabah. Dalam 

sistem pemantauan LLD versi perdana ini, Bank 
Indonesia hanya memberikan spesifikasi data 

yang harus dilaporkan, kemudian bank bisa 
membuat sistem pelaporan data sesuai sistem 

internal mereka. 
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di luar negeri untuk penempatan modal, atau untuk menerima 
utang luar negeri, tetap harus melaporkan secara cash basis. 

Kemudian, jumlah debitur valas di Indonesia juga masih men
jadi pertanyaan. Sampai dengan krisis 1998, data populasi ini 
sungguh sangat minim. Sehingga muncul pertanyaan, apabila Bank 
Indonesia memiliki sekian nama debitur, seberapa besar proporsi 
data itu dibanding dengan seluruh populasi debitur? Pertanyaan 
kedua, dari data debitur yang sudah dimiliki Bank Indonesia, 
apakah semuanya melaporkan seluruh kewajiban valas mereka 
secara akurat dan komprehensif?

Kalaupun semua debitur melaporkan utang luar negeri mereka, 
persoalan terkait kemenyeluruhan ini belum selesai. Sebab, selain 
utang piutang, transaksitransaksi di sektor jasa transportasi beri kut 
dengan semua turunannya, asuransi juga dengan semua tu runannya, 
merupakan sektorsektor yang tidak mudah diidentifikasi. 

Mendapatkan data dari transaksi internasional perbankan 
(inter  national transactions reporting system atau ITRS) memang ma
sih relatif mudah. Namun, mendapatkan data yang hanya bisa di 
laku  kan dengan metode survei bukan hal gampang. 

Sebagai gambaran, setiap hari ada banyak dana bergerak dari 
dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya dengan tujuan transfer 
berbedabeda, mulai dari belanja online, pariwisata, atau biaya 
pendidikan. Bagaimana cara mengkategorikan transaksi ini? 

Bank Indonesia lantas memperbaiki validitas data dengan pen
dekatan teknologi berbasis artificial intelligence. Bank Indonesia 
membangun sistem pelaporan dari bank ke Bank Indonesia melalui 
sistem online, sedemikian rupa sehingga memudahkan bank dalam 
melapor, sekaligus memudahkan klasifikasi dan memaksimalkan 
validitas data yang terkumpul.

Sistem yang dibangun saat itu boleh dibilang cukup sophis ti
cated. Sudah ada aneka klasifikasi dan sistem peringatan untuk me
mudahkan proses selanjutnya, ataupun untuk menjaga ke mung  
kinan terjadinya kekeliruan. Misalnya, jika ada transfer ke luar ne
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geri dari akun perseorangan untuk membayar dividen, maka alert 
system di bank pasti langsung menyala. Transaksi itu diang gap tidak 
wajar karena dividen umumna dibayarkan oleh badan usaha bukan 
perorangan. 

Dulu bank membuat laporan di atas kertas dengan template 
yang disiapkan Bank Indonesia, kemudian data itu diinput di Bank 
Indonesia. Sekarang, sistem digital memungkinkan data bisa segera 
diintegrasikan lebih cepat, efisien, dan akurat. Dengan sistem data 
base seperti ini, data bisa dilihat dan dipahami dari berbagai sudut 
pandang. 

“Kesulitan berikutnya terkait dengan akurasi. Apakah setiap 
pelaku transaksi pasti melapor? Apakah setiap transaksi selalu ter
deteksi? Apakah laporan mereka selalu benar? Dalam kenya taannya 
tidak selalu begitu,” kata Hendar. 

Belum lagi masalah error. Misalkan ada eksportir melaporkan 
mereka mengekspor sepuluh kali sepuluh juta dolar, sehingga 
totalnya mencapai 100 juta dolar AS. Tetapi data dari pihak lawan 
(pembeli) menyebutkan bahwa total impornya hanya 70 juta dolar 
AS. Selisih ini, menurut BOP Manual, dikategorikan sebagai error 
and omission.

Pada akhirnya, ketika sistem terbangun dan semua lalu lintas 
devisa, termasuk utang luar negeri, dilaporkan ke Bank Indonesia, 
fakta pun terkuak. Harus diakui, data utang luar negeri pada 
masa krisis, memang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang 
diketahui sebelum krisis. 

Dalam membangun sistem pelaporan, banyak tantangan yang 
harus dilalui. Tantangan utama ialah menjelaskan pentingnya pela
poran kepada pelapor yang seringkali berpandangan bahwa setiap 
kewajiban pelaporan adalah beban, hanya menimbulkan biaya 
tanpa keuntungan.  Tantangan berikutnya adalah koordinasi de
ngan regu lator lain karena tidak semua pelapor, seperti lembaga 
ke  uangan bukan bank, diatur dalam kewenangan Bank Indonesia. 
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Tantangan berat lainnya ialah edukasi kepada pelapor ten
tang tata cara pelaporan karena menuntut ketelitian mengingat la
poran memuat data individual transaksi devisa. Bahkan edukasi 
juga perlu dilakukan kepada petugas di Bank Indonesia terutama 
un tuk memahami setiap proses/tahapan transaksi devisa dan pem
bukuannya. 

Untuk mempercepat pemahaman tentang pelaporan LLD dan 
men  diskusikan setiap permasalahan, Bank Indonesia berinisiatif 
mem    bentuk working group yang beranggotakan pegawai Bank 
Indo  nesia dan perwakilan pelapor LLD. 

“Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik dengan semua 
pihak, semua tantangan dapat dilalui dengan baik,” tutur Hendar.  

Dengan dukungan payung hukum UU Bank Indonesia, meka
nisme monitoring LLD berjalan dengan baik. Industri perbankan 
kooperatif memberikan laporan transaksi sesuai spesifikasi yang 
diminta Bank Indonesia.

Hendar sebagai narasumber Seminar IMF di Tokyo.
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“Kalau misalnya kredit diberikan kepada debitur yang sudah 
memperoleh kredit pasti dananya tidak efektif karena dapat digu
nakan untuk bermacammacam. Semangat yang terletak di situ 
mungkin yang membuat saya merasa ini memang dibutuhkan dan 
harus berhasil. Alhamdulillah, sampai sekarang yang membuat 
saya sangat senang sistem pelaporan ini masih eksis,” ujar Hendar. 

Belajar dari Pengalaman 
Data merupakan acuan penting dalam pengambilan keputusan 
untuk memecahkan masalah. Riset di Dewan Kebijakan Moneter 
(DKM) tidak akan dapat dilakukan tanpa dukungan data. Data 
juga berfungsi sebagai rujukan saat evaluasi kebijakan, untuk meli
hat sejauh mana implementasi kebijakan berjalan dengan baik. 

Data yang tidak lengkap dan tidak akurat berpotensi menggi
ring sebuah pemikiran yang kurang tepat, sehingga sulit mengambil 
ke putusan. Seperti yang terjadi di masa awal krisis ekonomi 1997. 

“Belajar dari pengalaman, kami semua di Bank Indonesia, 
ter  uta ma yang menjalankan fungsi utama seperti di moneter, ke
uangan dan perbankan, termasuk payment system, memiliki para
dig  ma yang sama bahwa data sangat penting harus ada dan di mi
liki oleh Bank Indonesia,” kata Hendar. 

Krisis ekonomi 19971998 telah membawa pelajaran penting 
baik ditinjau dari sisi pengelolaan ekonomi makro, maupun dari 
sisi pengembangan data dan statistik di Bank Indonesia. 

Bahkan krisis itu juga mendorong kajian ulang atas undang
undang bank sentral, hingga kemudian diterbitkan undang 
undang baru. Perubahan yang terjadi di Bank Indonesia juga 
ber     hasil men jernihkan dan memfokuskan tugas dan fungsi Bank 
Indonesia. Krisis pada periode ini telah membangunkan kesadaran 
akan perlunya kesiapan peraturan mengenai pencegahan dan pe
nanganan krisis. 
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Tahun 20082009, Indonesia kembali diterpa krisis, dipicu 
oleh krisis Lehman Brothers. Krisis ini berbeda dengan krisis 1997
1998. Saat itu penempatan dana asing di Indonesia cukup tinggi, 
sehingga ketika ada persepsi investor asing yang berubah di pasar 
keuangan, dampaknya akan sangat cepat sekali, termasuk terhadap 
pasar di Indonesia. 

“Sayang sekali, pada 2008 kita belum siap dengan undang
undang pencegahan dan penanganan krisis. Peraturan yang ada pada 
waktu itu setahu saya hanya Perppu, itu pun tidak komprehensif. 
Waktu itu tidak cukup jelas siapa yang harus memutuskan apakah 
ini kategori krisis atau tidak, kategori sistemik atau tidak,” kata 
Hendar. 

Tapi saat ini Indonesia sudah memiliki undangundang pen
cegahan dan penanganan krisis, dengan penegasan tugas dan we
wenang Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK, 
dan Kementerian Keuangan.  “Sekarang sudah clear, siapa mela
kukan apa. Bagaimana proses pengambilan keputusannya, semua 
sudah diatur. Bahkan sekarang sudah ditentukan mana bank 
yang sistemik dan mana yang tidak. Dulu (kasus Bank Century) 
kan ini salah satu faktor yang bikin ribut itu. Seandainya terjadi 
krisis yang setara dengan itu, seharusnya penanganannya sekarang 
secara peraturan sudah jauh lebih clear meski belum teruji dalam 
pelaksanaannya,” ujar Hendar. 

Sejumlah krisis juga mengajarkan, kita tidak pernah boleh 
berhenti berbenah dengan pengelolaan kebijakan makroekonomi. 
Kita harus selalu peka dan mencermati setiap potensi masalah, dan 
berusaha mencegah agar potensi itu tidak menjadi kenyataan.
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Tak Sekadar Menambal Lubang 

Untuk memperdalam pemahaman akan jejak lang kah spesifik 
Hendar dalam neraca pem ba yaran Indonesia, tim penulis mewa-
wan  carai Kepala Divisi Statistik dan Neraca Pembayaran Zainal 
Arifin Lubis dan Peneliti Senior Ferry Zadebra yang berada dalam 
tim statistik bersama Hendar selama lebih dari 10 tahun. Berikut 
ini cuplikan wawancara tersebut.  

Adakah standar penyusunan neraca pembayaran  
di tingkat dunia? 
Standardisasi penyusunan neraca pem  bayaran adalah buku pan-
duan yang dibuat oleh IMF, yakni Balance of Payment Manual. Pak 
Hendar mulai me ngemban tugas di bidang sta tis tik saat berlaku 
Manual edisi kelima, tahun 1993. Waktu itu Bank Indo nesia 
sedang semangat-sema ngatnya berusaha untuk mengikuti se-
luruh keten tuan dalam Manual kelima. Banyak kekurangan di NPI 
kita, dari segi cakupan, akurasi dan meto dologi. 

Ketika itu kita masih mempunyai ma sa lah pokok seperti masalah 
cakupan dan akurasi. Soal cakupan, mi sal kan saja dari 100 
pelaku transaksi yang datanya harus di-
masukkan, kita baru mendapatkan 60 
atau 70. Terkait masalah akurasi 
ada banyak tipenya. Populasi yang 
tidak lengkap pasti membuat 
data akhir tidak akurat. Tetapi 
itu ketidakakuratan yang bisa 
di pahami. 
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Ada lagi ketidakakuratan yang disebabkan karena kekeliruan yang 
bisa muncul entah sejak sumber data, di proses input data, di tahap 
kompilasi, atau di penyusunan neraca besar. Memang, di negara 
manapun, bahkan di negara maju sekalipun, tidak ada yang 100 
persen lengkap, 100 persen akurat. 

Namun, mungkinkah neraca pembayaran 100 persen 
balance? 
Dalam penyusunan neraca pembayaran kita melihatnya secara 
gelondongan: ribuan transaksi ekspor yang nilainya belasan miliar 
dolar per bulan. Cara pembayaran atas ekspor itu bisa bermacam-
macam, mulai dari tunai, tempo satu bulan, dua bulan, enam bulan, 
atau tidak melalui transfer masuk ke Indonesia tetapi masuk ke 
rekening si eksportir di luar negeri, dan aneka kemungkinan lain. 

Karena itu nilai yang tercatat dalam transaksi bisa berbeda dengan 
total nilai pembayaran pada bulan yang sama, bahkan mungkin 
dengan selisih yang substansial. Ini memang masuk dalam kate-
gori mismatched, yang dalam BOP Manual disebut dengan error and 
omission yang dimaklumi dan ditoleransi. Dalam neraca pembayaran 
setiap negara pasti terkandung error and omission. 

Ada berbagai kesalahan, misalnya saja 
kesalahan input data, atau bisa saja ada 

kekeliruan menyebutkan mata uang 
yang dipakai, atau salah mengetik 
angka. Di antara begitu banyaknya 
transaksi dan tahapan proses 
perjalanan data, selalu saja ada 
kemungkinan terjadi kesalahan, 

yang sering sudah tidak mungkin 
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lagi untuk ditelusuri balik atau dikonfirmasi. Ini masalah inaccuracy 
dalam arti yang sebenarnya. 

Apakah di semua negara neraca pembayaran sela lu 
disusun oleh bank sentral? 
Di sebagian besar negara, neraca pembayaran memang di  susun 
oleh bank sentral. Tetapi tidak selalu. Ada sejum lah negara yang ne-
raca pembayarannya disusun oleh badan sta tistiknya. Di Ma lay sia, 
Singapura, atau Australia misalnya, neraca pembayaran disu sun oleh 
badan statistiknya. Tetapi bagian financial account-nya umumnya 
memang disusun oleh bank sentral. Seperti Malaysia, financial 
account-nya minta ke bank sentral. 

Di Indonesia, yang dihitung oleh BPS adalah produk domestik bruto 
(PDB) dan inflasi. Dalam PDB memang ada komponen ekspor impor. 
Tetapi definisi ekspor di BPS berbeda dengan yang harus diikuti oleh 
Bank Indonesia. Merujuk pada BOP Manual, ekspor didefinisikan 
sebagai penjualan oleh pen duduk kepada bukan penduduk, termasuk 
ketika keduanya sama-sama sedang ada di Indonesia, atau sama-
sama di satu negara lain. 

Apa yang spesifik dikerjakan Pak Hendar?
Waktu Pak Hendar mulai masuk ke Bagian Statistik Neraca Pem-
bayaran, data kita masih banyak yang bolong. Jadi yang dilakukan oleh 
Pak Hendar adalah mengisi bolong-bolong itu. Waktu itu Pak Hendar 
wakil kepala divisi. Tapi maraknya pengembangan penyu sunan neraca 
pembayaran ini ketika Pak Hendar sudah naik menjadi kepala divisi. 

Sebelum Pak Hendar, apa yang harus diisi, atau slot-slotnya, sebe-
narnya sudah jelas dan lengkap, karena begitulah yang diminta oleh 
BOP Manual. Tapi kita belum mampu mengisi seluruh slot atau isian 
yang tersedia. 
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Misalnya saja jasa-jasa, yang menurut BOP Manual masuk ke current 
account (neraca perdagangan). Di dalamnya mesti nya ada sebelas 
komponen, yang masih beranak-pinak lagi. Sebelum Pak Hendar, kita 
baru mampu mengisi beberapa saja dari jasa-jasa itu. Mengapa? 
Karena terus terang sulit untuk menangkap data yang ada dalam 
masyarakat. Misal nya, bagaimana menangkap data mengenai jasa 
turis atau jasa asuransi. Tidak mudah. Banyak bolong tadi bisa di lihat 
di laporan IMF dengan judul Balance of Payment and Inter national 
Investment Position Yearbook.
 
Boleh dibilang Pak Hendar mendetailkan? 
Boleh dibilang Pak Hendar membuat neraca pembayaran kita men-
jadi lebih detail, dan karena itu menjadi lebih komprehensif dan 
lebih akurat. Pak Hendar juga memperkuat mekanisme vali dasi dan 
metodologinya. Soal kelengkapan, misalnya, sebe lum nya kita tidak 
mampu menangkap keberadaan perusahaan yang punya akun di luar 
negeri, sehingga kita tidak tahu bahwa ada perusahaan yang punya 
aset di luar negeri. 

Tapi sekarang kita tahu, karena sudah terpantau. Berarti ini kan tero-
bosan di bidang metodologi, yang berdampak pada cove rage dan 
kemudian akurasi. Jadi metode yang semakin baik menghasilkan 
jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam, dan hasil selanjutnya 
akurasinya juga meningkat. 

Tapi yang membuat akurasinya juga meningkat bukan hanya itu, tetapi 
juga sistem validasi yang semakin sophisticated. 

Jadi intinya kita bergerak dari yang sebelumnya sulit mengikuti Manual 
yang ditetapkan IMF hingga sekarang sudah bisa meng ikuti standar 
tersebut. Perubahan terbesarnya terjadi ketika Pak Hendar ada di 
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sana. Kalau mau melihat perubahannya, lihat saja laporan NPI sebelum 
tahun 1995 dan bandingkan dengan yang sekarang. Sebab NPI yang 
sekarang praktis sama dengan yang dikembangkan Pak Hendar. 

Bagaimana sistem validasi data diperbaiki? 
Kita memang menyempurnakan teknik validasi, antara lain meng -
gunakan dukungan teknologi. Misalnya saja begini. Setiap hari ada 
begitu banyak dana yang bergerak dari dalam negeri ke luar negeri dan 
sebaliknya. Sebagian besar memang melalui sistem perbankan. Tujuan 
transfer bisa bermacam macam, mulai dari biaya pendidikan anak, 
belanja online, pariwisata, tiket pesawat, biaya rumah sakit, dan lain-
lain. Semua penduduk Indo nesia berpeluang untuk melakukannya. 
Per tanyaannya bagai ma na mengumpulkan data sebanyak itu dan ke-
mudian meng kla si fi kasikannya. 

Untuk itu Bank Indonesia membangun sistem pelaporan dari bank ke 
Bank Indonesia melalui sistem online yang sedemikian rupa sema kin 
memudahkan bank dalam melapor, memudahkan kami da lam meng-
klasifikasi, sekaligus memaksimalkan validitas data yang terkumpul. 

Sistem yang dibangun boleh dibilang cukup sophisticated. Kita sudah 
memasang aneka klasifikasi dan sistem peringatan (alert) baik untuk 
memudahkan proses selanjutnya, maupun un-
tuk men jaga kemungkinan terjadi keke-
liruan. Misalnya saja begini. 

Di bank ada transfer ke luar negeri 
dari akun perseorangan untuk 
mem  bayar dividen. Alert system 
di bank pasti langsung menyala, 
kok ada per seorangan membayar 
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dividen. Yang umum kan dividen dibayarkan oleh badan usaha. Jadi 
kita menggunakan semacam artificial intelligence untuk melakukan 
klasifikasi sekaligus me nang kap kemungkinan transaksi yang aneh-
aneh, atau yang mung kin keliru. 

Jadi semacam program digitalisasi laporan juga ya? 
Ya. Dulu bank membuat laporan di atas kertas dengan template yang 
disiapkan Bank Indonesia. Kami menyiapkan kolom-kolomnya apa saja. 
Jadi di Bank Indonesia, ada yang melakukan input data berdasarkan 
laporan dari bank. Tapi sekarang sistemnya sudah digital. Kami hanya 
memberikan kriteria-kriteria. Berapa kolom yang dibutuhkan, setiap 
kolom namanya apa, isinya apa, lebarnya berapa karakter, sehingga 
setiap bank bisa membangun sistem mereka sendiri, yang kemudian 
bisa dengan mudah diinte grasikan dengan sistem database Bank 
Indonesia. Lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat. Dengan sistem 
database seperti itu kita juga bisa melihat data dari berbagai angle. 

Apalagi inisiatif yang khas Pak Hendar?
Yang juga menjadi inisiasi Pak Hendar adalah yang disebut dengan 
BOP cash basis. Semua yang kita bicarakan tadi, yang dimasukkan 
dalam BOP Manual IMF, bersifat accrual basis. Semua transaksi, masuk 
dan keluar, dibayar atau belum dibayar, semua masuk dalam BOP 

yang resmi diumumkan. Standarnya me mang 
begitu. Nah, kemudian Pak Hendar juga 

menginisiasi neraca pembayaran yang 
berbasis tunai, yakni mencatat hanya 

tran sak si yang pembayarannya su-
dah di rea li  sasikan, sehingga ada 
uang riil yang keluar dan masuk 
dari dan ke Indonesia. Pencatatan 

seperti ini dimungkinkan dengan 
meng  gunakan data transaksi bank.
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Neraca versi cash basis ini memang bukan neraca resmi, ka rena itu 
tidak diumumkan. Tetapi neraca ini diperlukan untuk mengetahui 
arus keluar masuk uang riil, terutama valas. Jadi fungsinya untuk 
internal support Bank Indonesia. Yang ini benar-benar baru, dalam 
arti tidak ada sebelum Pak Hendar. Tapi memang tidak populer, 
karena memang tidak dipopulerkan, dan tujuannya bukan untuk 
publikasi.Ini penting untuk Departemen Pengelolaan Moneter. 

Salah satu kelemahan sistem akrual adalah tidak memper hi-
tungkan perpindahan dana secara geografis. Dia hanya memper-
hitungkan pergerakan menurut kepemilikan. Misalnya kalau ada 
eksportir yang menyimpan uang hasil ekspor di luar negeri, itu 
tidak terpotret dalam BOP Manual versi IMF. Misalnya begini. Pada 
bulan Desember kita ekspor 100, impor 70. Mestinya kita surplus 
30. Masalahnya untuk impor uang sudah keluar semua, sementara 
untuk ekspor banyak uang yang masih tersimpan di rekening di 
luar negeri. Jadi surplus tunai 30 itu hanya ada dalam hitungan. Itu 
yang masuk dalam catatan BOP Manual versi IMF, tetapi valas-nya 
sendiri belum atau bahkan tidak masuk ke Indonesia. Jadi kalau 
mau melihat supply dan demand valas, lebih pas kalau kita melihat 
neraca pembayaran yang versi cash basis. 

Kapan kebutuhan akan versi cash basis itu mulai 
disadari? 
Ini memang sudah mulai didengungkan zaman Pak Achjar [Achjar 
Iljas, Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2000-2002]. Tapi 
waktu itu baru sampai tahap rencana. Benar-benar mulai dibuat 
ya zaman Pak Hendar. Malaysia juga sudah punya gagasan untuk 
membuat seperti ini, tapi khusus untuk financial account. Sedang-
kan kita membuat lengkap, dari atas sampai bawah, dari neraca 
berjalan, sampai neraca keuangan. Dalam satu acara, SEACEN 
(Aso siasi Bank Sentral Asia Tenggara) pernah mengundang 
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pejabat Bank of Japan, bank sentral Jepang untuk sharing soal 
BOP cash basis. Tapi dalam presentasinya pejabat itu lebih banyak 
bercerita soal accrual basis. Itu sebabnya panitia pun kaget begitu 
mengetahui bahwa Indonesia sudah punya yang versi cash basis. 

Bagaimana pandangan pihak-pihak di luar Indonesia 
ter hadap neraca pembayaran yang dibuat oleh Bank 
Indonesia?
Sejauh yang bisa saya tangkap, negara-negara lain, bahkan juga 
lembaga internasional, umumnya respek pada apa yang kita buat. 
Bahwa banyak lembaga internasional yang datang, seperti lembaga 
pemeringkat, IMF, Bank Dunia, kalangan bank investasi, bank-bank 
sentral negara-negara tetangga, kedutaan, dll., walaupun bisa juga 
karena tidak ada pilihan lain. Tetapi bahwa mereka tidak menyoal 
data kita, rasanya itu positif. Di samping itu tidak jarang kita 
juga diundang untuk mengisi semacam sharing session tentang 
bagaimana kita menyusun neraca pembayaran. Bisakah dikatakan 
bahwa dalam hal penyusunan neraca pembayaran Bank Indonesia 
termasuk yang terbaik, katakanlah di ASEAN? Yang pasti, kita 
bisa katakan Singapura dan Malaysia cukup bagus dalam hal ini. 
Tetapi kita tahu, Singapura punya dua keuntungan: negaranya maju 
tapi kecil. Jadi lebih mudah. Sejauh ini, banyak negara kawasan 
yang datang ke Bank Indonesia dan dengan 
eksplisit mengatakan ingin belajar. Tim-
tim dari Ne pal, Kamboja, Vietnam, mi -
sal nya, benar-benar da tang kemari 
untuk belajar. 
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“Sejumlah krisis mengajarkan, 
kita tidak boleh berhenti berbenah 

dengan pengelolaan kebijakan 
makroekonomi. Kita harus selalu 

peka dan mencermati setiap potensi 
masalah, dan berusaha mencegah 

agar potensi itu tidak menjadi 
kenyataan.” 
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BAB 3 

MENGENDALIKAN  
INFLASI NASIONAL  

DARI DAERAH 

Inflasi di Indonesia tidak dapat dikontrol sepenuhnya 
oleh Bank Indonesia karena banyaknya faktor 

nonmoneter yang turut berpengaruh. Saat Hendar 
menjabat Kepala Biro Kebijakan Moneter, Bank Indonesia 

berinisiatif membentuk Tim Pengendalian Inflasi yang 
disambut positif oleh Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Dalam Negeri. 

Dalam perjalanannya, pembentukan tim serupa di 
tingkat daerah dilakukan sebagai eksperimen, dinamai 

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah yang 
dijalankan pada 2008 silam ternyata berkembang 
sangat baik sampai sekarang dan terbukti efektif 
mengendalikan laju inflasi. Bagaimana persisnya 

kontribusi Hendar dan bagaimana dampaknya bagi 
pengelolaan inflasi nasional saat ini?  



Inflasi tinggi yang bergerak liar merupakan momok bagi setiap 
bank sentral, tak terkecuali Bank Indonesia. Untuk meng
tasinya, perlu diterapkan kebijakan moneter yang efektif. 

Namun, solusi untuk hal ini tidak bisa sekadar copy paste.
Setiap negara memiliki kondisi khas. Suatu kebijakan moneter 

yang sebelumnya terbukti efektif di negara lain belum tentu dapat 
diterapkan di negara lainnya. Begitu juga dengan Indonesia.

Sesuai amanat undangundang, tujuan Bank Indonesia adalah 
menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai Rupiah ini tercermin 
dalam terkendalinya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar. 

Ketika Hendar menjabat sebagai Kepala Biro Moneter (2004
2008), terjadi perubahan kerangka kebijakan moneter. Sejak Juli 
2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter 
inflation targeting framework (ITF) secara eksplisit, dengan mulai 
mengumumkan suku bunga acuan atau BI Rate. 

Dengan begitu, Bank Indonesia tidak lagi menggunakan ke
rangka kebijakan moneter base money targeting atau target uang 
ber edar. Sebab, sejak adanya gejolak nilai tukar pada masa krisis 
mo neter 19971998, hubungan antara uang beredar (M1 dan 
M2) terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi memang tak 
terlalu dapat terbaca. Karena itu, besaranbesaran moneter mulai 
ditinggalkan untuk memprediksi inflasi.

“Selain itu, percepatan teknologi informasi menjadikan be
sar anbesaran moneter tersebut agak sulit ‘dipegang’ sebagai sa
saran antara, dalam menduga dan mengarahkan inflasi kita,” ujar 
Soekowardojo, Kepala Perwakilan BI Sumatra Utara 2020 2022. 

Soekowardojo pernah menjabat Ketua Tim Inflasi Direktorat 
Kebijakan Ekonomi Moneter (sekarang Departemen Kebijakan 
Eko nomi Moneter). Pada masa itu, ia berinteraksi erat dengan 
Hendar sebagai Kepala Biro Moneter. 

Menurut Soekowardojo, penerapan ITF telah berjalan efektif 
di sejumlah negara sebelum diadopsi di Indonesia. Kebijakan ini 
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Inflation Targeting Framework (ITF) 
ITF merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada 
publik mengenai target kuantitatif (kisaran target) dari tingkat inflasi 
yang hendak dicapai dalam beberapa periode mendatang. Selain itu, 
ada pernyataan secara eksplisit bahwa inflasi yang rendah dan stabil 
merupakan tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter. 

Keutamaan dari ITF adalah adanya komunikasi kepada masyarakat me-
ngenai rencana dan tujuan dari kebijakan moneter. Strategi ini merupakan 
instrumen yang baik untuk mencapai stabilitas makro ekonomi dengan 
inflasi di bawah 15 persen. 

ITF membutuhkan forecasting yang tepat, dan menuntut nilai tukar yang 
menganut sistem terbuka, sehingga memberi kesempatan bagi para 
spekulan beraksi. Meskipun demikian, strategi ini meru pakan strategi 
terbaik untuk menurunkan inflasi hingga mencapai 4 sampai 5 persen. 
Bank Indonesia mulai menerapkan ITF secara formal pada 1 Juli 2005. 

Krisis keuangan global 2008-2009 kemudian 
memberikan pelajaran penting tentang 
perlunya fleksibilitas yang cukup 
bagi bank sentral untuk merespons 
perkembangan ekonomi. Apalagi 
peran sektor keuangan semakin 
kuat memengaruhi stabilitas 
ekonomi makro. Sejak 
saat itu, Bank Indonesia 
memperkuat kerangka 
ITF menjadi Flexible ITF, 
dan menggunakannya 
hingga saat ini.
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pertama kali diberlakukan di Selandia Baru pada 1990, kemudian 
digunakan di puluhan negara lain, termasuk Kanada, Cile, Brasil, 
India, dan Thailand. Di negaranegara tersebut, ITF cukup berhasil 
mengendalikan laju inflasi. 

“Kalau dulu, saat menerapkan kebijakan moneter base money 
targeting, kita mengendalikan uang beredar. Kita kendalikan 
pertum buhan agar laju inflasi terkendali. Sedangkan ITF ini 
mem   bu tuhkan kemampuan untuk memprediksi target inflasi, 
kemudian kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target 
tersebut,” ujar Soekowardojo.  

Oleh karena itu, kemampuan memproyeksi inflasi menjadi hal 
penting dan berkaitan langsung dengan kredibilitas bank sentral. 

Data Perhitungan Inflasi  
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa 
secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. 
Namun, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat 
disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan 
harga barang lainnya. 

Di Indonesia, perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Lembaga ini melakukan Survei Biaya Hidup 
(SBH) sebagai dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen 
(IHK). Pemilihan jenis barang dan jasa (komoditas) untuk setiap 
kota berbedabeda, dan mengacu pada SBH sebelumnya.

Karena kondisi setiap kota berbedabeda, maka jumlah paket 
komoditas masingmasing kota juga berbeda satu sama lainnya. 
Misalnya, berdasarkan SBH 2007, jumlah komoditas terpilih 
untuk tiap kota berkisar antara 284 untuk Kota Tarakan (terendah) 
hingga 441 untuk Kota Jakarta (tertinggi). 

IHK kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok penge
luaran antara lain bahan makanan, perumahan, sandang, hingga 
trans   portasi dan komunikasi, dan dipecah lagi menjadi 35 
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sub kelompok. IHK menjadi indikator yang digunakan untuk 
mengukur inflasi.  

Saat ini BPS juga sudah mempublikasikan inflasi berdasarkan 
pengelompokan lainnya, dinamai disagregasi inflasi. Hal terse but 
dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggam
barkan pengaruh dari faktor bersifat fundamental.

“Kalau dulu tidak begitu, hanya ada data ‘gelondongan’ 7 
kelompok itu saja. Saya ingat betul bagaimana upaya Pak Hendar 
berusaha meyakinkan BPS untuk menyediakan data disagregasi 
inflasi,” kenang Soekowardojo. 

Data disagregasi inflasi inilah yang dikelompokkan menjadi 
inflasi inti, dan inflasi noninti yang terdiri dari volatile food dan 
administered price.   

“Kalau data berupa data gelondongan dalam 7 kelompok IHK, 
kami kesulitan memberi masukan kepada pemerintah. Inflasi inti 
memang porsinya Bank Indonesia. Tapi pemerintah juga berperan 
besar pada administered price, termasuk pada volatile food yang 
menjadi porsi pemerintah daerah,” kata Soekowardojo.

Ia juga mengingat, Hendar berperan sangat dominan saat men
jalankan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kemen te rian 
Keuangan perihal penetapan sasaran inflasi, agar dapat turun secara 
bertahap menuju kisaran 3 persen. 

Hendar menugaskan tim di DKEM melakukan riset mendalam, 
kemudian mengkomunikasikan temuan tersebut kepada peme rin
tah sebagai bahan pertimbangan pemerintah menetapkan sasaran 
inflasi. 

Semasa krisis ekonomi pada tahun 1998, inflasi Indonesia 
men     capai 77,63 persen usai kerusuhan. Sedangkan pada periode 
20002005, inflasi tertinggi mencapai 17,1 persen sebagai dampak 
dari ke naikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Sebagai contoh pada tahun 2005. Lonjakan inflasi pada tahun 
tersebut dipicu kenaikan harga BBM dari Rp2.400,00 pada Maret 
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Disagregasi Inflasi 
 
Inflasi Indeks Harga Konsumen dikelompokkan menjadi: 

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap 
atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan  inflasi 
dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
• Interaksi permintaan-penawaran.
• Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi inter na sional, 

inflasi mitra dagang.
• Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

$
TR A D E

Rp

$
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2. Inflasi non-Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung ting gi 
volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor funda mental. 
Komponen inflasi non-inti terdiri dari:
• Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food): Inflasi yang 

dominan dipe nga ruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok 
bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor 
perkembangan harga komoditas pangan do mestik maupun 
perkembangan harga komoditas pangan internasional.

• Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh Pemerintah (Ad mi  nis -
tered Prices): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks 
(kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, se perti harga BBM 
bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.
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menjadi Rp4.800,00 pada Oktober. Kenaikan harga BBM sebanyak 
dua kali dalam setahun itu juga turut diikuti tarif transportasi darat 
dan harga kebutuhan bahan pokok yang melonjak. 

Harga BBM merupakan salah satu harga yang diatur (admi
nistered price) dan menjadi porsi pemerintah. Sedangan volatile 
food diwakili komoditas bahan pangan yang pasokannya sangat 
dipengaruhi oleh faktor alam. Sebagai gambaran, apabila panen 
cabai gagal karena faktor alam, maka harga cabai akan tetap 
mahal meski suku bunga dinaikkan setinggi mungkin oleh Bank 
Indonesia. 

Target Inflasi 2001-2005

Tahun Target Inflasi
Inflasi Aktual 

(%,yoy)

2001 9% - 10% 10,02

2002 4% - 6% 12,55

2003 9+1% 5,06

2004 5,5+1% 6,40

2005 6+1% 17,11

Sumber: bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx
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Koordinasi Mengendalikan Inflasi 
Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi 
oleh faktor penawaran dan kejutan diwakili oleh kelompok 
administered prices dan volatile food. Bobotnya mencapai sekitar 
40 persen dari bobot IHK. Karena itu, Bank Indonesia tidak 
dapat bekerja sendirian. Laju inflasi yang rendah dan stabil tidak 
dapat dicapai hanya dengan kebijakan moneter dari bank sentral, 
tetapi juga melalui kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi dari 
pemerintah. 

Dalam penerapan ITF, memang diperlukan koordinasi yang 
intensif antara otoritas moneter dan otoritas fiskal, khu susnya 
mengenai perubahanperubahan harga yang akan dilakukan. Koor
dinasi dapat juga dilakukan dalam bentuk mengeluarkan harga
harga yang dikontrol pemerintah dari indeks harga yang digu
nakan untuk menghitung laju inflasi yang ditargetkan bank sentral. 
Dengan demikian, pengaruh administered price dapat dihin dari 
dalam perhitungan pencapaian tingkat inflasi.

Berikutnya, muncul inisiatif untuk membentuk wadah koor
dinasi pengendalian inflasi pada tahun 2005. ”Saya ingat Pak 
Hendar meminta kami banyak bertemu para pemangku kepen
tingan terkait, betulbetul memperluas jejaring. Kami sering koor
dinasi, Pak Hendar juga yang memimpin sejumlah rapat,” ujar 
Budi Trisnanto, salah satu anggota tim tiga yang menangani inflasi, 
assessment, dan menggodok TPI nasional. 

Budi yang kini menjabat sebagai Dekan Akademi Makro
ekonomi, Moneter, dan Market (AMMa) BI Institute menilai, 
langkahlangkah tersebut menjadi peletak pondasi yang penting 
agar tim bisa berjalan baik. Inisiatif Bank Indonesia lantas disambut 
positif oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. 
Kedua pihak kemudian sepakat membentuk Tim Koordinasi 
Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi.
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Dalam perkembangannya, tim ini berkembang menjadi tim 
lintas instansi yang memantau perkembangan inflasi, serta meng
identifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi. 
Anggota Tim Pengendali Inflasi terdiri dari Bank Indonesia dan 
kementerian teknis terkait di pemerintah seperti Kementerian 
Ke uangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perda
gangan, Ke menterian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Selain itu, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Ke menterian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pe
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

TPID, Sebuah Eksperimen 
Menyadari pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mengen da
likan inflasi, keberadaan TPI kemudian diperluas hingga ke tingkat 
daerah. Sebab berdasarkan data BPS, inflasi daerah menyumbang 
lebih dari 60 persen terhadap inflasi nasional. Perluasan tim ini 
hing ga ke tingkat daerah dilatarbelakangi pemikiran bahwa setiap 
daerah memiliki dinamika yang sangat berbeda dalam hal per
ubahan harga. 

Satu perubahan yang sama, misalnya kenaikan harga bahan 
bakar minyak, akan memberikan dampak yang berbedabeda di 
setiap daerah. Karena itu respons kebijakan yang perlu diambil 
juga berbedabeda, masingmasing berdasarkan karakteristik khas 
daerah yang bersangkutan. Dalam kerangka itulah diperlukan 
potret dinamika inflasi di setiap daerah berwujud data dinamis. 
Pada 2008, dilakukan semacam eksperimen untuk membentuk 
tim di tingkat daerah. 

“Saya masih ingat betul. Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
(BKF) waktu itu, Dr. Bambang Kusumanto, kami harus ‘menjual’ 
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ide tersebut ke beberapa kementerian terkait seperti Kementerian 
Perhubungan dan Kementerian BUMN,” ujar Hendar. 

Sesuai namanya, TPID dibentuk di tingkat pemerintah provinsi 
maupun pemerintah kabupaten/kota. Keberadaan BI dalam tim 
tersebut diwakili oleh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) 
yang terdapat di provinsi dan kabupaten/kota. 

Seperti halnya TPI Pusat, TPID juga merupakan tim lintas 
instansi yang memantau perkembangan inflasi daerah, serta meng
identifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi. 
TPID memiliki dua tugas utama. Pertama, memantau perkem
bangan hargaharga komoditas, terutama komoditas pangan ren
tan (volatile food). Kedua, berdasarkan data tersebut, TPID mem 
berikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk 
pengen dalian harga. 

“Kami menginisiasi TPID dengan tujuan untuk mengendalikan 
inflasi nasional,” ujar Hendar. 

Secara umum, perangkat pengendalian inflasi yang dimiliki bank 
sentral berupa instrumen moneter. Bank sentral pada umumnya 
mengendalikan inflasi dengan mengendalikan permintaan agregat 
melalui perubahan instrumen moneter yang tersedia seperti suku 
bunga. Secara teoritis perubahan suku bunga melalui berbagai jalur 
transmisi akan mempengaruhi permintaan agregat, meningkat 
atau menurun. 

Tetapi inflasi tidak selalu disebabkan oleh perubahan permin
taan, melainkan dapat juga karena perubahan penawaran atau 
pasokan barang, terganggunya distribusi atau distorsi harga di 
pasar.

“Inilah yang lebih banyak terjadi di Indonesia, khususnya 
terkait dengan pasokan kebutuhan pangan strategis. Karena itu 
pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya dengan instrumen 
moneter semata. Pengendalian inflasi harus juga dilakukan dengan 
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menjaga stabilitas pasokan, terutama pasokan kebutuhan pangan 
strategis,” jelas Hendar. 

Pada awal pembentukan TPID, Bank Indonesia melalui 
KPwDN melakukan persuasi aktif kepada pemerintah daerah. Di 
masa itu, tidak semua pemimpin daerah dapat diyakinkan dengan 
mudah karena masih kentalnya nuansa ‘urusan inflasi adalah 
urusan BI’. Pendekatan tersebut tak cukup dengan sekali dua kali 
pertemuan. 

“Beruntung jika mendapatkan pemerintah daerah yang fully 
support, yang enak diajak komunikasi dan koordinasi. Namun ada 
juga yang membutuhkan usaha lebih untuk mengkomunikasikan 
pentingnya keberadaan TPID,” kata Budi yang  sempat bergabung 
di Divisi Asesmen Bank Indonesia Kantor Perwakilan wilayah V 
JatengDIY 20102014.

Strategi komunikasi pun disesuaikan mengikuti apa yang men
jadi perhatian utama para pemerintah daerah, yaitu tingkat ke
mis kinan. Dijelaskan bahwa inflasi daerah akan berdampak pada 
tingkat kemiskinan. Hargaharga yang mahal dapat menurunkan 
daya beli masyarakat. Jika laju inflasi tidak terkendali, maka pe
rencanaan program pembangunan tidak akan efektif. Kantong 
fiskal pun terpengaruh. 

Lamakelamaan, semakin banyak pemerintah daerah yang me
respons positif. Koordinasi Bank Indonesia di daerah juga dilaku
kan dengan lembaga lain, dari Bulog hingga Kepolisian. 

Secara resmi, TPID dikembangkan pada 2008, tapi baru 
mendapatkan momentum publiknya pada saat kampanye Pilpres 
2014. Saat itu calon presiden Joko Widodo atau Jokowi meng
angkat isu ini dalam debat. Dengan penuh percaya diri, ia menge
mukakan perihal TPID karena Kota Solo yang dipimpinnya ber
hasil mengendalikan inflasi berkat keberadaan TPID. Bahkan 
TPID Kota Solo pernah mendapatkan penghargaan nasional 
sebagai TPID dengan kinerja terbaik. Sejak kampanye Pilpres 
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itulah keberadaan dan manfaat TPID lebih dikenal masyarakat 
luas.

Kehadiran TPID secara tak langsung juga menjadi media 
konsolidasi antar dinas pemerintahan, misalnya antara Dinas 
Tanaman Pangan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas BMKG. 
Di antara mereka, TPID membuka ruang interaksi yang semakin 
baik. Kehadiran Bank Indonesia di dalam tim ini justru akhirnya 
menjembatani komunikasi antara provinsi dengan kabupaten/
kota sehingga semua pihak dapat melihat inflasi sebagai persoalan 
bersama dan perlu diatasi bersama.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, per akhir 2015 
sudah terbentuk 432 TPID di 416 kabupaten dan 98 kota di 
seluruh Indonesia. Baik koordinasi di tingkat pusat maupun di 
daerahdaerah, Bank Indonesia selalu terlibat dalam tim ini. Pada 
banyak daerah, TPID diketuai oleh pejabat Bank Indonesia secara 

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi

Daerah 2016, dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan sejumlah menteri terkait.
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exofficio. Koordinasi selalu dilakukan baik di tingkat daerah, wila
yah maupun nasional agar proses pengendalian inflasi bisa lebih 
terintegrasi.

Untuk mengeksekusi rekomendasi kebijakan TPID, dibu tuh
kan kerjasama dan pemantauan banyak pihak. TPID biasanya 
men  cakup Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwDN), Biro 
Per ekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ter
kait, Bulog, BUMD, dan pihak lain yang diperkirakan bisa ber
kon tribusi terhadap upaya pengendalian inflasi. Namun, format 
TPID tidak selalu sama di setiap daerah. 

Kesadaran atas pentingnya peran TPID semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Saat ini, ajang TPID Award, misalnya, telah men
jadi panggung prestise yang dinantinanti para pemimpin daerah. 

Membangun Transparansi harga 
Salah satu instrumen penting dalam proses kerja TPID ini adalah 
data harga kebutuhan pokok real time, baik di daerah masing
masing, maupun daerahdaerah sekitar yang berhubungan. 

Seiring kebutuhan tersebut, dibentuk sistem informasi harga 
yang memberikan potret harga kebutuhan pokok di setiap daerah. 
Dengan begitu, daerah konsumen dapat mengetahui harga komo
ditas tertentu di daerah produsen. Daerah produsen juga tahu, be
rapa harga komoditas di daerah konsumen atau daerah produsen 
lainnya. 

Melalui sistem informasi harga, pengelolaan pasokan bisa 
dilakukan dengan lebih efisien. Peran orang perantara atau 
middleman bisa dikurangi, dan pada gilirannya disparitas harga 
antardaerah dapat ditekan. 

Untuk itu, kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah juga 
menjalankan fungsi di bidang statistik ekonomi dan keuangan. 
Terkait dengan fungsi ini, tantangan utamanya terletak pada 
bagaimana mendapatkan data primer. Untuk data sekunder relatif 
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tidak ada masalah, karena dapat memperoleh data dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) atau institusi lain di daerah. 

“Tapi untuk data primer, bagaimanapun juga kita harus 
mendapatkan dan mengolahnya sendiri, dengan berbagai metode 
yang dimiliki Bank Indonesia,” kata Hendar.  

Misalnya saja survei mengenai ekspektasi konsumen, survei 
dunia usaha, survei properti dan sebagainya. Hasilnya kemudian 
dijadikan statistik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 
pokok Bank Indonesia. “Dalam kaitannya dengan kebijakan 
makroprudensial pada beberapa tahun terakhir, bersama dengan 
Departemen Statistik, kita juga mulai mengembangkan regional 
balance sheet dan regional financial account,” ujar Hendar. 

Dalam pengelolaannya di lapangan, dibutuhkan informasi atau 
data sebaru mungkin di setiap daerah, terutama harga kebutuhan 
pangan strategis yang sangat menentukan inflasi. Idealnya data itu 
diperbarui setiap saat, dan bisa diakses oleh publik sehingga dapat 
mengurangi terjadinya informasi yang tidak simetris. “Inilah latar 
belakang kita membangun Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 
(PIHPS),” kata Hendar. 

Pusat informasi harga ini sudah banyak dibangaun daerah, 
tetapi setiap daerah memiliki namanya sendirisendiri, serta 
memiliki cakupan yang mungkin berbeda satu sama lain. 

Misalnya, Jawa Tengah memiliki Informasi Harga Komoditi, 
Jawa Barat memiliki Priangan, Jawa Timur memiliki Siskaperbapo, 
dan Jakarta memiliki Informasi Pangan Jakarta (IPJ). Tapi intinya 
sama, memuat statistik harga pangan strategis. 

Informasi yang selalu diperbarui seperti itu sangat penting 
untuk memangkas informasi yang asimetris. Tujuannya, agar tidak 
ada pihak yang mempermainkan harga sehingga tidak ada pihak 
dirugikan. Sebab permainan harga pada akhirnya hanya akan 
merugikan konsumen dan produsen, dan hanya menguntungkan 
para pemain itu sendiri. 
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Sesuai arahan Dewan Gubernur beberapa waktu yang lalu, 
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter berperan sebagai 
koordinator, menggabungkan atau menyeragamkan semua sistem 
yang ada menjadi PIHPS nasional. Sejauh ini sudah terbangun 
sistem informasi harga konsumen yang baik dan sedang dibangun 
sistem informasi harga produsen. Di Jawa Timur, misalnya, sudah 
terbentuk statistik atas 10 komoditas strategis dan akan bertambah 
secara bertahap. 

Bank Indonesia juga menyeragamkan metode pengumpulan 
data dan informasinya. Jangan sampai yang satu mengambil data 
pagi, yang lain mengambil data sore. Begitu juga kelas pasar yang 
disurvei juga harus seragam. Jangan yang satu mengambil data pasar 
tradisional, yang satu pasar modern. Atau ada yang mengambil 
data di pasar induk, sementara yang lainnya mengambil data di 
pasar umum.

Dalam proyek sistem informasi harga ini Bank Indonesia 
berada di garis depan meskipun sejumlah pemerintah daerah, 
antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memang 
sudah membangun sistem informasi harga sendiri. 

Di banyak daerah, Bank Indonesia yang berperan dominan 
dalam membangun sistem tersebut. “Adanya pusat informasi di 
setiap kabupaten kota akan memudahkan Bank Indonesia untuk 
menarik dan mengintegrasikan ke tingkat nasional,” ujar Hendar. 

Melalui PIHPS, diharapkan tercipta transparansi harga untuk 
menghindari asymmetric price information. Sistem informasi ini 
dapat mengurangi disparitas harga karena rantai perdagangan akan 
menjadi lebih pendek dengan hilangnya para perantara secara 
alamiah. Dengan begitu, kepentingan Bank Indonesia menjaga 
stabilitas harga dapat terjaga. 

PIHPS merupakan tindak lanjut keputusan Rakornas TPID ke 
III tahun 2012. Sejak pertama kali dikembangkan pada 20142016, 
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kini terdapat 19 situs web daerah (mencakup 127 kota/kabu paten 
dan 312 pasar) yang telah terintegrasi dengan PIHPS Nasional.  

Pengembangan Klaster Ekonomi 
Berjalannya koordinasi lintas instansi di TPID membuka ruang
ruang interaksi yang kemudian memungkinan kolaborasi untuk 
menjaga stabilitas ekonomi, bersamasama memerangi langsung 
penyebab utama inflasi di Indonesia: ketidakstabilan pasokan, 
khususnya pasokan kebutuhan pangan strategis. 

Dalam kondisi ideal, semestinya peran Bank Indonesia bisa 
selesai pada tahap memberikan rekomendasi. Tetapi persoalan riil di 
lapangan tidak dapat menunggu. “Persoalan kita adalah persoalan 
pasokan, dan ini tidak bisa diselesaikan dengan mengetatkan atau 
melonggarkan kebijakan moneter semata. Karena persoalannya ada 
di sisi pasokan, maka pasokan pula yang harus ditangani,” kata 
Hendar. 

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang diluncurkan  

pada 2017 dapat diakses melalui hargapangan.id
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Situasi tersebut kemudian melahirkan gagasan pembentukan 
klasterklaster ekonomi, yakni pengembangan komoditas tertentu 
di kawasan tertentu berdasarkan potensi setempat maupun mata 
rantai konsumsinya di kawasan sekitar sebagai upaya mendukung 
terjaganya stabilitas harga dan atau tujuan ekspor. 

Idenya, jika satu daerah memiliki potensi untuk produksi 
komoditas tertentu yang berpengaruh terhadap harga barang 
konsumsi, maka sumberdaya yang ada di daerah itu dioptimalkan 
untuk memproduksi komoditas tersebut. 

Bila satu daerah memang bagus untuk pertanian cabai merah, 
misalnya, maka akan didorong agar produksi cabai merah di daerah 
tersebut bisa lebih optimal. Prosesnya bisa bermacammacam, 
mulai dari penguatan teknologi, permodalan, sampai dengan 
tahaptahap pascapanen. Sistem klaster dengan pendampingan 
seperti itu memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi. 

Dengan adanya para pelaku ekonomi yang terkumpul di satu 
wilayah, proses pendampingan dan pembelajaran bersama jadi 
lebih mudah. Dalam kaitan dengan klaster ini, kantor perwakilan 
Bank Indonesia di daerah dapat mengidentifikasi jenis komoditas 
apa yang akan dikembangkan bekerja sama dengan petani dan para 
pemangku kepentingan di daerah seperti kantor dinas pertanian, 
dan pemda setempat. 

Pada tahap awal, tidak semua pemerintah daerah langsung me
respons positif gagasan tersebut. Ada pemerintah yang langsung 
antusias menyambut, ada yang seperti masih bertanyatanya. 
Dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia memprioritaskan 
dae rah yang antusias dulu semata agar kolaborasi bisa berjalan 
cepat. Berikutnya, keberhasilan suatu klaster akan memengaruhi 
kelompok lain. Setelah melihat pemerintah daerah tetangga bisa 
berhasil, biasanya pemerintah daerah lainnya langsung ikut antusias 
untuk bekerja sama dengan Bank Indonesia.  

Begitulah, tahap demi tahap, proyek ini dijalankan secara 
meluas di Tanah Air. Per akhir 2016 tercatat tak kurang ada 158 
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klaster meliputi 15 komoditas yang muncul berkat dorongan 45 
KPwDN di seluruh Indonesia. Hingga November 2021, jumlah 
klaster bertambah menjadi 234 tersebar di 46 KPwDN, dengan 
191 di antaranya merupakan klaster pangan utama strategis.

Memang tak semua klaster terkait dengan pangan strategis. 
Ada juga klaster nonpangan, yang sebenarnya tidak langsung 
berpengaruh pada inflasi seperti klaster kopi, rumput laut, mebel, 
atau kerajinan. Namun, produkproduk yang berorientasi ekspor 
itu terkait dengan perolehan devisa sehingga penting artinya bagi 
stabilitas nilai tukar.

Jadi, mengembangkan klaster bukan sekadar ditujukan untuk 
peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga ber potensi 
meningkatkan ekspor dan atau mengurangi impor. Toh, mem
perkuat substitusi impor dan memperkuat ekspor dalam jumlah 
signifikan akan berdampak penting bagi neraca pembayaran

Sebagai contoh, bawang putih. Selama ini, Indonesia meng
impor bawang putih karena kebutuhan nasional yang tinggi. Tanpa 
impor, harga bawang putih akan naik dan menyumbang inflasi. 
Namun jika komoditas itu bisa diproduksi di dalam negeri maka 
impor bisa dikurangi. 

Bawang putih sudah dibudidayakan secara masif di sejumlah 
daerah seperti di Jawa Tengah, Sumatra, dan Riau. Di lerenglereng 
gunung di Sumatra Utara sekarang mulai banyak tanaman bawang 
putih diproduksi dan berhasil dibudidayakan. Bisa jadi hasilnya 
belum signifikan, tetapi pasti sudah mengurangi impor.

Klaster peternakan sapi juga sudah mulai dibuat. Walau 
mung  kin masih sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam 
negeri, tapi setidaknya dapat menekan volume impor. Lain halnya 
dengan kopi yang memang bukan bahan pangan. Meski begitu, 
Bank Indonesia tetap mengembangkan klaster kopi karena terkait 
dengan pertumbuhan ekonomi. 
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“Nah, ini juga bisa dilihat dari sisi pengembangan ekonomi 
dan keuangan yang inklusif. Inklusivitas kan penting untuk 
pengembangan ekonomi masyarakat,” ujar Hendar. 

Lebih jauh, menurut Hendar, yang sering tidak tepat ialah per
sepsi bahwa setiap langkah Bank Indonesia pasti diarahkan pada 
dan secara langsung efektif mengendalikan inflasi. Padahal tidak 
selalu begitu. 

Dalam sejumlah kesempatan, inisiatif Bank Indonesia kerap 
ditujukan untuk menghidupkan inisiatif yang lain. Di Kalimantan 
Barat, misalnya, BI mendorong klaster beras dengan budidaya padi 
teknologi Hazton, yang dikembangkan dua putra daerah, Hazairin 
dan Anton Kamarudin. 

Metode tersebut berhasil meningkatkan produktivitas beras 
dari ratarata 6 ton per hektare menjadi 1012 ton per hektare. 
Keberhasilan program ini kemudian menginspirasi pihak lain.  

Kekuatan program pengembangan klaster ketahanan pangan 
Bank Indonesia terletak pada faktor replikasi. Apalagi, terdapat 46 
KPwDN yang menjangkau seluruh provinsi. Karena itu, program 
yang baik di satu tempat bisa dengan mudah diduplikasi dan 
direplikasi di tempat lain berkat line of command yang jelas.

“Biasanya ada persepsi bahwa setiap 
langkah Bank Indonesia selalu menuju pada 
pengendalian inflasi secara efektif. Padahal 
tidak selalu begitu. Inisiatif Bank Indonesia 
juga kerap ditujukan untuk menghidupkan 

inisiatif yang lain.”
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Langkah Bank Indonesia dalam konteks mengendalikan laju 
inflasi memang sudah melampaui dari sekadar memberi reko
mendasi (beyond advisory). Sejumlah inisiatif sudah sampai ke 
tahap ‘semi mengeksekusi’ demi memastikan pasokan lebih baik. 
Tentu saja, dalam menjalankan inisiatif ini dibutuhkan restu dari 
pemerintah setempat. 

“Di Bojonegoro, misalnya. Ketika kami akan menginisiasi 
penguatan peternakan sapi, kami lebih dulu berbicara dengan 
Bupati. Kebetulan bupatinya setiap Jumat selalu berbicara dengan 
masyarakat,” kata Hendar. 

Momentum itulah yang dimanfaatkan untuk berbicara de ngan 
bupati maupun mengajak masyarakat, sebelum kemudian men
datangkan ahliahli dari perguruan tinggi dan layanan ke uangan 
dari perbankan. 

Begitu juga di Kintamani, misalnya, Bank Indonesia meng
inisiasi optimalisasi pertanian kopi. Setelah memperoleh restu dari 
bupati, barulah petani yang tergabung dalam kelompokkelompok 
tani dilibatkan dalam pengembangan klaster. Jika petani belum 
berkelompok, maka mereka difasilitasi membentuk kelompok.

Bank Indonesia juga membantu mendatangkan ahli, me nye
diakan bibit, bahkan sampai membantu mendatangkan mesin pe
ngolah dan mesin kemasan. Kopi Kintamani telah diterima oleh 
importir dari Korea dan Jepang

Di banyak tempat, Bank Indonesia selain berjalan dengan pe
me  rintah daerah, juga menggandeng korporasi. Dalam mengem_
bangkan klaster cabai di Jember, misalnya, didatangkanlah peme
gang merek ABC yang selalu siap menampung cabai produksi 
Jember. 

Sejauh ini, model klaster ekonomi yang dikembangkan Bank 
Indonesia cukup efisien, sejak dari inisiasi, pengembangan, sampai 
ke tingkat sustainable. Salah satu indikator klaster yang ber ke
lanjutan tersebut adalah lembaga keuangan yang tertarik bekerja 
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sama mengembangkan skala usaha, dan masyarakat paling bawah 
yang sudah mulai menikmati manfaatnya. 

Di tempat lain, Cianjur misalnya, dibangun gudanggudang 
beras dengan sistem resi gudang. Dengan begitu, pada musim 
panen, petani tidak harus menjual berasnya karena harga pasti 
akan murah. Mereka juga tidak mungkin menyimpan hasil panen
nya sendiri karena tidak punya gudang. Karena itu mereka bisa 
menyimpannya dalam fasilitas gudang yang sudah disediakan, dan 
mendapat surat atau sertifikat atau resi penyimpanan. 

Resi gudang itu pun bisa digunakan sebagai agunan untuk 
men dapatkan dana tunai. Mereka juga bisa menjual berasnya nanti 
ketika harga beras sudah kembali normal. “Nah, ini kan bisa men
jadi model yang bisa kita kembangkan di daerahdaerah lain. Ide 
dan inisiatif bisa datang dari mana saja, bahkan dari individu,” kata 
Hendar.

Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan mengem
bangkan ekonomi, perlu memilih sektorsektor yang bisa mengu
rangi ketimpangan. Hal itu hanya bisa dilakukan jika memiliki 
basis data yang memadai. 

Dalam rangka itulah Bank Indonesia berusaha untuk mem
perkaya basis data dan informasi, dengan terus memotret sebanyak 
mungkin data dan informasi di setiap provinsi, kabupaten, dan 
kota serta untuk setiap komoditas.

Datadata tersebut didapatkan melalui baseline economic 
survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada gilirannya, data 
dan informasi ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk 
pemerintah kabupaten dan kota sebagai basis aneka kebijakannya.

“Yang menarik dari seluruh inisiatif ini adalah bahwa kita punya 
satu sasaran akhir, tapi ibaratnya dua tiga pulau terlampaui. Kita 
memasang target akhir menjaga stabilitas harga. Tapi hasil yang 
tidak kalah menggembirakan adalah perekonomian masyarakat 
menjadi lebih hidup, dan ini lebih banyak menyangkut masyarakat 
bawah,” kata Hendar. 
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“Yang menarik dari seluruh inisiatif 
ini adalah bahwa kita punya satu 
sasaran akhir, tapi ibaratnya dua 

tiga pulau terlampaui.” 
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 BAB 4 

MEWUJUDKAN SINERGI  
DI SEANTERO NEGERI

Daerah-daerah di luar Jakarta dan pulau Jawa 
mungkin tak menawarkan panggung prestasi dengan 

sorotan gemerlap. Namun ke sana, putra-putri Bank 
Indonesia terbaik dikirim untuk mewakili kehadiran bank 

sentral di tengah masyarakat, sekaligus berkontribusi 
nyata bagi perekonomian nasional. 

Sejumlah perubahan dilakukan Bank Indonesia 
untuk memperkuat Kantor Perwakilan Dalam Negeri 

menjalankan fungsinya terkait advisory dan financial 
surveillance. Bagaimana persisnya  

peran Hendar dalam hal ini? 



Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berperan dalam men
jaga stabilitas makro ekonomi dan turut mendukung 
perekonomian nasional. Kehadiran Bank Indonesia di 

seluruh negeri terwakili oleh 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri 
(KPwDN), meliputi 34 provinsi dan 12 kabupaten/kota, tersebar di 
5 wilayah koordinasi yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Balinustra 
(Bali dan Nusa Tenggara), serta Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan 
Papua). 

Di sejumlah wilayah, KPwDN juga berdiri di kota yang strategis 
secara ekonomi. Karena itu, pada beberapa provinsi, terdapat lebih 
dari satu kantor perwakilan. Satu kantor berada di ibu kota provinsi 
dan lainnya ditempatkan di tingkat kabupaten/kota. 

KPwDN merupakan salah satu tanggung jawab Hendar 
ketika menjabat Deputi Gubernur (20132016). Saat itu, baru 
ada 42 KPwDN yang tersebar di 9 wilayah koordinasi. Dalam 
perkembangannya kelak, bertambah 4 KPwDN yakni Papua 
Barat, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, dan Bangka Belitung, 
sehingga berjumlah 46 seperti sekarang. Penambahan KPwDN 
ini merupakan bagian dari program transformasi BI yang mulai 
bergulir pada era kepemimpinan Gubernur BI Agus Martowardojo 
(20132018). 

Hendar dalam hal ini bertanggung jawab melakukan penguatan 
koordinasi manajemen jaringan KPwDN, melalui Departemen 
Regional. 

“Alhamdulillah, Bank Indonesia betulbetul hadir di setiap 
provinsi dengan berdirinya beberapa kantor KPwDN yang baru 
seperti di Sulawesi Barat, Papua Barat dan terakhir di Kalimantan 
Utara,” kata Hendar. 

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda 
di Indonesia, berdiri pada 25 Oktober 2012. Sejak provinsi itu 
berdiri, fungsi Bank Indonesia dikoordinasikan dan dijalankan 
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oleh KPwBI Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di 
Samarinda, didukung KPwBI Balikpapan.  

Adapun KPwBI Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan 
di Tarakan mulai beroperasi pada 2017. Penempatan kantor 
perwakilan di luar ibukota provinsi sebetulnya jarang terjadi. Jika 
mengikuti ‘pakem’, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara seharusnya 
berkedudukan di Tanjung Selor, bersamasama dengan kantor 
jajaran pemerintah daerah. 

Peresmian pelaksanaan pembangunan KPwDN termuda, Kantor Perwakilan  

Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara pada 2016.

“Pada saat itu, kami harus bernegosiasi dengan gubernur, 
menjelaskan sejumlah pertimbangan kenapa kantor perwakilan 
ditempatkan di Tarakan, terutama dari kepentingan industri. 
Alhamdulillah, gubernur mendukung dan mengapresiasi,” kata 
Hendar. 



98 H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S

Dari berbagai aspek, terutama kepentingan industri, penem
patan kantor perwakilan di Tarakan merupakan opsi terbaik agar 
kehadiran Bank Indonesia segera dapat dirasakan oleh masyarakat 
Kaltara.  

“Semangat transformasi ini ingin meyakinkan pemerintah 
dae rah bahwa kehadiran Bank Indonesia dapat membantu per
ekonomian daerah meskipun tidak menyalurkan bantuan kredit,” 
ujar Hendar.  

Selain sirkulasi uang, Bank Indonesia dapat bersinergi dan 
berkolaborasi dengan instansi terkait. Misalnya dalam hal pengen
dalian laju inflasi hingga kelangsungan pasokan dan distribusi 
volatile food. Bank Indonesia juga membuat kajiankajian per eko
nomian, serta turut berkontribusi pada pengembangan UMKM 
lokal, sehingga kehadiran Bank Indonesia betulbetul terasa 
dampaknya bagi masyarakat daerah.  

“Ini juga menjadi tantangan bagi temanteman di daerah. 
Mereka harus mampu mewakili BI di daerah, dapat berkomunikasi 
dengan baik kepada pemerintah setempat, menjadi penghubung 
yang kuat,” kata Hendar. 

Kantor Perwakilan Dalam Negeri 
Dari sisi kewilayahan, KPwDN merupakan ujung tombak Bank 
Indonesia sesungguhnya. Melalui KPwDN, Bank Indonesia hadir 
secara riil di seluruh wilayah Indonesia, untuk memotret dinamika 
ekonomi di lapangan, mengukurnya melalui berbagai indikator 
ekonomi, dan kemudian kembali ke daerah dalam bentuk imple
mentasi kebijakan ekonomi makro yang ditentukan oleh kantor 
pusat.

Saat ini, KPwDN memiliki enam fungsi. Namun pada saat itu, 
kantor perwakilan memiliki sembilan fungsi untuk menjalankan 
tugas tersebut. Yaitu strategic advisory, pengawasan sektor keuangan 
(financial surveillance), fungsi statistik, tiga fungsi yang terkait 
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dengan sistem pembayaran (tunai, non tunai, dan pengawasan 
atas transaksi pembayarannya), fungsi pengembangan UMKM, 
financial inclusion, komunikasi dan fungsi enabler. 

Spesifik terkait fungsi strategic advisory, kantor perwakilan 
me miliki dua aspek. Kantor perwakilan harus memberikan advi
sory ke kantor pusat melalui Departemen Regional, juga kepada 
pemerintah daerah. Advisory paling khas pada dua aspek ini adalah 
yang terkait dengan inflasi.

Contoh paling jelas terkait dengan fungsi advisory ini ialah 
bagaimana kantor perwakilan memberikan rekomendasi kepada 
pemerintah daerah dalam mengelola inflasi saat lebaran atau ketika 
harga bahan pangan sedang bergejolak. Artinya, kantor perwakilan 
harus ikut mengawal target inflasi daerah. Berapa pun target inflasi 
nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kantor perwakilan 
juga akan membawa target itu ke daerah.

 Salah satu bentuk nyata fungsi advisory yang hingga sekarang 
terbukti telah berdampak sangat positif adalah inisiatif pembentukan 
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tugas utama TPID 
ialah memantau perkembangan hargaharga komoditas, terutama 
komo ditas pangan atau volatile food dan memberikan rekomendasi 
kebijakan kepada pemerintah daerah untuk pengendalian harga. 

“Sering kali, misalnya, kami harus membantu mendiskusikan, 
bagaimana mengelola dampak dari kenaikan harga BBM terhadap 
inflasi di daerah. Bagaimana pemerintah daerah mengambil ke
bi jakan untuk menekan kenaikan tarif angkutan, atau melaku
kan operasi pasar, untuk mengelola terjaganya sisi pasokan,” kata 
Hendar.

Fungsi berikutnya dari KPwDN adalah yang terkait dengan 
penga wasan sektor keuangan (financial surveillance). Bank Indo
ne sia memang tidak mengawasi operasional lembaga keuangan di 
daerah, karena tugas itu ada di tangan Otoritas Jasa Keuangan. Bank 
Indonesia lebih memperhatikan sisi kesehatan keuangan lembaga



100 H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S

lembaga keuangan dalam konteks stabilitas sistem keuangan secara 
menyeluruh di Indonesia. 

Bagaimanapun juga, sistem keuangan nasional selalu ber
tumpu pada unitunit keuangan yang lebih kecil, termasuk bank 
pembangunan daerah, bahkan bank perkreditan rakyat (BPR). 
Oleh karena itu pengawasan sektor keuangan di daerah menjadi 
penting. “Terkait hal tersebut, kami pernah membedah dan meng
analisis 40 koperasi besar dan bankbank pembangunan daerah 
antara lain untuk mengkaji sejauh mana pengaruhnya terhadap 
sta bilitas sistem keuangan di daerah,” ujar Hendar. 

Fungsi ketiga dari kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah 
yakni di bidang statistik ekonomi dan keuangan, terutama untuk 
mendapatkan data primer. Salah satu informasi yang penting ialah 
data harga pangan untuk pengelolaan inflasi di daerah. 

“Terkait kebijakan makroprudensial, pada beberapa tahun 
ter akhir, kami bersama dengan Departemen Statistik juga mulai 
mengembangkan regional balance sheet dan regional financial 
account,” kata Hendar. 

Self-launching kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Siulawesi Selatan.
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Inisiatif yang Bersambut
Adapun dua fungsi penting lain dari kantor perwakilan ialah 
pe ngem  bangan UMKM dan financial inclusion. Berdasarkan 
Undangundang, memang Bank Indonesia tidak bertugas men
dorong per tumbuhan atau pembangunan ekonomi. Meski begitu, 
dalam pelak sanaan kebijakan utamanya, aspek ini tetap menjadi 
pertimbangan. 

Tugas dan fungsi utama Bank Indonesia adalah menjaga sta
bilitas ekonomi, yang tercermin dalam stabilitas nilai tukar rupiah 
dan stabilitas harga, yaitu inflasi yang rendah dan nilai tukar yang 
stabil. 

Seiring perjalanan waktu, semakin disadari bahwa menjaga sta
bilitas ekonomi tidak dapat sekadar dilakukan dari sisi kebijakan 
moneter saja. Apalagi ketika penyebab utama inflasi di Indonesia 
lebih disebabkan oleh ketidakstabilan pasokan, terutama kebutuhan 
pangan strategis. Karena itu, Bank Indonesia berupaya berkontribusi 
dalam bentuk pengembangan klasterklaster ekonomi. 

“Sering kali, misalnya, kami harus membantu 
mendiskusikan, bagaimana mengelola dampak 

dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi 
di daerah. Bagaimana pemerintah daerah 

mengambil kebijakan untuk menekan kenaikan 
tarif angkutan, atau melaku kan operasi pasar, 

untuk mengelola terjaganya sisi pasokan.”
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Pengembangan UMKM dilakukan oleh seluruh KPwDN ber
sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah dae
rah, dan komunitas. Dalam perkembangannya hingga saat ini, 
kolaborasi tersebut telah menghasilkan sejumlah program konkret. 
Mulai dari kajian bersama, pertukaran data dan informasi, pela
tihan, pendampingan, hingga promosi dan pemasaran produk. 

Dalam mengembangkan programprogram Bank Indonesia di 
daerah, KPwDN harus membangun sinergi bersama pemerintah 
daerah dan instansi terkait. Biasanya, kepala daerah akan me
nyambut baik inisiatif Bank Indonesia. Mereka memahami bahwa 
Bank Indonesia tidak punya niat mengintervensi kebijakan, 
tetapi membantu memicu pertumbuhan. Sedangkan bagi Bank 
Indonesia, pertumbuhan ekonomi daerah erat kaitannya pada 
inflasi dan neraca pembayaran.

Mendukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat  

dalam Culture Fair 2015
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Karena itu, umumnya tidak sulit bagi pemimpin daerah untuk 
segera mengadopsi inisiatif Bank Indonesia. Apalagi jika BI datang 
dengan membawa modelmodel pengembangan yang sudah 
berhasil. Program yang berhasil akan memberi manfaat langsung 
kepada masyarakat sekaligus menjadi capaian kepala daerah. 

Pada tahap awal menawarkan inisiasi, setiap daerah memiliki 
nuansa khas masingmasing. Ada yang mulai dengan ‘bisikbisik’ 
dari bawah. Ada juga yang harus sampai studi banding untuk 
memastikan program tersebut bisa berjalan baik. 

Programprogram pengembangan klaster ekonomi dari Bank 
Indonesia sudah berjalan di banyak tempat. Bank Indonesia akan 
memprioritaskan daerahdaerah yang bergerak cepat ‘membeli’ 
inisiatif Bank Indonesia. Dukungan mereka akan mendorong 
proses bisnis berjalan dengan lancar, sehingga hasilnya akan lebih 
cepat terlihat.

Memang, tidak semua pemerintah daerah langsung merespons. 
Ada yang tertarik dan langsung terlibat, tapi ada juga yang mem
butuhkan waktu.  Hendar kemudian mencontohkan Tasikmalaya 
Creative Festival inisiatif KPwBI Tasikmalaya, yang baru dibuka 
langsung oleh Walikota pada tahun ketiga. 

 “Keberhasilan satu daerah akan menjadi 
model bagi daerah lain. Kalau melihat 

tetangganya berhasil, daerah lain pasti  
mau ikut juga.” 
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Penguatan Kantor Perwakilan
Mengingat fungsi KPwDN yang memegang peran penting di 
seluruh provinsi, penguatan lembaga menjadi mutlak diperlukan. 
Semangat transformasi untuk menghadirkan Bank Indonesia di 
se luruh provinsi kemudian dibarengi dengan penguatan KPwDN 
agar dapat berfungsi optimal. Program penguatan KPwDN 
menjadi salah satu agenda Program Transformasi Bank Indo nesia 
yang digulirkan Gubernur Bank Indonesia (20132018) Agus 
Martowardojo.

Ada perubahan penting saat itu, yakni bagaimana menying
kir kan persepsi superiorinferior antara pegawai di kantor pusat 
dengan pegawai di kantor perwakilan.

Hendar menyatakan, harus diakui bahwa sebelumnya ada per
sepsi bahwa pegawai kantor pusat lebih superior dibanding pegawai 
kantor perwakilan. Ada persepsi bahwa dibanding pegawai kantor 
perwakilan, pegawai di kantor pusat berpeluang lebih besar untuk 
mendapat promosi lebih cepat atau memperoleh kesempatan
kesempatan lainnya. 

Banyak pegawai kantor pusat yang merasa harapannya untuk 
mendapat promosi turun kalau dimutasi ke daerah.

“Momentum transformasi Bank Indonesia kami manfaatkan 
untuk melakukan penguatan kantor perwakilan, termasuk di 
dalamnya bagaimana mengoreksi persepsi itu. Intinya kami ingin 
meyakinkan semua pihak bahwa persepsi itu tidak benar dan perlu 
dikoreksi,” kata Hendar.  

Koreksi tersebut kemudian dijalankan dengan tiga langkah, me
liputi perbaikan sistem penilaian kinerja pegawai, seleksi pe mim
pin KPwDN oleh Dewan Gubernur, dan penempatan pegawai 
muda berperingkat lima terbaik ke daerah.  

Pertama, sistem penilaian kinerja pegawai, khususnya pemimpin 
satuan kerja (satker – tingkat departemen atau kantor perwakilan) 
diperbaiki. Dulu seluruh pimpinan baik kantor pusat dan kantor 



105M E W U J U D K A N  S I N E R G I   D I  S E A N T E R O  N E G E R I

perwakilan dijadikan satu populasi. Kemudian Dewan Gubernur 
memberikan penilaian kinerja terhadap populasi tersebut.  

Ada tiga kategori hasil penilaian, yaitu melampaui target 
(exceed), memenuhi target (meet) dan di bawah target (below). 
Komposisi jumlah satuan kerja yang memperoleh penilaian exceed, 
meet, atau below tergantung dari kinerja Bank Indonesia secara 
keseluruhan. 

Misalnya, ketentuan saat ini, jika kinerja Bank Indonesia di
nilai exceed, maka jumlah satuan kerja yang dapat dinilai exceed 
dapat mencapai maksimum 55 persen, sedangkan 40 persen masuk 
kategori meet, dan 5 persen masuk below. Tentu saja, meng ga
bungkan kantor perwakilan Bank Indonesia dengan satuan kerja 
di kantor pusat menjadi satu populasi untuk penilaian kinerja 
dipandang kurang fair terutama karena karakteristik tugas dan 
tanggung jawab keduanya berbeda. 

“Kami mengusulkan kepada Dewan Gubernur agar dalam 
pe nilaian kinerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah 
menjadi kelompok atau populasi sendiri,” ujar Hendar. 

Demikian juga satuan kerja di kantor pusat. Dengan demikian, 
satuan kerja baik di kantor pusat maupun di perwakilan memiliki 
kesempatan yang sama untuk mencapai kinerja exceed, meet, atau 
below. 

“Saya rasa perubahan itu mendorong semangat dan kinerja 
temanteman yang bertugas di daerah. Namun, saya juga meng
ingatkan, kita tidak dapat menghindari satuan kerja masuk kategori 
below meskipun satuan kerja tersebut memiliki kinerja lebih baik 
dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Hendar. 

Dengan sistem penilaian kinerja tersebut, satuan kerja memang 
dituntut untuk berkinerja lebih baik, bukan hanya dibanding 
kinerja tahun sebelumnya, tetapi juga lebih baik dibandingkan 
dengan kinerja satuan kerja lainnya. Satuan kerja dengan kinerja 
paling rendah berpotensi memperoleh predikat below, apapun 
kinerja Bank Indonesia secara keseluruhan. 
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Selain itu, Hendar juga menekankan pentingnya kebersamaan 
di kantor perwakilan di daerah demi menjaga governance. Apabila 
terjadi fraud di suatu kantor perwakilan, maka hal tersebut menjadi 
bahan pertimbangan dalam menentukan kinerja satuan kerja atau 
pemimpinnya, sehingga bisa saja masuk kategori berkinerja below. 

Hal tersebut mendorong pimpinan dan pegawai bersamasama 
berkontribusi untuk mencegah terjadinya fraud. “Hal lain yang 
saya sambut baik adalah keputusan dewan gubernur yang me
mung kinkan penilaian kinerja pemimpin kantor perwakilan dan 
kinerja kantor perwakilan daerah dapat berbeda,” kata Hendar.  

Penilaian untuk pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia 
setingkat direktur dan direktur eksekutif dibuat oleh Departemen 
Regional bersama Hendar, untuk kemudian dibawa ke Rapat 
Dewan Gubernur. Sedangkan penilaian untuk Golongan 6 (deputi 
direktur) sepenuhnya menjadi kewenangan Hendar dengan ma
sukan dari Kepala Departemen Regional.

Kedua, pemilihan pemimpin KPwDN diseleksi langsung oleh 
Dewan Gubernur. Bagaimanapun juga kantor perwakilan ada lah 
wajah dan kehadiran Bank Indonesia di daerah. Karena itu ke
pala perwakilan haruslah orang yang benarbenar mampu meng
hadirkan Bank Indonesia. “Mereka yang terpilih menjadi kepala 
perwakilan Bank Indonesia di daerah adalah pegawai terbaik di 
Bank Indonesia,” kata Hendar. 

Ketiga, pegawai muda yang direkrut dalam skema Penerimaan 
Calon Pegawai Muda (PCPM). Gubernur BI Agus Martowardojo 
memutuskan bahwa lima yang terbaik dari setiap angkatan PCPM 
ditempatkan di kantor perwakilan. Menurut Hendar, hal tersebut 
termasuk perubahan mendasar, dan menunjukkan keseriusan Bank 
Indonesia untuk memperkuat kantor perwakilannya di daerah.

Pada masa ini, diterbitkan juga Regional Office Handbook, 
semacam panduan bagi para kepala perwakilan, lengkap dengan 
pe ngalamanpengalaman kepala perwakilan sebelumnya. 
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Hendar bersama Dwi Pranoto (kedua dari kiri) dalam acara penandatanganan  

BAST tahap 1, pengalihan tugas satker kantor pusat kepada kantor perwakilan  

Provinsi DKI Jakarta, 2015.

Departemen Regional
Departemen Regional dibentuk sebagai struktur penghubung kan
tor pusat Bank Indonesia dengan kantorkantor perwakilan. Se
belum ada Departemen Regional, Deputi Gubernur (DG) yang 
mem bawahkan kantorkantor perwakilan langsung terhubung de
ngan 9 wilayah koordinasi. Tentu saja, cakupan bidang ini men jadi 
sangat luas dan kompleks. 

Program transformasi Bank Indonesia turut mengubah struktur 
organisasi jaringan kantor perwakilan dalam negeri yang awalnya 
dikoordinasi melalui 9 wilayah menjadi 3 departemen regional. 

Departemen Regional 1 membawahkan seluruh kantor Bank 
Indonesia di Sumatra, Departemen Regional 2 membawahkan 
Jawa, dan Departemen Regional 3 membawahkan semua provinsi 
di luar Jawa dan Sumatra.
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Adapun Departemen Regional 3 merupakan gabungan dari 
Depar temen Regional 3 yang membawahkan Kalimantan dengan 
De partemen Regional 4 yang membawahkan kawasan timur 
Indonesia. 

Keberadaan Departemen Regional pada saat itu berdampak 
besar dalam mengawasi serta meningkatkan kinerja dan tata kelola 
KPwDN. “Bayangkan saja, tadinya Deputi Gubernur langsung 
membawahkan 9 koordinator wilayah, yang masingmasing mem
bawahkan KPwDN. Setelah ada Departemen Regional, terasa 
sekali perbedaannya, terutama pada kualitas kajian ekonomi,” kata 
Dwi Pranoto, sekarang menjabat Kepala Departemen Regional 
Bank Indonesia. 

Pada saat Hendar menjabat Deputi Gubernur, Dwi menjabat 
sebagai Kepala Perwakilan BI Wilayah IV lalu duduk sebagai Ke
pala Departemen Regional II. Untuk mendukung tugas Bank 
Indo  nesia, Departemen Regional pada saat itu menjalankan se
jum   lah tugas pokok. Empat yang utama ialah mendukung pem
ba ngunan daerah dengan memberi masukan dan rekomendasi ke
bi jakan kepada pemerintah daerah melalui KPwDN, memainkan 
peran sebagai problem solver untuk masalahmasalah di daerah, me
mantau kinerja KPwDN, serta mengelola sumber daya manusia. 

“Terkait rekomendasi kebijakan keuangan daerah misalnya, 
memang sudah ada kajian ekonomi keuangan daerah. Namun, 
sejak ada Departemen Regional, kualitas kajian semakin meningkat, 
terutama kajian sektoral,” kata Dwi. 

Ia juga menyatakan, kajian sektoral yang dihasilkan sangat 
mendalam, mulai dari bedah sektor otomotif, pariwisata, pertanian, 
hingga ekonomi digital. “Rasanya seperti quantum leap. Kajian lebih 
baik karena dikerjakan lebih fokus, bisa langsung mendapatkan 
narasumber utama dengan pusat dan Deputi Gubernur,” ujarnya.

Dengan fungsi KPwDN yang cukup kompleks, keberadaan 
Departemen Regional membantu Deputi Gubernur menjalankan 
fungsi kontrol. Jika ada masalah pada KPwDN, Deputi Gubernur 



109M E W U J U D K A N  S I N E R G I   D I  S E A N T E R O  N E G E R I

da pat memberi solusi melalui Departemen Regional terlebih da
hulu. Terkait kinerja, Departemen Regional akan memberi ma
sukan atas kinerja KPwDN namun keputusan akhir tetap berada 
pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

Dwi juga merasakan reformasi struktural tersebut telah meng
hu bungkan kantor pusat dengan perwakilan di daerah menjadi 
satu kesatuan dalam proses pembuatan keputusan. Departemen 
Regional dipandang sebagai satu kesatuan dengan kantor per wa
kilan. “Buat saya, Rakorpusda (Rapat Koordinasi Pusat dan Dae
rah) sangat berkesan. Saya rasa, peran Pak Hendar di situ sangat 
sig nifikan,” ujar Dwi. 

Hendar, dikisahkan Dwi, turun langsung ke daerahdaerah un
tuk berdialog dengan para pemangku kepentingan di sana. Hendar 
juga kerap berbagi pandangan terkait konteks pusat dan daerah, 
termasuk bagaimana melakukan supervisi dan meningkatkan gover
nance KPwDN. Dwi juga menilai, Hendar memiliki perspektif 
luas dan sangat teliti. Hendar kerap memberi masukan detail atas 
laporan dan presentasi para Kepala Departemen Regional.  

“Kalau sedang kunjungan ke daerah, Pak Hendar mengenal 
daerah dan SDM di KPwDN. Itu berkesan sekali. Menurut saya, 
kepe mimpinan Pak Hendar ada di situ,” kata Dwi. 

Pada perkembangannya, Bank Indonesia kembali mengguna
kan sistem wilayah koordinasi, terdiri dari 5 wilayah koordinasi. 
“Namun saat ini, capacity building sudah terbangun dengan sangat 
baik,” kata Dwi. 

Kajian ekonomi disusun dengan menggunakan materimateri 
yang dipasok dari KPwDN dan saling berkoordinasi antar provinsi. 
Para pegawai muda juga diajak terlibat dalam Rapat Evaluasi Eko
nomi dan Keuangan Daerah (Rekda) sehingga kapasitas mereka 
cepat terbangun. 
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Departemen Regional 

Departemen Regional menjalankan tugas dalam tiga wilayah besar 
(value pro position), yakni strategic problem solving, strategic 
super  vision, dan strategic enabler. 

PERTAMA, Departemen Regional memiliki fungsi sebagai stra-
tegic problem solving. Pada tataran ini departemen bertugas dan 
ber  tanggung jawab untuk membantu tugas Dewan Gubernur yang 
ter kait dengan pemecahan masalah strategis yang dihadapi KPwDN. 

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Departemen Regional selalu 
hadir dalam Rapat Koordinasi Keuangan Daerah (Rekda), umumnya 
bersama dengan de partemen pengampu kebijakan utama Bank 
Indonesia, yaitu Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter, Depar-
temen Kebijakan Makroprudensial, dan Departemen Kebijakan 
Sistem Pembayaran. Di dalam tugas problem solving ini Departemen 
Regional bertugas menjalankan fungsi advisory dan sekaligus 
mem   berikan solusi-solusi strategis jika diperlukan. 
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Misalnya saja, dalam proses penetapan kebijakan, Dewan Gubernur 
selalu mem   bu tuhkan data dan informasi terkait perkembangan 
eko  nomi dan ke uangan di daerah. Bagaimana pun juga keputusan 
terbaik adalah keputusan yang berbasis data, informasi, dan argu-
men yang memadai.

Sementara itu, data dan informasi yang paling valid dan sahih selalu 
berasal dari bawah, yang diperoleh dari sistem pendataan yang 
bisa dipercaya. Data yang spesifik itu pula yang didapatkan dari 
daerah. Kantor perwakilanlah yang kemudian menjadi ujung tombak, 
mencari data, mengolahnya, mengambil kesimpulan dari berbagai 
temuan tersebut, dan pada gilirannya memberikan rekomendasi 
pilihan kebijakan tertentu kepada Dewan Gubernur. Rekomendasi 
tersebut disampaikan oleh Departemen Regional melalui forum 
Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah dalam bentuk laporan berkala 
tentang ekonomi dan keuangan daerah. 

Laporan dengan siklus tiga bulanan dan satu bulanan itu juga me-
muat ba hasan mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas 
sistem keuangan (SSK), sistem pembayaran (SP), dan lain-lain. 
Dalam laporan tersebut juga termuat rekomendasi-rekomendasi 
untuk Rapat Dewan Gubernur.

Selain membawa laporan dari bawah (kantor perwakilan), Depar-
temen Regional juga terlibat dalam rapat evaluasi kinerja bulanan 
yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur, terkait dengan apa 
yang dilakukan Departemen Regional ke bawah. Rapat itu mem-
bahas semua yang menyangkut proses bisnis, termasuk juga soal 
governance dan sumberdaya manusianya.
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Selain memiliki hubungan vertikal yang terkait dengan unsur pe ne-
tapan ke bijakan, Departemen Regional juga memiliki hubungan kuat 
ke bawah, yakni dengan KPwDN, terkait dengan eksekusi kebijakan. 

KEDUA, Departemen Regional memiliki fungsi supervisi strategis. 
Dalam fungsi ini Departemen Regional bertugas memastikan 
bahwa kantor perwakilan ber jalan baik, dengan kinerja yang baik, 
dan memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan. Dalam tugas 
supervisory ini, Departemen Regional harus terus berkoordinasi 
dengan Deputi Gubernur agar tugas dan fungsi ini berjalan de ngan 
baik. Salah satu hal yang memerlukan perhatian lebih ialah logistik.

KETIGA, Departemen Regional juga memiliki fungsi strategic 
enabler. Faktor utama terkait strategic enabler ialah sumber daya 
ma nusia, terutama di level pim pinan. Hendar bertanggungjawab un-
tuk memastikan sumber daya ma nu sia di KPwDN dapat mencukupi 
tidak hanya dari aspek jumlah, tetapi juga kom petensinya. Karena 
itu, Hendar dengan pimpinan Departemen Regional terus ber koor-
dinasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia agar kebutuhan 
SDM di KPwDN terpenuhi terutama di bidang pengedaran uang. 

“Saya juga terus berusaha agar kompetensi pimpinan dan pegawai 
di KPwDN juga terus ditingkatkan. Alhamdulillah sudah cukup 
banyak pegawai di KPwDN yang dapat mengikuti kursus atau semi-
nar di luar negeri atau yang magang di departemen tertentu di 
kantor pusat,” kata Hendar. 

Hal lain yang harus diperhatikan oleh Departemen Regional adalah 
manajemen anggaran di kantor perwakilan. Perhatian besar tentu 
diarahkan pada ang garan besar, misalnya terkait dengan anggaran 
operasional dan investasi, seperti rencana pembangunan gedung 
dan aneka peralatan yang dibutuhkan. 

“Melalui departemen regional, kita memonitor apakah semuanya itu 
berjalan dengan baik,” ujar Hendar.  



113M E W U J U D K A N  S I N E R G I   D I  S E A N T E R O  N E G E R I

“Ada perubahan penting saat itu,  
yakni bagaimana menyingkirkan 
persepsi superior-inferior antara 
pegawai di kantor pusat dengan  
pegawai di kantor perwakilan.” 
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BAB 5

MERAJUT JALAN  
EKONOMI LIL ALAMIN

Pada tataran global, prinsip-prinsip ekonomi syariah 
secara alami telah menjadi jalan perjuangan mewujudkan 

kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh umat 
manusia. Sementara di Indonesia, pengembangan 

ekonomi dan keuangan syariah mulai menunjukkan hasil 
cukup menggembirakan sekaligus menyisakan banyak 

ruang untuk dioptimalkan. 

Beralihnya fungsi pengawasan dan pembinaan perbankan 
dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan pada 

2012 turut mendorong bank sentral lebih memfokuskan 
perannya dalam mengembangkan perekonomian dan 

keuangan syariah. Apalagi, langkah ini juga sejalan 
dengan program transformasi Bank Indonesia yang 

sedang bergulir pada saat itu. 

Kesungguhan komitmen Bank Indonesia ini ditunjukkan 
dengan dibentuknya Departemen baru yaitu Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) pada tahun 
2016. Bagaimana persisnya peran Hendar dalam hal ini 

ini? Bagaimana perkembangannya hingga sekarang? 



Indonesia yang dihuni warga muslim terbanyak di dunia me
miliki kebutuhan tinggi akan makanan halal, busana muslim, 
umrah dan haji, serta farmasi halal. Sebagai negara dengan 

populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan tak semata 
menjadi konsumen, melainkan juga mampu menjadi pemain besar 
dalam pasar ekonomi syariah gobal. Namun, minimnya literasi 
atas ekonomi syariah, serta jarak lebar antara bisnis dan keuangan 
syariah, masih menjadi tantangan di Indonesia.

Pemerintah kemudian membentuk Komite Nasional Keuangan 
Syariah (KNKS) pada 2016. Dalam perkembangannya, komite di 
bawah Presiden langsung itu berubah menjadi Komite Na sional 
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sejak di un   dangkan 
pada 10 Februari 2020.  Pemerintah juga membuat Mas ter plan 
Ekonomi Syariah 

Bank Indonesia juga turut bergerak dengan membentuk De
partemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) pada 2016. 
Bank Indonesia pada gilirannya memainkan perannya sebagai 
akse lerator, inisiator, dan regulator ekonomi dan keuangan sya riah 
di Indonesia. Bank Indonesia juga turut memperbesar peran per
bankan syariah, membangun keuangan sosial seperti zakat, infak, 
sedekah dan wakaf, menggencarkan literasi dan edukasi eko nomi 
syariah, hingga mendorong pembiayaan syariah. Semua upaya ter
sebut mengarah kepada satu tujuan: menjadikan Indonesia sebagai 
pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. 

Saat dibentuk, DEKS merupakan salah satu satuan kerja ter
muda di Bank Indonesia dalam proses transformasi kala itu. 
DEKS memainkan peran penting dalam pengkajian ekonomi dan 
keuangan syariah di Indonesia. 

Departemen tersebut berada dalam lingkup tugas Hendar seba
gai Deputi Gubernur Bank Indonesia, sehingga turut me nyim pan 
jejak kontribusi Hendar selama berkarir di Bank Indonesia.  
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Sebelumnya, ketika duduk sebagai Direktur Eksekutif De
partemen Pengelolaan Moneter, dalam konteks operasi moneter 
Hen dar lebih mengefektifkan pelaksanaan operasi moneter secara 
syariah. Dalam posisi yang sama tersebut, Hendar juga bergabung 
dalam Komite Perbankan Syariah. 

Disebutkan M. Anwar Bashori, sekarang Kepala DEKS Bank 
Indonesia (20202022), Hendar termasuk salah satu peletak dasar 
pemikiranpemikiran arus utama ekonomi syariah. 

Kini pemikiranpemikiran itu berkembang semakin besar dan 
sudah menjadi arus utama nasional, baik dalam kelembagaan mau
pun dalam masterplan. Salah satu capaian paling terlihat ada lah 
terus membaiknya peringkat Indonesia dalam tataran ekonomi 
dan keuangan syariah global. “Pada era Pak Hendar, Bank Indo
nesia juga meluncurkan Zakat Core Principle dan Wakaf Core 
Principle,” kata M. Anwar Bashori.  

Data terbaru The State of Global Islamic Global 2020/2021 
menempatkan Indonesia pada peringkat keempat pasar ekonomi 
sya riah dunia, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 
Pe ringkat tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dibanding kan 
empat tahun silam ketika Indonesia menempati posisi kesebelas. 

Pasar paling potensial terutama di sektor makanan dan mi
numan halal yang mencapai 144 miliar dolar AS, atau sekitar 12,3 
persen dari total pengeluaran global pada 2019. 

Adapun data Global Economic Indicator 2020 menunjukkan, 
Indonesia berada di peringkat empat dalam pengembangan eko
nomi syariah, dan masuk peringkat 10 besar di sektor industri 
halal dunia. Untuk keuangan syariah, ICD Refinitif Development 
Report 2020 menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia 
setelah Malaysia. 

Di dalam negeri, ekonomi dan keuangan syariah juga menun
jukkan ketangguhan selama masa pandemi Covid19. Meskipun 
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turut terguncang, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih baik 
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi nasional minus 2,07 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ekonomi syariah 
tum buh negatif 1,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
Bahkan dua sektor prioritas rantai nilai halal atau halal halue chain 
(HVC) masih mampu tumbuh positif meski mengalami perlam
batan pertumbuhan. 

Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2020 me
nyebutkan, sektor pertanian mampu tumbuh 1,85 persen (yoy) 
dan sektor makanan halal tumbuh 1,58 persen (yoy). Pertumbuhan 
kedua sektor ini mampu menahan kontraksi pertumbuhan sektor 
prioritas HVC lebih dalam. 

Terbentuknya KNKS
Menengok ke belakang, pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah di Indonesia sebetulnya belum berjalan terlalu lama. Bahkan 
mungkin bisa dibilang relatif terlambat dibandingkan namanama 
produsen produk halal yang umumnya bukan negara muslim. 

Korea Selatan misalnya, merupakan produsen kosmetika halal 
terbesar di dunia. Negeri Ginseng itu juga berlombalomba dengan 
Jepang menjadi destinasi wisata ramah muslim nomor satu dunia. 
Tiongkok merupakan eksportir baju muslim terbesar, sedangkan 
Brazil dikenal sebagai produsen produk konsumsi berlabel halal 
nomor satu di dunia, terutama daging ayam berlabel halal. Se
dangkan Thailand sudah telah memiliki visi dapur halal dunia sejak 
lama. Sebanyak 25 persen bumbu berlabel halal di dunia disuplai 
Thailand, hasil pengembangan Prof. Winai Dahlan, cucu pendiri 
Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan, yang lahir dan besar di 
Bangkok. 

Dengan kesiapan sejumlah negara dalam industri produk halal 
tersebut, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim 
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terbesar di dunia bisa berbalik tak menguntungkan apabila tidak 
dibarengi dengan kekuatan produksi. Khusus untuk makanan halal 
saja, pangsa pasar Indonesia mencapai 12,3 persen pasar dunia.

Upaya nyata mulai dilakukan. Pemerintah terlihat memberi 
perhatian khusus atas keuangan syariah, dimulai pada Januari 
2016. Saat itu Presiden mengadakan sidang kabinet terbatas dan 
memunculkan gagasan pembentukan Komite Nasional Keuangan 
Syariah (KNKS).

Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Gerakan Ekonomi Syariah 

(GRES) di Monas, Jakarta pada 2013, dihadiri Joko Widodo yang menjabat Gubernur 

DKI Jakarta saat itu, Gubernur BI (2013-2018) Agus Martowardojo dan Anggota Dewan 

Gubernur BI lainnya, termasuk Hendar.
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Persiapan sepanjang tahun berujung pada Peraturan Presiden 
No 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, 
yang ditandatangani pada 3 November 2016. Komite ini diketuai 
langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden duduk sebagai wakil 
ketua komite. 

Langkah pemerintah tersebut bisa dimengerti mengingat se
la ma ini hampir semua negara seperti dipaksa untuk mengikuti 
sistem ekonomi pasar bebas, sebuah sistem ekonomi yang pada 
dasarnya timpang. Sistem ekonomi ini mendidik manusia semakin 
menjadi makhluk ekonomi dan meninggalkan kodrat sebagai 
makhluk sosial, menjadi lebih individualistis. 

Kondisi tersebut dapat semakin buruk ketika pemerintah se
buah negara tidak berhasil menjalankan praktik redistribusi keka
yaan secara berkeadilan, sehingga yang terjadi kemudian adalah 
kesenjangan yang amat besar. 

Pada tataran internasional, pasar bebas telah berdampak pada 
akumulasi modal yang sedemikian eksesif. Total dana global yang 
‘tak terpakai’ mencapai 1.200 triliun dolar AS, dibanding dengan 
volume transaksi riil yang hanya 80,9 triliun dolar AS. 

Dana ‘tak terpakai’ itulah yang gentayangan ke sana kemari di 
pasar modal, sulit diatur, dan tidak menggerakkan transaksi riil 
di dunia nyata. Akibatnya, ekonomi dunia tidak bergerak meski 
banyak uang nganggur. 

Strategi dan kebijakan standar bank sentral negaranegara 
maju – Jepang, Amerika, dan Uni Eropa – sudah tak lagi manjur 
untuk memberi stimulus pada sektor riil. Itu sebabnya mereka 
mulai mengambil langkah ekstra, dengan menerapkan kebijakan 
quan titative easing, tapi belum juga memperlihatkan hasil yang 
diharapkan. Bahkan Jepang, misalnya sampai menerapkan kebi
jakan suku bunga negatif untuk tujuan yang sama. 
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“Fenomena itu menunjukkan bahwa sektor 
keuangan sudah tidak nyambung dengan 
sektor riil. Uang bertambah terus, tetapi 

perekonomian tidak bergerak. Jangan sampai 
ini terjadi di Indonesia”. 

Karena itu, kehadiran KNKS diharapkan mampu me ning
katkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pem bangunan 
nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah. 

Lahirnya DEKS
Pada tahun yang sama dengan kehadiran KNKS, Bank Indonesia 
membentuk departemen baru, Departemen Ekonomi dan 
Keuangan Syariah (DEKS). Departemen ini menjadi salah satu 
program transformasi Bank Indonesia kala itu. Disadari, ekonomi 
dan keuangan syariah sejatinya bukan soal perbankan semata. 

Syariah adalah soal tata dan sistem ekonomi yang mungkin 
bisa diperbandingkan dengan liberalisme, kapitalisme, atau sistem 
ekonomi yang lain. Karena itu, di tengah kerasnya kritik terhadap 
kapitalisme dan liberalisme, sepantasnya ada pihak yang secara 
serius mengkaji sistem ekonomi ini. Apalagi mayoritas penduduk 
Indonesia ialah muslim. 

“Belum ada satu lembaga yang diberi atau mengambil peran 
mengkaji sistem ekonomi ini. Tidak ada yang menyentuh ekonomi 
syariah sebagai sebuah sistem ekonomi. Padahal, kajian terhadap 
sistem syariah ini mendesak. Indonesia tidak bisa serta merta 
meniru atau memodel sistem ekonomi syariah yang sudah berjalan 
di sejumlah negara Islam,” ujar Hendar.  
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Kuwait dan Malaysia, misalnya, memang sudah menjalankan 
sistem ekonomi syariah. Tetapi kedua negara itu menjalankan 
sistem ini dengan pendekatan topdown. Dilihat dari kacamata 
hukum, Malaysia dan Kuwait menjalankan sistem pemerintahan 
syariah. 

“Di Indonesia tidak begitu. Pendekatan kita dari bottom. 
Sebab, memang di Indonesia penduduk muslimnya banyak, tetapi 
penduduk nonmuslimnya juga banyak, dan kita sudah sepakat 
dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika,” kata Hendar. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, DEKS memang khusus 
mengkaji dan mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan 
syariah, bukan perbankan syariah. Dalam hal ini Bank Indonesia 
mengkaji pemikiranpemikiran bagaimana meningkatkan peran 
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, misalnya melalui 
pemanfaatan dana sosial yang lebih optimal seperti zakat dan 
pendalaman pasar keuangan syariah yang lebih baik. 

Hendar bersama DEKS dalam ajang Indonesia Sharia Economic Festival di Surabaya, 2016.
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“Konsep seperti ini sudah saya pikirkan bahkan sejak sebelum 
OJK berdiri. Saya berurusan dengan prinsip ekonomi syariah sejak 
di Direktorat Pengelolaan Moneter. Di sana saya juga ber tanggung 
jawab atas pengembangan instrumen pasar keuangan syariah dalam 
kaitannya dengan kepentingan pelaksanaan operasi moneter Bank 
Indonesia,” ujarnya.  

Bisa jadi, penugasan Hendar untuk membawahkan DEKS 
ter  kait erat dengan pengalaman sewaktu memimpin Direktorat 
Penge lolaan Moneter. 

Sebelum DEKS terbentuk, Bank Indonesia pernah memiliki 
satu departemen yang bertugas mengawasi perbankan syariah yaitu 
Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS), berdiri pada tahun 
2000. Departemen ini ada karena Bank Indonesia masih me ngem
ban amanat untuk mengawasi sektor perbankan di saat itu. 

Tetapi setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri pada 2013, 
fungsi regulator perbankan pindah dari Bank Indonesia ke OJK. 
Seluruh departemen yang melakukan fungsi pengawasan dan pem
binaan bank, termasuk DPBS pun diserahterimakan kepada OJK. 

“Ketika pada 2016 kami diberi amanah oleh Pak Agus Marto, 
Gubernur BI saat itu, terus terang tidak banyak yang diketahui 
mengenai ekonomi syariah. Dalam prosesnya, saya baru benar
benar terbuka ketika mendapati ekonomi syariah sudah lebih 
dulu berkembang di luar negeri, dan kebanyakan oleh negara
negara nonmuslim,” ujar M. Anwar Bashori, Kepala DEKS Bank 
Indonesia (20202022).

Minimnya literasi, serta masih ting ginya gap antara keuangan 
dan ekonomi syariah menjadi tantangan dalam pengembangan 
ekonomi syariah di Indonesia. 
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Wajah Ekonomi Syariah 
Pada awal pembentukan DEKS, literasi atas ekonomi dan keuangan 
syariah masih sangat minim. Secara umum, ekonomi syariah masih 
dianggap sebatas persoalan ekonomi umat Islam, sejauh masalah 
halal dan haram. Ekonomi syariah baru dikenal sebatas perbankan 
dan keuangan syariah. Padahal ekonomi syariah lebih luas dari itu 
semua. 

Ekonomi syariah memang dijalankan menurut hukum Islam 
atau hukum syariah. Tetapi di balik hukum Islam yang dimaksud, 
ada nilainilai yang bersifat universal, nilainilai yang berlaku 
umum dalam masyarakat. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang 
rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil muslimin. 

Misalnya saja dalam ekonomi syariah ada larangan maisyir (ber 
judi), gharar (penipuan), haram (benda yang dilarang dikon sumsi), 
zalim (merugikan atau menyakiti orang lain), ikhtiar (me nimbun 
barang), dan riba (penambahan nilai atas transaksi, biasanya utang 
piutang). 

Memang semua larangan itu, berikut istilah yang dipakai, 
ber asal dari hukum islam. Tetapi nilainilai yang hendak dibela 
sebenarnya merupakan nilainilai yang bersifat universal. Dari ke
enam larangan, lima adalah larangan untuk melakukan tindakan 
tertentu, sedangkan satu di antaranya adalah larangan meng kon
sumsi barang tertentu. 

Terkait dengan lima tindakan yang dilarang, semua bertujuan 
untuk memperjuangkan keadilan bagi semua manusia. Semua 
tindakan yang dilarang bermuara pada larangan eksploitasi terhadap 
pihak lain, larangan perburuan keuntungan secara berlebihan yang 
pasti merugikan pihak lain. Termasuk bisa ditafsirkan sebagai 
larangan mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab 
sehingga merugikan generasi selanjutnya. 
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Benar bahwa semua larangan yang disebutkan di atas adalah 
me  mang larangan agama (Islam). Tetapi laranganlarangan itu 
juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral universal (morally/
ethi  cally justified). Dalam standar moral dan standar kemanusiaan, 
meru gikan dan mengeksploitasi pihak lain bukanlah tindakan 
yang bisa dibenarkan. 

Menggunakan cara pandang tersebut, banyak tatanan maupun 
praktik yang sesungguhnya syariah, tetapi tidak diberi label sya
riah. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 2014 sudah mem
pro mosikan prinsip people, planet, partnership, prosperity, peace 
(5P) yang sangat sejalan dengan prinsip syariah, walaupun para 
peng  gagasnya tidak menyadari bahwa mereka sedang meru muskan 
prinsip syariah. 

Hendar bersama Ketua International Islamic Financial Market  

Khalid Hamad Al-Hamad pada 2015.
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Jika dalam satu perekonomian para pelakunya menjauhi 
larangan dan menjalankan kewajiban yang ada dalam hukum 
syariah, dengan sendirinya perekonomian itu akan memperjuangkan 
kelima prinsip (5P) tersebut. Sebaliknya jika satu perekonomian 
sungguh memperjuangkan kelima prinsip itu, maka tanpa sadar 
para pelakunya sebenarnya sudah mentaati aturanaturan syariah. 

Karena itu contohcontoh praktik ekonomi syariah sebenarnya 
bisa kita dapatkan di negaranegara atau perekonomian yang 
penduduk muslimnya sedikit atau bahkan tidak ada. 

Di Jepang, misalnya, bisa jadi produk yang dijual tidak me
menuhi hukum syariah. Tapi perekonomian mereka secara umum 
sangat memenuhi nilainilai syariah. Pembeli tahu persis harga 
barang yang akan mereka beli. Harga juga ditetapkan dengan adil, 
dengan margin yang adil, misalnya sekitar 10 persen. Harga bukan 
hanya transparan, tetapi ditetapkan dengan prinsip berkeadilan. 
Dengan demikian pembeli tahu, di toko manapun, produk yang 
sama akan dijual pada harga yang relatif sama. 

Dari perspektif ‘harga yang transparan’, gerai makanan cepat 
saji bisa lebih syariah daripada rumah makan padang. Di restoran 
ayam goreng cepat saji harga ditetapkan secara transparan. 

Sebelum membeli kita sudah tahu berapa uang yang dibutuhkan 
untuk menikmati ayam goreng tersebut. Tetapi di restoran padang 
tanpa harga tercantum, kita makan dalam kondisi belum tahu 
berapa yang harus kita bayar nanti. Termasuk kemungkinan tidak 
tahu apakah uang di dompet pembeli cukup untuk membayar. 
Sekali lagi, prinsip ekonomi syariah bukan soal siapa pelakunya, 
bukan soal apa yang dijual, tapi soal bagaimana proses penjualan 
dan transaksinya. 

Para pengusaha di Jepang atau pengusaha restoran cepat saji 
sangat mungkin tidak mengenal hukum syariah. Bisa jadi mereka 
juga tidak berpikir apakah produk yang mereka jual halal atau 
tidak. Tapi sangat jelas bahwa dalam kebijakan harga, mereka 
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menerapkan prinsip transparansi dan fairness, sebuah nilai yang 
sangat mendasar dalam ekonomi syariah. 

“Sekali lagi, prinsip ekonomi syariah bukan 
soal siapa pelakunya, bukan soal apa yang 

dijual, tapi soal bagaimana proses penjualan 
dan transaksinya.”

Praktikpraktik share economy, tanpa disadari oleh para pelaku
nya, sesungguhnya juga memenuhi unsur syariah. Share economy 
mengenal konsep kemitraan, sehingga bisa dipakai untuk menguji 
konsep riba atau bunga yang ditolak dalam hukum Islam. 

Dalam konteks pinjam meminjam, dikenal konsep riba atau 
bunga dengan hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman 
tidak pernah akan seimbang. Peminjam selalu pada posisi yang 
lemah dan rawan tereksploitasi. 

Padahal menurut Islam, sebaikbaiknya bisnis harus dibangun 
atas dasar kesetaraan dan kemitraan, dengan komitmen bahwa 
untung atau rugi ditanggung bersama. Dalam perspektif hukum 
Islam, sangat tidak adil bahwa seorang calon pengusaha langsung 
diikat dengan kewajiban bunga untuk bisnis yang belum tentu 
menguntungkan. 

Melihat dari sisi implementasi nilainilai syariah, saat ini sudah 
mulai banyak gerakan alamiah menuju ke arah tersebut. Artinya 
nilainilai syariah itu di satu sisi memang diperlukan oleh dunia saat 
ini, dan di sisi lain sudah banyak diperjuangkan dan dipraktikkan. 

Di tingkat dunia misalnya, muncul ide maupun praktikpraktik 
partnership atau share economy, yang pintu masuknya dibuka lebar 
oleh teknologi internet. Sebut saja crowdfunding, peer to peer 
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lending, hingga pinjam meminjam rumah. Praktik ini juga sudah 
di kenal di Indonesia. Walaupun para pelakunya tidak merasa dan 
menyebutnya sebagai ekonomi syariah, tapi dalam kenyataannya, 
yang berjalan di sana adalah nilainilai syariah. 

“Ciri lain ekonomi syariah yang muncul adalah tren ke arah 
hidup yang sehat alamiah. Orang mulai kembali pada pertanian 
organik. Intinya ialah reorientasi dan rebalancing.” kata Hendar. 

Dia lantas memberi contoh Tiongkok. Sampai dengan 2014, 
Tiongkok masih berusaha memacu pertumbuhan. Tetapi pada 2015 
dan 2016, dan mungkin juga selanjutnya, mereka mulai melakukan 
reorientasi. Negara itu tidak lagi mengejar pertumbuhan, tetapi 
mengalihkan perhatian ke kawasan urban yang selama ini relatif 
tertinggal, serta memperbaiki kualitas lingkungan. 

Dalam perspektif PBB, reorientasi ini minimal menyangkut 
tiga hal yaitu people, prosperity, peace. Reorientasi itu dilakukan 
agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam hal 
kesejahteraan. Bahkan proses rebalancing itu sudah masuk juga ke 
kalangan korporasi. 

Gagasan mengenai corporate social responsibility (CSR) sebetul
nya sudah mulai didengungkan sejak paruh kedua abad lalu. Na
mun kini, publik semakin mendorong korporasi melakukan CSR, 
dan pihak korporasi juga semakin menyadari bahwa CSR adalah 
hal yang sewajarnya mereka lakukan. 

Kesejahteraan yang Merata 
Ekonomi syariah bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan yang 
berkeadilan. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi de
ngan pemerataan sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa sejah
tera.

Selama ini, kondisi tidak ideal. Banyak studi menunjukkan 
bah wa ketimpangan menjadi masalah yang sangat serius di banyak 
negara. Hasil studi Thomas Piketty, misalnya, menunjukkan bahwa 
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di negara maju seperti Amerika dan Eropa, 60 persen pertumbuhan 
ekonomi negara dinikmati hanya oleh satu persen penduduk. 
Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, 60 persen dari 60 persen per
tumbuhan itu dinikmati hanya oleh 0,1 persen penduduk. 

Pertumbuhan ekonomi di negaranegara kategori makmur se
perti China, Korea, dan Singapura juga mengalami masalah ketim
pangan. Koefisien Gini mereka pada 2014 berturut turut men
capai 53 persen, 49 persen, 30 persen, dan 46 persen. Bandingkan 
de ngan negaranegara dengan koefisien Gini yang rendah seperti 
Skan dinavia, pada tingkat 24 persen. 

Hendar meluncurkan Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016  

dalam ajang pertemuan Islamic Financial Services Board’s (IFSB)  

di Kuala Lumpur, pada 2016.
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Ketimpangan itu yang ingin diatasi ekonomi syariah. Reorientasi 
yang dilakukan Tiongkok adalah usaha untuk memastikan bahwa 
semua pihak bisa berusaha, berbisnis, atau bekerja pada dataran 
yang sama (leveled playing field). Untuk itu, Pemerintah Tiongkok 
membangun infrastruktur, memberi kemudahan perizinan, dan 
berbagai kemungkinan kemudahan yang lain. 

Upaya menjamin keadilan juga dilakukan pada tahap pasca
produksi, misalnya dalam bentuk kebijakan pajak, batas maksimal 
harga jual produk (harga eceran tertinggi), dan standar pengupahan 
untuk karyawan. Tujuannya adalah agar para pemilik modal tidak 
melakukan upaya maksimalisasi keuntungan secara eksesif. 

Hal ini menunjukkan, usaha menjamin keadilan di kedua ta
hap itu adalah tindakan yang sejalan dengan prinsip syariah meski 
tanpa ‘label syariah’. 

Selanjutnya, untuk memastikan pemerataan, ekonomi syariah 
masih memiliki satu tahapan lagi yakni pada tahap redistribusi 
pen dapatan. Dalam hal ini, memang Pemerintah telah dan pasti 
melakukan berbagai praktik redistribusi pendapatan yang diatur 
dalam sejumlah kebijakan, misalnya melalui bantuan pendidikan, 
bantuan kesehatan, serta berbagai program sosial. 

Tetapi dalam ekonomi syariah, redistribusi pendapatan bah kan 
masuk ke tahap tugas dan kewajiban personal, seperti zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf. Itu semua adalah bentukbentuk redis tribusi 
pendapatan, baik yang wajib maupun tidak wajib. Saat menda
pat kan penghasilan dalam jumlah tertentu, seorang muslim wajib 
berzakat. Sementara infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk
bentuk redistribusi penghasilan yang bersifat sukarela. 

“Potensi zakat dan wakaf sangat luar biasa. Masih ada ruang 
yang sangat besar untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kua
litasnya,” ujar Hendar.  
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Membuat Roadmap 
Tahun 2016, ketika Bank Indonesia mulai membentuk Departe
men Ekonomi dan Keuangan Syariah, Indonesia belum memiliki 
roadmap pengembangan ekonomi syariah. 

“Kami sempat bertanya ke Bappenas dan ternyata kita belum 
me miliki roadmap pengembangan ekonomi syariah. Yang ada 
ada  lah roadmap pengembangan perbankan syariah, pasar modal 
syariah, dan industri keuangan nonbank syariah. Ketiga roadmap 
itu dibuat oleh Bank Indonesia ketika OJK belum berdiri,” jelas 
Hendar. 

Saat mulai diberi tanggung jawab untuk memikirkan pengem
bangan ekonomi syariah, Hendar berpikir bahwa ekonomi syariah 
tidak boleh dan tidak bisa sematamata berbicara soal halal atau 
haram semata. Ekonomi syariah juga tidak bisa sekadar disebutkan 
cocok juga bagi kalangan nonmuslim. 

“Kita harus bicara bagaimana kompetitifnya sistem ekonomi 
syariah, bagaimana konsep pengembangan industrinya, bagaimana 
pe layanannya. Hanya dengan memperlihatkan semuanya itu 
masya  rakat akan mau membeli konsep ini,” tambahnya. 

Apalagi, sejauh pengamatan Hendar, orang Indonesia tidak bisa 
dipaksa pergi ke bank syariah hanya sematamata karena dia orang 
Islam. Karena itu DEKS Bank Indonesia mulai dengan membuat 
cetak biru dan peta jalan pengembangan ekonomi syariah di 
Indonesia. Dengan itu diharapkan gerakan ekonomi syariah bisa 
dijalankan lebih cepat dan lebih terarah dan bisa membantu 
mengembangkan perekonomian nasional. 

Banyak pihak berkepentingan dengan ekonomi syariah. Mulai 
dari OJK, Kementerian Agama, pesantren, dan begitu banyak 
segmen sekuler. Dalam hal ini, Bank Indonesia memposisikan 
diri sebagai akselerator, inisiator, dan regulator pengembangan 
ekonomi syariah. 
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Bank Indonesia bukan satusatunya regulator syariah karena 
OJK tetap merupakan regulator praktik keuangan syariah. Tetapi 
Bank Indonesia menjadi regulator untuk sejumlah produk derivatif 
dalam rangka pendalaman pasar, misalnya aturan mengenai 
lindung nilai syariah. 

Bank Indonesia juga menginisiasi pengembangan ekonomi 
syariah, antara lain dengan mempelajari pemikiranpemikiran eko
nomi syariah yang sudah diadopsi oleh negaranegara lain, meng
kajinya, dan mencari model syariah yang sesuai dan pas untuk 
konteks Indonesia. Di samping melakukan kajian, Bank Indonesia 
juga menggelar sejumlah proyek untuk mempromosikan sistem 
ekonomi dan keuangan syariah. 

Pada 6 Juni 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak 
Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan internal 
Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan 
dengan aktivitas dan pelaksanaan cetak biru tersebut.

Pada Januari 2018, cetak biru ini dipresentasikan Bank Indo
nesia di rapat terbatas KNKS yang dipimpin langsung oleh Pre
siden. Jika sebelumnya Pemerintah masih mendorong perbankan 
syariah, maka pada kesempatan itu muncul fokus baru untuk 
mem  perluas ruang lingkup, tak sebatas perbankan syariah saja. 

Tahun 2020, Komite Nasional Keuangan Syariah berubah 
menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, men
jadi sinyal keseriusan Pemerintah meluaskan ruang lingkup tak 
sebatas pada keuangan syariah saja. 

Selanjutnya, visi Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Bank Indonesia pun menjadi referensi penyusunan Masterplan 
Eko nomi dan Keuangan Syariah Indonesia.
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Islamic Social Finance 
Dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Indo
nesia mungkin bisa dibilang terlambat memulai. Namun Indo
ne sia memiliki potensi luar biasa yang tidak dimiliki para pelaku 
ekonomi syariah besar di pentas global.  

Besarnya populasi muslim di Indonesia berarti modal Islamic 
social finance yang besar, meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 
Hanya saja, literasi mengenai hal ini perlu ditingkatkan agar po
tensi luar biasa ini bisa betulbetul diwujudkan secara maksimal. 
Data DEKS menunjukkan tingkat literasi ekonomi syariah masih 
16 persen, ditambah literasi keuangan syariah sekitar 10 persen.    

“Sesuai namanya, Islamic social finance dimaksudkan untuk 
tujuan sosial, yang dibedakan dari commercial finance seperti bank 
syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank 
syariah. Dari semua praktik Islamic social finance, yang paling 
potensial secara ekonomi adalah zakat dan wakaf,” kata Hendar.  

Sebagai gambaran, umat muslim di Indonesia umumnya me
nyumbang zakat atas nama hamba Allah, sehingga berakibat pada 
penge lolaan yang kurang transparan dan sulit dipertanggung
jawab  kan. Padahal, zakat memang dikelola berbeda dengan infak 
yang harus habis dan tidak membutuhkan pembukuan. 

Zakat sesungguhnya mirip seperti bantuan sosial, samasama 
berfungsi sebagai bantalan ekonomi karena membantu orang agar 
memiliki daya beli. Dalam skala besar, kekuatan daya beli men
dorong produksi sehingga ekonomi bisa bergulir. Karena itu, pe
nge lolaan zakat yang sesuai tata kelola dapat menggerakkan eko
nomi dengan baik. 

Di sisi lain, potensi zakat sangat besar. Setiap umat muslim 
yang mempunyai penghasilan dengan kriteria tertentu, wajib 
membayar zakat. Dengan begini, akan terjadi proses pengumpulan 
dana secara berkelanjutan. 
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Potensi tersebut masih dapat lebih diber da yakan secara siste
matis. Sebenarnya di Indonesia sudah ada badan pengelola zakat, 
yang dilindungi dengan undangundang. Tetapi mengapa zakat 
belum mencapai titik optimalnya? Mengapa orang masih mem ba
yar zakat sendirisendiri? Mengapa hanya pada lembaga pe ngum
pul zakat (amil) tertentu? Apakah penyalurannya sudah me menuhi 
prinsipprinsip tata kelola yang baik? Kalau saja semua itu bisa 
dioptimalkan, dana zakat akan bisa memberi kontribusi besar pada 
investasi di Tanah Air. 

Di Indonesia juga banyak lahan (tanah) dengan status sertifikat 
tanah wakaf. Tanah wakaf adalah tanah yang diberikan (diwakaf
kan) untuk tujuantujuan spesifik, misalnya untuk pembangunan 
masjid, fasilitas umum, makam, dan lainlain. 

Tanah wakaf memiliki banyak sekali keunggulan, mulai dari 
bebas pajak bumi dan bangunan, serta bebas sengketa. Tetapi yang 
bisa dipikirkan kemudian ialah, bagaimana kalau peruntukan 
wakaf berbeda dengan peruntukan tata ruang. Misalnya tanah 
di wakafkan untuk kuburan, padahal menurut desain tata ruang, 
tanah itu berada dalam lokasi komersial. Dalam situasi seperti itu, 
bisakah tanah wakaf ditukar dengan tanah di tempat lain? 

Hal lain yang bisa dipikirkan adalah, apakah wakaf harus 
tanah? Tidak bisakah wakaf tunai? Berikutnya lagi, bisakah per
un tukan wakaf diubah? Misalnya kalau tanah diwakafkan untuk 
mem  bangun masjid, bagaimana kalau dipakai untuk membangun 
properti komersial, dan hasilnya bisa dipakai untuk membangun 
10 masjid. Apakah itu menyalahi tujuan wakaf? 

“Sementara di Mekah, ZamZam Tower merupakan contoh 
wakaf produktif. Tanah area ZamZam Tower merupakan tanah 
wakaf. Tapi properti yang berdiri di atasnya murni komersial, 
menghasilkan puluhan ribu dolar AS dan digunakan untuk 
kemaslahatan umat,” kata M. Anwar. 
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Zam-Zam Tower, profit center yang berdiri di atas tanah wakaf.  

[PEXELS/Haydan As-soendawy]
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Di kawasan Orchard Road, Singapura, sejumlah tanah wakaf 
di produktifkan dengan cara serupa ZamZam Tower. Hasil keun
tungan dari properti komersial di tanah wakaf di Orchard Road, 
Singapura, sepenuhnya digunakan untuk membangun masjid 
sampai fasilitas kesehatan. Bayangkan apabila tanah itu di area 
Rasuna Said, Jakarta, dan hanya digunakan menjadi tanah kuburan 
sehingga malah menjadi cost centre.  

“Pendek kata, ada praktik keuangan sosial yang sangat poten
sial dan masih menantang untuk dioptimalkan. Bank Indo ne
sia, dalam posisinya sebagai inisiator, ikut berkontribusi dalam 
pe ngem  bangan Islamic social finance, bukan hanya untuk Islam 
Indonesia tetapi juga untuk negaranegara Islam yang lain,” tegas 
Hendar.  

Dalam upaya mewujudkan sistem Islamic social finance yang 
kuat, salah satu hal yang mendesak untuk dibenahi adalah prinsip 
tata kelolanya.

Selama ini Islamic social finance belum memiliki sistem tata 
kelola yang baku seperti yang ada dalam sistem perbankan. Dalam 
industri perbankan ada prinsip tata kelola, yaitu Banking Core 
Prin ciples, yang dirancang oleh Basel Committee on Banking Su
pervision. 

Bankbank di seluruh dunia, dalam menjalankan bisnisnya, 
selalu berusaha taat pada prinsipprinsip yang ada dalam Banking 
Core Principles itu. Dengan cara tersebut masyarakat bisa mena
ruh ke percayaan untuk menitipkan asetnya ke dalam sistem per
bankan, melalui aneka produk perbankan. Masyarakat percaya 
pada dunia perbankan karena dalam perbankan sudah ada sistem
nya, dan masyarakat percaya bank memenuhi aturan main atau 
prinsip tata kelola yang berlaku dalam industri itu. 

“Mengubah mindset wakaf sebagai cost center menjadi profit 
center butuh tata kelola. Karena itu, Bank Indonesia zaman Pak 
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Hendar meluncurkan Zakat Core Principal dan Wakaf Core Prin
cipal,“ ujar M. Anwar. 

“Mengubah mindset wakaf sebagai cost 
center menjadi profit center butuh tata kelola. 
Karena itu, Bank Indonesia zaman Pak Hendar 
meluncurkan Zakat Core Principal dan Wakaf 

Core Principal.”

Pada hakikatnya, wakaf berarti menyerahkan kepemilikan har
ta manusia menjadi milik Allah SWT atas nama umat banyak. Se
dekah wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual, 
dan tidak boleh diwariskan. Jadi pada dasarnya, wakaf berarti me
nahan harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap kekalnya 
zat harta itu sendiri dan mentasharufkan kemanfaatan di jalan 
kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dulu, orang merasa harus kaya terlebih dulu, agar bisa mewa
kafkan tanah atau bangunan. Tapi sekarang, wakaf uang bisa di
lakukan siapa saja dan mulai menjadi tren. 

Sejumlah lembaga zakat di Indonesia sudah mulai mempo
pulerkan wakaf uang, seperti Dompet Dhuafa dan ACT. Bahkan 
bagunan rumah sakit Muhammadyah sudah berdiri di atas tanah 
wakaf. Dengan tanah dan bangunan wakaf, maka tidak ada lagi 
biaya sewa atau bagi hasil keuangan. Akibatnya, pelayanan kepada 
masyarakat menjadi semakin murah. Beginilah wakaf bisa menjadi 
salah satu cara mengatasi akuisisi kepemilikan yang berlebihan.
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Kini, sudah ada sejumlah proyek percontohan yang dilakukan 
Bank Indonesia terkait dana wakaf. Pada bulan Juni 2021, misalnya, 
Bank Indonesia melakukan penggalangan dana wakaf melalui apli
kasi digital, dan mendapatkan Rp8 miliar. Ada juga wakaf uang 
temporer. Masyarakat dapat mewakafkan uangnya untuk waktu 
tertentu. “Misalnya saat ini ada dana pendidikan Rp50 juta namun 
belum terpakai. Kita bisa wakafkan untuk lima tahun, misalnya, 
dan diambil kembali,” jelas M. Anwar.  

Zakat Core Principle 
Seorang muslim yang taat pasti membayar zakat. Namun, kaum 
muslim pada umumnya tidak memikirkan apa yang terjadi selan
jutnya, bagaimana zakat itu dikelola dan disalurkan. 

Mereka percaya begitu saja pada pihak amil. Tetapi apakah 
amil sudah mengelola dengan prinsip pengelolaan zakat yang baik 
dan benar? Ini pertanyaan yang cukup lama bisa dijawab karena 
memang tidak ada prinsip tata kelola yang bisa dijadikan rujukan. 

Karena itu, Bank Indonesia untuk menginisiasi penyusunan 
Zakat Core Principles, satu sistem tata kelola zakat yang diharapkan 
bisa dijadikan rujukan dalam praktik pengelolaan zakat. 

“Pak Hendar berpikir agar prinsip ini bisa dijadikan rujukan 
oleh para pengelola zakat, seperti halnya Banking Core Principles 
dijadikan rujukan oleh kalangan perbankan. Kami juga ingin, agar 
lebih kuat, prinsipprinsip ini dipakai bukan hanya di Indonesia 
tetapi juga dalam pengelolaan zakat di negaranegara lain,” ujar M. 
Anwar. 

Untuk menyusun Zakat Core Principles, Bank Indonesia meng
gandeng banyak pihak terkait, baik di dalam dan luar negeri. Di
mulai dengan membentuk kelompok kerja (international working 
group) terdiri dari Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas), Islamic Research and Training Institute di bawah Islamic 
Development Bank (IRTIIDB), serta perwakilan dari delapan 
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negara lainnya. Kelompok kerja ini mulai membahas Zakat Core 
Principle dalam satu pertemuan awal pada 28 Agustus 2014 di 
Jakarta. 

Mereka sepakat untuk belajar dari keberhasilan Basel Core 
Principle (BCP), yakni standar minimum penerapan prinsip 
kehatihatian pada sektor perbankan. Menimbang bahwa BCP 
dinilai cukup komprehensif sekaligus cukup teruji, maka beberapa 
pokok dan pikiran dalam BCP itu kemudian dijadikan acuan 
dalam studi dan perumusan Zakat Core Principle (ZCP). 

Tentu saja, tidak semua bagian BCP diterapkan dalam ZCP. 
Ada beberapa poin yang cocok dan bisa diserap, ada juga yang tidak. 
BCP ada 29 poin, sementara ZCP ada 18 poin. Selain itu, kondisi 
PDB dari masingmasing negara juga menjadi pertmbangan. 

Dilihat dari materinya, ZCP memuat prinsipprinsip penge
lolaan zakat agar efektif dan efisien, antara lain soal regulasi, peng
awasan, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. 

Keberadaan ZCP diharapkan dapat mendorong terwujudnya 
sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif. Pengelolaan zakat 
menggunakan ZCP tidak lagi bergantung pada kondisi personal 
amil, tetapi lebih merupakan hasil dari satu sistem yang terencana 
yang dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Dengan begitu, 
kualitas pengelolaan zakat bisa ditingkatkan sehingga mampu 
memobilisasi lebih banyak dana publik yang akan penting artinya 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Zakat Core Principles merupakan prinsip tata kelola yang ber
sifat tidak mengikat, berbeda dengan undangundang yang sifat
nya mengikat. Sementara itu, ini juga masih bersifat prinsip, se
hingga masih harus diturunkan pada atau dalam catatan teknis 
yang mungkin akan menjadi khas di masingmasing negara. 

“Mengapa? Karena Indonesia berbeda dengan Bahrain misa
nya. Indonesia berbeda dengan Turki, dan sebagainya. Jadi yang 
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termuat Zakat Core Principles memang hanya intinya saja,” jelas 
Hendar. 

Keberadaan Zakat Core Principles menjadi sumbangan Indo
nesia pada pengembangan Islamic social finance di dunia. Setelah 
bekerja selama hampir dua tahun, akhirnya kelompok kerja Zakat 
Core Principles berhasil menyelesaikan tugasnya. Naskah Zakat 
Core Principles selesai dirumuskan, dan kemudian siap untuk 
dilun curkan. Peluncuran naskah ini dilakukan pada 23 Mei 2016 
dalam acara World Humanitarian Summit di Istanbul, Turki. 

Hendar menyerahkan Zakat Core Principle dalam acara  

World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul, Turki, 2016.

Proyek berikutnya adalah menyusun Wakaf Core Principles. 
Latar belakang pemikiran dalam penyusunan Wakaf Core Principle 
sebetulnya serupa. Bahwa praktik wakaf yang sudah ada sekarang 
masih bisa dioptimalkan.  “Selama ini wakaf umumnya dipakai 
untuk masjid atau kuburan. Bagaimana kalau dipakai untuk mem
bangun rumah sakit? Bolehkah untuk properti komersial? Artinya 
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nanti kelompok kerja ini harus mampu menjawab, ‘oh boleh’, 
‘boleh tanpa syarat’, ‘boleh dengan syarat’, atau yang lainnya. Hal 
itu memang perlu serius didiskusikan karena dalam Islam memang 
banyak pendapat hukum, yang sering harus disatukan,” tambah 
Hendar.  

Inisiatif Bank Indonesia 
Memainkan peran sebagai akselerator, inisiator, dan regulator da
lam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indo
nesia aktif mempromosikan dan menjalankan sejumlah pilot 
project sebagai praktik ekonomi syariah. 

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)
Ajang ISEF pertama kali diselenggarakan pada 2014 di Sura baya, 
bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, Islamic Develop
ment Bank, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indo nesia, 
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indo   nesia, Kementerian Keuangan, 
Ke men terian Agama, Kemen terian PPN Bappenas, serta Pemprov 
Jawa Timur.  

Konsep ISEF mempertemukan forum dan bazaar. Selain 
meng   gelar seminar, workshop, dan diskusi panel, festival ini juga 
di  ramaikan dengan bazaar subsektor ekonomi yang berpotensi 
dikem   bangkan secara syariah seperti keuangan, kuliner, fashion, 
kewira usa haan, dan hiburan. 

Seiring bergulirnya waktu, ajang ISEF bertransformasi dari 
ajang lokal nasional menjadi ajang internasional. Dari luar negeri 
bias  anya hadir peserta dari negaranegara Organisasi Kerjasama 
Islam (OKI), sedangkan dari dalam negeri pesertanya antara lain 
lem baga internasional, ke men terian, lembaga keuangan bank dan 
nonbank, aso siasi, pelaku pasar keuangan, akademisi, dan pelaku 
usaha. 
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Selain itu, ISEF juga diupayakan untuk mendorong inklu
sivitas keuangan. Dalam diskusidiskusinya juga di bahas berbagai 
per soalan yang dihadapi sektor sosial mau pun komersial syariah 
beri kut upaya penyelesaiannya. Dan tak kalah pentingnya juga, 
dalam fes tival ini juga didis kusikan secara intensif soal bagaimana 
meng inte grasikan sektor komersial dengan sektor sosial. 

Event berkelas internasional ini menjadi penting seiring upaya 
Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. 
Ajang ISEF sekaligus menjadi etalase capaiancapaian Indonesia ke 
tataran global. 

Hendar dalam ajang Indonesia Sharia Economic Festival di Surabaya, 2016.

Ajang ISEF digelar setiap bulan Oktober, menjadi bagian dari 
rangkaian event ekonomi dan keuangan syariah internasional yang 
dihelat di banyak negara lain. Singapura dan Turki menghelat 
event pada bulan Januari. Sedangkan Malaysia menggelar Malaysia 
Industrial Halal Summit (MIHAS) setiap April. 
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Dalam gelaran ISEF 2016 di Surabaya, Bank Indonesia juga 
meluncurkan buku Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah 
di Indonesia. 

Pada masa pandemi tahun 2020, ajang ISEF digelar secara 
daring dan mendapatkan lebih dari 400 ribu viewer dari 90 negara. 
Selain pameran produk halal, ISEF juga menyelenggarakan se jum
lah event untuk saling berbagi perkembangan terbaru, me libatkan 
ahli fikih dan lainnya. 

Kurikulum Syariah 
Keterlibatan Bank Indonesia dalam persiapan kurikulum syariah, 
terutama untuk perguruan tinggi, merupakan antisipasi strategis 
atas kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Bagai
mana sistem pendidikan syariah? Apakah sudah cukup memadai? 
Bagaimana kurikulumnya? 

Saat ini ada sekitar 400 program studi syariah, baik di perguruan 
tinggi swasta maupun negeri, dengan tak kurang dari 15 ribu 
mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana modulnya? Adakah tenaga 
pengajarnya? Kalau ada bagaimana kualitas dan kompetensinya? 

“Yang perlu diingat, ketika kita berbicara ekonomi syariah, kita 
berbicara mengenai perekonomian yang inklusif, dan itu berarti 
berbicara mengenai kewirausahaan,” ujar Hendar. 

Dalam situasi seperti itu Bank Indonesia berinisiatif mencoba 
untuk ikut menyusun modul, yakni modul pengelolaan zakat 
(Penge lolaan Zakat yang Efektif) dan modul pengelolaan wakaf 
(Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif). Pada tahun yang 
sama, Bank Indonesia juga sudah berbicara dan membuat nota 
kesepahaman dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti), dan sepakat untuk menyediakan tiga 
modul. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah seperti 
SMA dan SMK juga membutuhkan modul pendidikan ekonomi 
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dan keuangan syariah. Begitu juga pesantren yang jumlahnya 
sekitar 27 ribu pondok pesantren. 

Lebih dari sekadar modul pelajaran, pesantren juga membu
tuhkan model pengembangan ekonomi syariah, karena di dalam 
pesantren bisa terjadi satu siklus ekonomi secara lengkap. Di 
sana bisa ada investor, produsen, pedagang, dan konsumen. Jadi 
pesantren bisa menjadi tempat yang baik untuk pembelajaran 
ekonomi syariah. 

“Yang perlu diingat, ketika kita berbicara 
ekonomi syariah, kita berbicara mengenai 

perekonomian yang inklusif, dan itu berarti 
berbicara mengenai kewirausahaan.” 
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Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren 
Selain menjadi tempat menimba ilmu agama, pondok pesantren 
juga menjadi tempat perputaran uang yang sangat besar. Pangkalan 
Data Pondok Pesantren Ditpontren Kementerian Agama mencatat, 
ada 27.722 unit pesantren dengan total santri aktif mencapai 
4.173.949 di seluruh Indonesia pada 2020. “Pak Hendar termasuk 
salah satu yang menggagas model bisnis dengan pesantren ini,” ujar 
M. Anwar. 

Pada April 2021, Bank Indonesia meresmikan proyek percon
tohan model bisnis pengembangan ekosistem rantai nilai halal 
(halal value chain) berbasis pesantren di Pondok Pesantren AlIttifaq 
di Ciwidey, Bandung. Pilot project pengembangan ekosistem rantai 
nilai halal di Pondok Pesantren Al Ittifaq ini antara lain dilakukan 
melalui Integrated Farming with Technology and Information 
(Infratani), packing house, dan platform pasar virtual Alifmart, guna 
mendorong ketahanan pangan berbasis kemandirian ekonomi 
pondok pesantren. 

Hendar dalam salah satu seminar terkait pengembangan  

ekonomi syariah berbasis pesantren.
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Sebelum diresmikan, prosesnya sendiri sudah berjalan sejak 
2017. Tentu saja, dalam hal ini Bank Indonesia tidak sendirian. “BI 
melalui Program Sosial Bank Indonesia, dibantu juga oleh offtaker 
lain. Kemudian ada ahli pertanian dari IPB yang mendampingi. 
Ada juga ahli teknologi. Kita keroyok bareng. Ini memang bukan 
kerja BI tapi kita yang organize,” sebut M. Anwar.  

Pesantren juga mengolah tanah wakaf seluas lima hektar di 
bawah Gunung Salak yang awalnya tidak ditanami apaapa. Saat 
pandemi, tanah itu diolah dan ditanami jahe merah. Saat panen, 
hasilnya dibeli oleh perusahaan swasta yang bertindak sebagai off 
taker. 

Ada juga greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) di pe
san tren tersebut sehingga memudahkan pengelolaan pertanian. 
Kini Al Ittifaq menjadi pengepul sayurmayur dari para produsen 
di seluruh kecamatan Ciwidey, lalu menyetor ke supermarket 
di Bandung. Pangsa pasarnya cukup besar, mencapai 40 persen 
ketersediaan sayur mayur di Bandung. Produknya beragam, mulai 
dari jeruk, hingga cabai kelas premium. 

“Bayangkan, ada puluhan ribu pondok pesantren, banyak 
UMKM dan korporasi lain. Kami hanya mempertemukan pilot
pilot tersebut agar orang tertarik. Piloting ini memang didorong 
sesuai strategi pilar Bank Indonesia dalam mengembangkan 
ekonomi dan keuangan syariah,” kata M. Anwar. 

Bank Indonesia bukan satusatunya yang mengerjakan pilot 
project pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Sejumlah 
lembaga dan kementerian juga memiliki pendampingan serupa. 

Salah satu contoh pondok pesantren yang sukses mencetak 
para ‘konglomerat bersarung’ ialah Pondok Pesantren Sidogiri di 
Pasuruan, Jawa Timur. Mereka mengembangkan Baitul Maal wa 
Tamwil (BMT) sejak 1997, dan kini sudah memiliki berbagai 
unit usaha, antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR), swalayan, 
perusahaan IT, properti, travel haji dan umrah, asuransi, hingga 
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produksi air minum dalam kemasan. Sepanjang tahun 2019, omzet 
BMT Sidogiri mencapai Rp66 triliun.  

“Bank Indonesia sempat membantu Distribution Centre (DC) 
untuk pesantren di Jawa Timur. Kebutuhan mereka buat makan 
nasi saja, sudah besar. Karena satu pesantren bisa 10 ribu hingga 
15 ribu santri. Jadi kita perlu membuat semacam holding, dan 
pesantren bisa bertransaksi antar mereka. Termasuk bisa ekspor ke 
Jepang,” cerita M. Anwar.

Dengan perputaran ekonomi yang besar, citra buruk pesantren 
yang kumuh dan sarang teroris itu pun berubah. Pesantren sudah 
bisa mengembangkan ekonomi tanpa mengganggu misi mencetak 
muslim berkarakter. 

“Ibaratnya ‘Gus Iwan’. Santrinya bagus, pintar ngaji, dan usa
ha wan,” kata M. Anwar lalu tertawa.  

Sekilas Pengalaman di Perbankan
Usai bertugas di Bank Indonesia, Hendar sudah lebih dari 4 tahun 
bergabung sebagai komisaris independen di salah satu bank swasta 
di Indonesia, PT Maybank Indonesia. 

Menurut Hendar, salah satu pelajaran penting dalam pengem
bangan perbankan syariah di bank ini adalah kuatnya keberpihakan 
manajemen bank kepada pengembangan keuangan syariah dengan 
menerapkan prinsip ‘Sy riah First’. Prinsip ini telah menempatkan 
pembiayaan syariah berada di garda depan. Produk syariah yang 
ditawarkan Unit Usaha Syariah (UUS) dipandang sebagai produk 
yang ditawarkan bank baik dalam lingkup global banking (GB) 
maupun community financial service (CFS).  

Apabila suatu objek usaha yang akan dibiayai bank memenuhi 
prinsipprinsip syariah, bank pertama kali akan mendorong nasa
bah untuk memanfaatkan pembiayaan syariah melalui Unit Usa
ha Syariah (UUS) sebelum menawarkan produk perbankan kon
vensional. Dengan prinsip ini, pembiayaan syariah (pembiayaan 
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bagi hasil dan pembiayaan lainnya) terlihat menunjukkan perkem
bangan yang pesat meskipun bank tidak mendirikan bank syariah 
yang berdiri sendiri. 

Bahkan dengan kedudukannya sebagai UUS, unit ini dapat 
dapat mendayagunakan infrastruktur milik bank untuk pengem
bangan produk syariah tanpa harus menabrak prinsip syariah 
sehingga dapat menekan overhead cost. Dengan penerapan prinsip 
Syariah First yang konsisten telah mendorong pangsa aset UUS 
terhadap total aset bank terus mengalami peningkatan dan data 
terakhir telah mencapai di atas 20 persen dari total aset bank. 

“Saya mendengar OJK saat ini sedang mempertimbangkan 
un tuk mengusulkan perubahan ketentuan pada UU Perbankan 
Syariah No.21 tahun 2008 yang semula menetapkan spin off 
UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sebelum tahun 2023 
me rupakan suatu kewajiban menjadi pilihan. Jika hal ini benar, 
saya sangat mendukung gagasan ini apalagi di tengah kondisi 
perekonomian yang berat dewasa ini,” kata Hendar. 

“Sebaiknya kita tidak terjebak dengan 
masalah kelembagaan. Sebab yang lebih 

penting ialah bagaimana agar perekonomian 
dan keuangan syariah bisa  

berkembang pesat.”
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BAB 6 

MENGAWAL PROGRAM 
TRANSFORMASI

Sebagai bank sentral yang lincah menyesuaikan 
tantangan zaman, Bank Indonesia telah menjalankan 

dua kali proses transformasi. Program Transformasi Bank 
Indonesia pertama kali bergulir pada 2015 di bawah 

kepemimpinan Agus Martowardojo, Gubernur Bank 
Indonesia 2013-2018. Selanjutnya, Gubernur Bank 

Indonesia Perry Warjiyo memimpin Program Transformasi 
Bank Indonesia yang mengedepankan 7 insight 

kepemimpinan untuk menjalankannya.  

Bagaimana dan sejauh apa peran Hendar  
sebagai Deputi Gubernur (2013-2016) ketika  

mengawal program transformasi Bank Indonesia, dan 
bagaimana pandangannya kini atas program  

tranformasi yang berjalan?



Hendar menjabat Deputi Gubernur pada periode 2013 
 2018 yang kental dengan nuansa perubahan. Pada 
saat itu, tugas pengawasan bank berpindah dari Bank 

Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sehingga Bank Indonesia 
men jalankan fungsi yang lebih khas sebagai bank sentral. Kemu
dian, terjadi pergantian pejabat Gubernur Bank Indonesia, dari 
Darmin Nasution ke Agus Martowardojo. 

Perubahan tersebut menerbitkan semangat baru di kalangan 
petinggi Bank Indonesia untuk melakukan transformasi. Sebab 
situasi baru telah memunculkan tantangan yang tidak bisa lagi 
diatasi dengan caracara lama. 

Hendar mengingat, program transformasi di Bank Indonesia 
dijalankan melalui diskusi yang sangat panjang dan melibatkan 
begitu banyak pihak, baik pihak dalam maupun luar bank sen
tral. “Entah berapa kali dan berapa lama kami mengadakan brain
storming yang dihadiri tidak hanya oleh Dewan Gubernur tetapi 
juga oleh pejabatpejabat senior setingkat Direktur Eksekutif,” kata 
Hendar.  

Diskusidiskusi itu berjalan dinamis, membahas mulai dari 
misi, visi, sampai dengan merinci bagaimana program transformasi 
Bank Indonesia. Pendek kata, mereka mencoba merumuskan 
arsitektur fungsi strategis Bank Indonesia di masa mendatang.

Bank Indonesia perlu mendesain arsitektur tersebut mengingat 
cepatnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat 
nasional, regional maupun global, yang bisa menjadi tantangan 
bagi pengelolaan moneter dan kebijakan ekonomi makro yang 
menjadi tugas dan kewenangannya. 

“Intinya ialah bagaimana Bank Indonesia bisa lebih cekatan 
dan lebih cermat merespons berbagai perubahan itu. Diskusinya 
sendiri menurut saya berjalan bagus. Dilibatkannya banyak pihak 
membuat program transformasi ini bersifat menyeluruh dan juga 
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mendalam, dalam arti menyentuh inti dari tugas dan fungsi Bank 
Indonesia sebagai bank sentral Indonesia,” kata Hendar. 

Akhirnya diputuskan untuk melakukan transformasi secara 
menyeluruh, mulai dari sisi moneter, makroprudensial, sistem 
pem bayaran, dan manajemen internal. Program transformasi itu 
ditetapkan dalam satu misi, visi, sekaligus penahapan untuk sampai 
pada Bank Indonesia yang diinginkan bersama. 

Sebagai pijakan serta rujukan selama proses diskusi itu ialah ba
gai mana Bank Indonesia bisa mengidentifikasi, mengukur, meng   
hilangkan, mengurangi, serta menghindari setiap risiko dan po ten
si risiko yang mengancam stabilitas moneter, sistem ke uangan, dan 
sistem pembayaran.

“Kami menemukan bahwa transformasi ini akhirnya lebih 
meng  utamakan penguatan dan penyempurnaan atas apa yang 
sudah kami lakukan. Penguatan dalam bidang moneter, misalnya, 
me la hirkan konsep yang disebut dengan policy mix, atau kebijakan 
multiinstrumen,” tutur Hendar. 

Bila ada masalah yang berpotensi mengganggu sisi moneter, 
maka tidak cukup merespons dengan satu instrumen saja. Misalnya, 
untuk mengendalikan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia tidak ha
nya melakukan intervensi di pasar, tetapi juga di pasar sekunder 
obligasi pemerintah, serta penetapan giro wajib minimum per
bankan. 

Bahkan Bank Indonesia juga melakukan penguatan kelem
bagaan, sampai ke penguatan Kantor Perwakilan Bank Indo
nesia.  “Menurut saya, inti dari program transformasi itu adalah 
bagai mana menjadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 
kredibel dan terbaik di tingkat regional, sekaligus memberikan 
manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” kata 
Hendar. 
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Transformasi BI  
(2013-2018)

Policy Excellence
Melalui tema ini Bank Indonesia bertekad untuk membangun ke-
bi jakan dengan kualitas yang sedemikian prima sehingga efektif, 
efisien, dan berkesinambungan menjaga stabilitas perekonomian 
dan sistem keuangan nasional. 

Bank Indonesia akan menguatkan bauran kebijakan moneter dan 
makro prudensial, pengembangan National and Regional Financial 
Balance Sheet, serta peningkatan koordinasi de ngan stakeholders 
dan transparansi komunikasi.

Outstanding Execution
Pada tingkat pelaksanaan, Bank Indonesia akan memberikan yang 
terbaik dan efektif. Bank Indonesia akan memperkuat kan tor per-
wakilannya di daerah, membangun Center of Excellence di area pe-
nga wasan sistem keuangan dan sistem pembayaran, serta mana-
jemen risiko dan manajemen ke langsungan tugas BI.

Institutional Leadership 
Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri, karena punya tugas 
dan peran yang terkait erat dengan instansi lain. Oleh karena itu, 
maka Bank Indonesia akan terus mendorong kerja sama dan koordi-
nasi antar-lembaga, antara lain dalam konteks penguatan mana-
jemen krisis, pendalaman pasar keuangan, pengembangan Natio nal 
Payment Gateway, mendorong Ge rakan Nasional Non Tunai (elek  tro-
nifikasi instrumen pem ba yaran), pengembangan keuangan inklusif 
dan UMKM serta keuangan syariah.
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Motivated Organization
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Bank Indonesia mem bu tuhkan 
SDM yang tidak sekadar kompeten, tetapi juga memiliki motivasi 
kuat, sejalan dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Untuk itu 
Bank Indonesia akan melakukan se rangkaian program peningkatan 
kapasitas dan motivasi pega  wai, antara lain dengan membangun  
BI Academy, melaku kan transformasi strategi pe ren canaan SDM, 
rekrutmen, serta manajemen kinerja Bank Indonesia, leadership 
engine, dan re  struk turisasi organisasi agar lebih efisien dan efektif.

State of The Art Technology
Bank Indonesia juga akan mening kat kan pemanfaatan tekno  logi 
dan pende katan mutakhir secara inovatif demi terca pai nya sasaran 
untuk men jadi yang terbaik. Beberapa program yang akan dilakukan 
adalah memanfaatkan big data untuk mendukung pengambilan 
keputusan, mentransformasi sistem informasi Bank Indonesia 
termasuk pengembangan proyek-proyek strategis.
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Penandatangan nota kesepahaman Bank Indonesia dengan Kejaksaan Agung  

untuk mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik, pada 2015.

Transformasi yang menyeluruh
Transformasi di Bank Indonesia tidak hanya berjalan pada 
tataran core function seperti moneter, makroprudensial, dan 
sistem pembayaran, tapi juga di manajemen internal.  “Misalnya 
yang di bawah koordinasi saya, kami melakukan pemisahan 
fungsi pengadaan barang dan jasa dengan fungsi pelaksanaan 
pengadaannya,” kata Hendar. 

Ia mencontohkan pengadaan gedung. Dulu, pengadaan gedung 
berada dalam satu departemen. Mulai dari pengadaan, pelaksanaan 
pembangunan, sampai proses serah terima, semuanya ada dalam 
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satu departemen. Tetapi sekarang sudah dipisah demi terciptanya 
tata kelola yang baik. 

Proses pengadaan sampai dengan kontrak berada dalam tang
gung jawab satu departemen, yakni Departemen Pengadaan Stra
tegis. Setelah terbit kontrak, tahap pelaksanaan selanjutnya dise
rahkan diserahkan ke category management, atau satuan kerja yang 
berkepentingan dengan proyek itu misalnya Departemen Penge
lolaan Logistik dan Fasilitas (DPLF). 

“Semua itu sudah dilakukan. Intinya, program transformasi di 
Bank Indonesia tidak hanya menyangkut core function saja, tapi 
juga yang sifatnya enabler, atau yang sifatnya mendukung, baik di 
kantor pusat maupun daerah,” kata Hendar. 

Ia menilai, pelaksanaan fungsi utama Bank Indonesia sudah 
berada pada jalur yang benar. Bank Indonesia sudah dilengkapi 
dengan infra struktur, sistem, teknologi, dan berbagai piranti yang 
menurutnya lengkap dan memadai. 

Hendar dalam sebuah pembahasan terkait

pengelolaan aset Bank Indonesia, pada 2015.
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Kunci selanjutnya, menurut Hendar, justru pada fungsi enabler
nya, terutama sumber daya manusia. Sistem, infrastruktur, dan 
tekno logi yang baik akan berjalan dengan baik hanya jika didu
kung oleh SDM yang baik pula.

Memperkuat SDM
Mengingat fungsi dan peran SDM yang sangat strategis, banyak 
program transformasi Bank Indonesia dijalankan di bidang ter
sebut. Mulai dari perencanaan pegawai, proses rekrutmen, pen
didikan pegawai, jalur karier hingga grading.

Grading System 
Setiap kursi jabatan di Bank Indonesia sudah memiliki ‘nilai’ 
atau grade, lengkap dengan syarat yang harus dipenuhi. Sema
kin kompleks dan strategis jabatannya, semakin besar tanggung 
jawabnya, otomatis nilainya juga semakin tinggi. Sistem seperti ini 
akan menyaring pegawai dengan kuali  fikasi tertentu yang betul
betul memenuhi persyaratan. Misalnya, suatu jabatan tertentu 
memiliki grade 15, maka pada dasar nya hanya pegawai dengan 
grade 15 yang dapat menduduki jabatan itu. Perlu diketahui, 
grading jabatan direktur eksekutif bisa berbedabeda menyesuaikan 
syarat kualifikasinya. Dua orang yang samasama memiliki level 
direktur eksekutif bisa jadi tidak mendapatkan remunerasi yang 
sama, karena lingkup dan komplek sitas tanggung jawab mereka 
juga berbeda.

Bank Indonesia menginginkan semuanya menjadi lebih fair, 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jabatan ter ten tu 
diduduki oleh pegawai dengan kualifikasi yang sesuai, dan untuk 
itu mendapatkan remunerasi yang sesuai pula. “Se  cara bertahap, 
terus diusahakan kesesuaian antara grading jabatan dengan grade 
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pejabatnya sehingga masalah overpaid dan underpaid dapat di 
kurangi atau dihilangkan,” kata Hendar. 

Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat lebih 
mendorong motivasi pegawai untuk memberikan kemampuan 
ter baiknya. Remunerasi dan bentuk reward lainnya akan sangat 
dominan ditentukan oleh kontribusi yang bersangkutan terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. Jadi semua harus berjalan beriringan. 
“Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun enabler
nya, terutama SDMnya, karena hal ini menentukan masa depan 
Bank Indonesia. Kebijakan mengenai grade setiap jabatan sudah 
diputuskan oleh dewan gubernur dan menurut saya, grade jabatan 
ini relatif tidak akan mengalami banyak perubahan,” jelas Hendar. 

Meski begitu, reviu atas grade pegawai memang harus selalu 
dilakukan berkala. Misalnya, pegawai yang beberapa waktu lalu 
memiliki grade 16, karena sudah memenuhi syarat tertentu bisa 
berubah menjadi 17. Bagaimana pun juga,  orang bisa dan selalu 
berkembang.

 

Hendar saat mengikuti salah satu Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, pada 2015.
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Jalur Karier
Bank Indonesia sudah menetapkan jalurjalur untuk setiap pega
wai sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan. Secara garis 
besar terdapat 5 jalur karir yaitu jalur karir moneter, stabilitas sis
tem keuangan, sistem pembayaran dan pengedaran uang rupiah, 
market, dan enabler yang antara lain mencakup spesialisasi SDM 
dan spesialis teknologi informasi. 

Ketentuan mengenai jalur karier ini diberlakukan baik bagi 
pegawai baru maupun bagi pegawai yang sudah bergabung sebelum 
ketentuan tentang jalur karir pegawai diberlakukan. 

Untuk itu, Departemen Sumber Daya Manusia memantau 
per jalanan karir pegawai bekerja sama terutama dengan pimpinan 
satuan kerja. Departemen Sumber Daya Manusia akan selalu meng
amati perjalanan karier pegawai dengan cermat sehingga mampu 
menentukan job family yang paling tepat. Dengan begitu, pega
wai yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi 
organisasi dan sekaligus kinerja yang baik bagi bersangkutan. Ke
sesuaian jalur karir ini sangat penting, yaitu apakah pegawai cocok 
di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran 
dan pengedaran uang, atau job family lainnya sehingga menjadi 
salah satu kunci keberhasilan manajemen sumber daya manusia.  
“Jadi nanti pada waktu jenjang tertentu, Departemen Sumber 
Daya Manusia harus bisa mengidentifikasi kesesuaian kompetensi 
pegawai dengan jalur karir yang tersedia termasuk apakah di jalur 
struktural atau jalur fungsional. Tidak semua orang harus menjadi 
bos, kan,” kata Hendar. 

Selain jadi pimpinan, pegawai bisa jadi peneliti yang hebat. 
Tentu saja, keputusan penetapan jalur karir ini bukan keputusan 
yang sangat kaku. Evaluasi selalu dilakukan untuk setiap periode 
tertentu. 

“Fleksibilitas penyesuaian jalur karier menurut saya lebih ter
buka pada level bawah menengah, sementara pada tingkatan pega



163M E N G AW A L  P R O G R A M  T R A N S F O R M A S I

wai yang lebih tinggi tentu penyesuaian itu semakin sulit untuk 
bergeser dari spesialisasi awalnya,” ujar Hendar. 

Kompetensi
Demi mengoptimalkan kinerja satuan kerja maupun individu 
pegawai, Bank Indonesia juga sangat memperhatikan unsur ke
ahlian atau kompetensi individu. Aspek ini sangat penting untuk 
memastikan setiap pejabat yang menduduki jabatan tertentu me
miliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melak
sanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Untuk menduduki jabatan direktur eksekutif di Depar te
men Kebijakan Ekonomi dan Moneter, misalnya, seorang pejabat 
sekurangkurangnya sudah pernah menjadi pimpinan di satuan 
kerja yang lain di sektor moneter, makroprudensial atau kepala 
perwakilan Bank Indonesia di kota besar. Untuk men jadi kepala 
kantor perwakilan Bank Indonesia Sura baya, misalnya, sekurang
kurangnya pejabat yang bersang kutan harus sudah menduduki 
jabatanjabatan ter tentu, misalnya pernah menjadi Direktur 
Eksekutif di kantor pusat. Selain itu, ia harus memiliki aspek lain
nya yang kuat terutama kepemim pinan dan pengetahuan di core 
function Bank Indonesia. 

 
Rekrutmen
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah rekrutmen. 
Pola rekrutmen di Bank Indonesia akan selalu disesuaikan de
ngan kebutuhan, terutama kebutuhan jangka menengah dan pan 
jang. Karena itu, sistem rekrutmen yang dilakukan adalah sistem 
rekrutmen yang terencana dengan baik sehingga tidak ada masa
lah kekurangan pegawai karena rekrutmen yang terlambat. Peme
nuhan SDM diupayakan lebih terencana dan disiapkan matang. 
“Ini tantangan bagi temanteman di Departemen Sumber Daya 
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Manusia. Prinsipnya, kami selalu mengusahakan agar tidak ada re
krut men yang sifatnya kagetkagetan,” ujar Hendar. 

Kepemimpinan Ekonomi 
Program transformasi juga menuntut Bank Indonesia mengambil 
peran lebih strategis lagi dalam pengembangan ekonomi daerah. 
Benar bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia lebih terarah pada 
tercapainya stabilitas ekonomi makro. Tetapi stabilitas makro itu 
punya banyak ‘kaki’, seperti inflasi yang rendah, nilai tukar yang 
stabil, neraca pembayaran yang ‘aman’, dan seterusnya. 

“Dalam praktiknya, semua sasaran itu tidak bisa dikejar hanya 
dengan mengandalkan kebijakan moneter saja seperti suku bunga, 
giro wajib minimum, dan intervensi di pasar uang,” kata Hendar.

Stabilitas ekonomi makro mensyaratkan pentingnya dukungan 
ekonomi riil yang dinamis. Untuk mengendalikan inflasi misalnya, 
diperlukan kegiatan produksi demi memastikan pasokan stabil, 
didukung distribusi yang lancar dan efisien. Untuk menjaga nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS, dibutuhkan kinerja ekspor yang 
baik. “Pada intinya, terjaganya stabilitas moneter tidak hanya 
bergantung pada kebijakan moneter semata. Diperlukan koordinasi 
dengan kebijakan lain seperti kebijakan di bidang investasi dan 
perdagangan,” kata Hendar.  

Dengan latar pemikiran seperti itu, Bank Indonesia telah 
meng inisiasi pentingnya kerjasama dengan ber bagai pihak seperti 
dalam bentuk pembentukan tim pengendali inflasi, di tingkat pusat 
maupun daerah, yang diteruskan dengan program mendorong 
pembentukan klasterklaster produksi. Salah satu manfaat yang 
dirasakan dari pembentukan tim pengendalian inflasi adalah 
terciptanya sistem informasi harga kebutuhan pokok dan menjaga 
transparansi harga yang pada gilirannya akan mampu mencegah 
spekulasi harga.
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Hal tersebut dapat tercipta karena adanya kesadaran dan ke
pen tingan bersama tentang pentingnya menjaga stabilitas harga, 
terutama harga bahan pangan pokok strategis masyarakat. Keber
adaan pemimpin yang memahami ekonomi di daerah menjadi 
sangat penting. 

Oleh karena itu, secara bertahap Bank Indonesia juga men
jalin kerjasama untuk mendukung lahirnya pemimpin yang me
miliki latar belakang pemahaman ekonomi. Ada kebutuhan tinggi 
akan para pemimpin daerah yang memiliki visi ekonomi, berani 
melakukan terobosan, sekaligus mampu menggerakkan per eko
nomian. Pemimpin dengan latar belakang politik memang penting, 
namun perlu dilengkapi dengan visi kepemimpinan ekonomi yang 
kuat. 

“Itu sebabnya ada keinginan besar bagi Bank Indonesia untuk 
bisa menciptakan pemimpinpemimpin, tidak hanya untuk Bank 
Indonesia sendiri, tetapi juga menjadi pemimpinpemimpin di luar 
Bank Indonesia, baik di daerah maupun dan terutama di tingkat 
nasional yang memiliki pengetahuan ekonomi yang baik,” kata 
Hendar. 

Salah satu pemikiran yang melatari keinginan itu adalah keya
kinan bahwa kepemimpinan yang baik akan mengubah potensi 
suatu daerah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Dengan terbukanya kesempatan bagi siapa saja untuk men
jabat pemimpin daerah, maka masalah pemahaman tentang pem
bangunan ekonomi ini semakin penting. Misalkan ada seorang 
artis yang kemudian menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota. 
Tanpa bantuan, sulit dibayangkan bagaimana dia bisa menjalankan 
tugas sebagai pemimpin ekonomi yang baik. Dalam konteks itu,  
kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dapat berperan lebih 
aktif untuk memberikan masukan atau rekomendasi. 

“Perlu disadari, Bank Indonesia merupakan lembaga inde
penden yang memiliki kapasitas maupun keunggulan dalam bi
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dang ekonomi. Karena itu, Bank Indonesia dapat dipandang seba
gai institusi yang netral dan selalu ada. Ini dapat membantu para 
kepala daerah yang sesuai tatanan politiknya selalu datang dan 
pergi dengan latar belakang yang seringkali berbeda,” jelas Hendar. 

Kebijakan dan kapasitas orang yang bertugas di Bank Indonesia 
kurang lebih setara. Sudah seharusnya Bank Indonesia memiliki 
repo sitori atau catatan dan dokumentasi yang panjang terkait 
daerahdaerah tersebut. 

“Pemimpin daerah bisa datang dan pergi, 
namun repositori Bank Indonesia yang 

sedemikian kaya itu sangat mampu membantu 
pe mimpin daerah untuk merealisasikan 

potensi-potensinya.”

BI Institute 
Terkait citacita membentuk pemimpin untuk internal dan ter
uta ma pemimpin daerah/nasional, Bank Indonesia telah memi liki 
Bank Indonesia Institute (BINS). Meskipun relatif baru, BINS 
me miliki kelengkapan organisasi yang cukup baik, termasuk para 
pengajarnya. BINS telah dan akan terus mengambil peran yang 
lebih strategis.

Mengingat perannya, BINS diharapkan mampu menciptakan 
dan memfasilitasi lahirnya pemimpinpemimpin Indonesia yang 
mumpuni baik untuk BI sendiri maupun untuk memenuhi ke bu
tuhan di tingkat daerah dan pusat. BINS akan terus mem perkuat 
perannya dalam menciptakan pemimpin maupun mem perkuat 
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kepemimpinan yang sudah ada, terutama tentu di bidang yang 
ter kait dengan tugas dan fungsi pokok Bank Indonesia, yakni sta
bilitas ekonomi makro. 

“Dulu kita tidak mudah mencari lokasi BINS. Akhirnya tidak 
ada tempat terpilih kecuali di gedung Bank Indonesia. Kita renovasi 
sehingga BINS bisa terwujud. Manfaatnya sudah dirasakan bukan 
hanya untuk temanteman di internal, tapi juga temanteman di 
daerah,” kata Hendar. 

Dalam kaitan dengan kehadiran Bank Indonesia di daerah, 
Bank Indonesia harus selalu terus menerus mendorong lahirnya 
pemimpin di daerah yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi 
yang memadai. 

Hendar memberikan contoh ketika banyak dana pemba
ngunan daerah yang berasal dari APBN, transfer dari pemerintah 
pusat yang belum dimanfaatkan secara optimal dan tersimpan di 
rekening bank. 

Tentu saja dana yang tersimpan tersebut tidak memberikan 
kon tribusi secara langsung bagi pembangunan ekonomi daerah. 
Terkait hal itu, Bank Indonesia di daerah harus pro aktif mem
be ri kan penjelasanpenjelasan mengenai pentingnya segera meng
alo kasikan dana tersebut untuk pembangunan, agar dana itu bisa 
dipakai untuk mendorong perekonomian daerah dan tidak mem
bebani operasi moneter.

“Kami sangat mendukung keberadaan BINS, pertama karena 
memang punya tujuan yang sangat strategis dan penting, serta 
sejalan dengan langkah bank sentral lain,” kata Hendar. 

Misalnya lembaga Sasana Kijang milik Bank Sentral Malaysia 
yang mendidik para pegawai Bank Sentral Malaysia sendiri maupun 
mereka yang dari luar. Sasana Kijang juga menyelenggarakan 
banyak seminar. “Di Korea juga sama. Saya pernah ikut pendidikan 
di sana. Mereka juga mendidik orangorangnya sendiri maupun 
orangorang dari luar. Jadi saya juga sangat mendukung ketetapan 
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Pak Gubernur bahwa fasilitator atau pengajar di BINS ditetapkan 
secara selektif,” kata Hendar. 

BINS harus berkembang menjadi lembaga yang prestisius 
dan terpandang, memiliki reputasi yang baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Sejalan dengan keinginan itu, BINS tidak 
segansegan mengundang pembicara yang terkenal, misalnya 
ekonom pemenang nobel maupun Presiden RI 20042014 Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk berbagi materi kepemimpinan. 

Saat ini, BINS masih berada di Bank Indonesia namun 
diharapkan menjadi institut sendiri dan menjadi lebih independen, 
sehingga memudahkan untuk melaksanakan visi misinya.

““Kami sangat mendukung keberadaan BINS, 
pertama karena memang punya tujuan yang 
sangat strategis dan penting, serta sejalan 

dengan langkah bank sentral lain.”

Memandang (kembali) Bank Indonesia 
Setelah lebih dari 30 tahun mengabdi, tiba saatnya bagi Hendar 
untuk undur diri dari Bank Indonesia. Dari posisinya sekarang, 
Hendar yang masih aktif di perbankan dan sibuk dengan berbagai 
aktivitas itu memiliki sebuah ‘jarak pandang’ yang lebih objektif 
terhadap Bank Indonesia. 

“Saya melihat Bank Indonesia semakin baik di mata publik. 
Hal ini tak lepas dari program transformasi yang sudah dimulai 
dan terus berjalan dengan sejumlah penyesuaian. Saya yakin, setiap 
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saat Bank Indonesia akan selalu menuju menjadi lebih baik,” kata 
Hendar.  

Ia menambahkan, prediksi tentang Bank Indonesia di masa 
mendatang memiliki dasardasar yang jelas. Yaitu perjalanan 
sejarah, apa yang sedang dilakukan saat ini, hingga bagaimana 
lembaga tersebut merancang masa depannya. 

Terlebih lagi, program transformasi yang sudah bergulir me
miliki peta jalan lengkap dan detail. Program tersebut memang 
akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dewan gubernur ke depan, 
karena segala keputusan strategis di Bank Indonesia pemutusnya 
adalah dewan gubernur. 

“Tapi karena program transformasi ini dikawal dewan gubernur, 
saya justru lebih yakin lagi bahwa program ini akan terus berjalan 
dengan baik. Reviu akan selalu dilakukan sehingga kekuatan dan 
kelemahan program akan selalu dapat diukur,” kata Hendar.  

Ia juga menilai kebijakankebijakan yang dikeluarkan Bank 
Indonesia juga cukup baik, termasuk ketika merespons situasi 
pandemi Covid19. Sejalan dengan policy excellent,  kebijakanke
bi jakan Bank Indonesia selalu dibangun dengan satu argumen, satu 
dasar pemikiran dan pertimbangan yang dapat dipahami cukup 
baik oleh publik. 

Hendar juga menyoroti cepatnya perubahan yang diaksele rasi 
perkembangan teknologi dan turut memunculkan risikorisiko 
baru. Misalnya, risiko serangan siber hingga pencurian data yang 
tak selalu dapat diatasi pelaku usaha. Situasi ini tentu membu
tuhkan kontribusi regulator sehingga meringankan beban pelaku 
usaha. Selain itu, Bank Indonesia perlu terus menggandeng para 
pelaku industri sebelum memutuskan sebuah kebijakan. “Terutama 
dengan dinamika saat ini yang begitu cepat,” ujar Hendar. 

Ia mencontohkan kebijakan penurunan biaya transfer yang 
ditujukan untuk memudahkan masyarakat dapat menjadi beban 
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bagi industri jika tidak didahului dengan melibatkan industri 
sebelumnya.  

Penting juga bagi Bank Indonesia untuk semakin memahami 
situasi di industri. Memenuhi permintaan data misalnya, mem
bu tuhkan sumber daya yang tak sedikit. Sementara data tersebut 
tidak jelas betul apakah benarbenar sangat dibutuhkan, atau malah 
tersiasia. Jika ada feedback atau laporan terkait data yang sudah 
diminta tentu akan lebih bermanfaat bagi pelaku usaha. Mereka 
bisa tahu betul untuk apa data itu dibutuhkan, dan bagaimana 
data itu digunakan. Dengan begitu, industri yang berpegang pada 
hitungan profitloss akan merasa mendapat manfaat dan tak sekadar 
membuang resource, sehingga dapat lebih aktif berkontribusi di 
kemudian hari. 
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“Secara keseluruhan, kebijakan-
kebijakan Bank Indonesia semakin 
kredibel. Mungkin karena sekarang 

sudah memiliki basis data yang lebih 
kuat, program transformasi yang 
berjalan optimal, saya kira sudah 

semakin mengarah kepada apa  
yang kita cita-citakan.” 
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EPILOG

SELALU ADA HARI UNTUK 
SWING YANG SEMPURNA

 Hidup memang tak sesederhana hitungan par di setiap 
hole di lapangan golf.  Namun setidaknya, dari lapangan 
hijau itu Hendar selalu mendapatkan energi baru untuk 

memainkan banyak peran dalam kehidupan. 



Siapa pun yang cukup dekat mengenal sosok Hendar, biasa
nya paham atas hobi Hendar bermain golf. Saat melaku
kan perjalanan dinas ke luar kota, atau bahkan luar negeri, 

Hendar selalu mencari kesempatan untuk bermain golf, sekadar 
me nikmati sensasi melepas ketegangan, sambil berbincang santai 
dengan sesama golfer.  

Antusiasme Hendar sudah dimulai sejak tee shot (pukulan 
pertama) dari area teeing ground. Permainan biasanya berlanjut 
dengan sekali approach untuk mengarahkan bola ke area green, lalu 
ditutup dengan satu atau dua kali putting untuk memasukkan bola 
ke dalam lubang (hole). Tak selalu sempurna, tapi selalu menjadi 
usaha terbaik yang bisa ia lakukan. 

Hendar mengenal golf dari Burhanuddin Abdullah, Gubernur 
Bank Indonesia 20032008. Pada masa itu, hampir semua Anggota 
Dewan Gubernur Bank Indonesia beserta Pimpinan Satuan Kerja 
biasa main golf bersama. 

Mereka bahkan memiliki kegiatan ‘Reboan’ untuk bermain 
golf pada hari Rabu pukul 6 pagi di Senayan, Jakarta Selatan. Biasa
nya, dua jam kemudian, mereka sudah ngantor di Bank Indonesia 
di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. Interaksi di lapangan golf, 
sedikit banyak berpengaruh pada kekompakan di kantor. 

“Di masa itu, kalau enggak ikut main golf kok rasanya jadi 
minoritas,” ujar Hendar lalu tertawa.  

Golf memang olahraga sosial, memungkinkan para pemain 
ber cakapcakap dalam suasana rileks dan membangun kedekatan. 
Namun golf juga sarat etika. Misalnya, dilarang berisik ketika ada 
pemain sedang memukul bola, hingga etika untuk tetap bersama
sama di setiap hole agar selalu siap ketika tiba giliran memukul. 

Bagi pemula, golf bisa menjadi candu atau justru bikin frus
trasi. Bagi Hendar, berlaku yang pertama. Berawal dari sekadar 
‘yang penting ikut’, Hendar justru kepincut dan menekuni golf 
sebagai hobi hingga belasan tahun sampai saat ini. Setelah pensiun 



175S E L A L U  A D A  H A R I  U N T U K  S W I N G  Y A N G  S E M P U R N A

dari Bank Indonesia, Hendar masih bermain golf setiap ada ke
sem patan. Selain dengan komunitas golfer Bank Indonesia, Hendar 
juga bermain golf dengan golfer lainnya.  

“Main golf itu rasanya lepas sekali,” komentar Hendar. 
Rupanya ia cocok dengan jenis olahraga yang tenang, meng uta

makan fokus, dan membutuhkan kesabaran itu. Hendar tak pernah 
bosan melatih koordinasi mata dan tangan saat mengayunkan stik 
golf, hingga menajamkan feeling untuk memukul bola masuk ke 
lubang. 

Meski terkesan rumit, aturan permainan golf sebetulnya cukup 
sederhana. Siapa yang dapat memasukkan bola ke lubang dengan 
jumlah pukulan paling sedikit, maka ia yang jadi juara. Konsistensi, 
pengalaman, dan kemauan untuk selalu belajar, lebih berdampak 
pada pukulan yang sempurna ketimbang modal stik golf mahal. 
Begitu juga dengan kehidupan. 

Hendar bersama para mantan pimpinan Bank Indonesia, yaitu Binhadi (alm.), 

Hasudungan Tampubolon, dan Maulana Ibrahim (dari kiri ke kanan).
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Di Indonesia, golf kerap dicitrakan sebagai olahraga kaum elite, 
menjadi salah satu cara pengusaha maupun politisi melancarkan 
lobi. Hendar tak mengingkari stereotip tersebut. Namun, ia lebih 
menikmati dan memaknai golf sebagai salah satu cara mengisi 
energi untuk kembali memainkan peran dalam aktivitas sehari
hari.  

Tee shot - Fokus Menuju Tujuan 
Setiap pukulan pertama (tee shot) selalu membutuhkan konsentrasi 
tinggi,  mengkoordinasikan mata dan tangan, agar bola mendarat 
di green area dan semakin mendekati lubang (hole). Pada momen 
pukulan pertama itu, hanya ada bola, stik golf, dan diri kita.  

Bola tak bisa dipukul sembarangan, karena setiap hole memiliki 
par atau skor, yang merupakan batas pukulan. Par 4, misalnya, 
berarti batas pukulan tak boleh lebih dari 4 kali tembakan sejak 
pukulan pertama. Perlu strategi, agar pukulan bisa tepat sesuai par 
lubang tersebut, atau lebih baik lagi jika mencetak birdie maupun 
eagle. 

Secara teknis, birdie berarti mencetak skor satu angka di bawah 
par. Jika golfer bermain di hole dengan angka par 5, maka ia disebut 
mencetak birdie apabila berhasil memasukkan bola golf dalam 
4 pukulan saja. Sedangkan eagle lebih baik dari birdie, berarti 
mencetak skor dua angka di bawah par.

Memasukkan bola dalam jumlah pukulan sesuai par ialah target 
aman. Namun mencetak birdie, atau bahkan eagle merupakan 
target yang lebih baik. 

Seperti halnya hidup, kita bisa menargetkan diri kita di level 
‘aman’ atau beberapa tingkat di atasnya. Apapun itu, target selalu 
melekat pada tujuan. Karenanya, penting untuk memiliki tujuan 
terlebih dulu. 

“Ketika kita memahami tujuan kita bekerja dan memiliki 
target atas hal tersebut, maka niscaya tak ada resources yang tersia
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Hendar menyempatkan diri bermain golf untuk menyegarkan fisik dan pikiran.
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sia. Tenaga, waktu, keringat, bahkan uang, tak akan terbuang per
cuma,” kata Hendar. 

Ketika berkarier di Bank Indonesia, maupun saat ini ketika 
berkarya di luar Bank Indonesia, Hendar selalu berusaha mencapai 
targettargetnya sendiri. 

Saat masih kuliah dan mendapatkan beasiswa dari Bank Indo
nesia, Hendar menargetkan untuk cepat lulus karena awalnya 
ingin secepat mungkin menunaikan kewajiban ikatan dinas. Pada 
akhirnya, pilihan tersebut justru mengawali karier panjang Hendar 
di Bank Indonesia, lebih dari tiga dekade. 

Kreatif Mengatasi Tantangan 
Di lapangan golf, sebuah tee shot tak selamanya mulus mendarat 
di area green dekat dengan hole. Kadangkadang bola mendarat di 
dataran yang tak rata. Terkadang bola masuk bunker alias cekungan 
berpasir, sehingga membutuhkan teknik khusus untuk menge
luarkan bola dan mengarahkannya masuk ke hole. 

Sepanjang proses dari teeshot sampai bola golf masuk lubang, 
selalu ada tantangan yang harus diselesaikan. Bahkan bola yang 
mendarat dekat lubang pun memiliki tantangan tersendiri. 

Ada berbagai variasi teknik dan stik golf sebagai pilihan, dan 
masingmasing memiliki konsekuensi berbeda. Seorang golfer 
harus memilih solusi terbaik dengan menimbang peluang dan 
risiko yang bisa ditanggung.  Begitu juga dalam keseharian. Tan
tangan dalam pekerjaan tak selalu berhasil diselesaikan dengan cara 
pandang yang sama. 

Saat bertanggung jawab memperbaiki Neraca Pembayaran 
Indo nesia, misalnya, Hendar menghadapi berbagai tantangan, ter
utama dari minimnya data karena masih banyak pelaku usaha salah 
kaprah menerjemahkan arti rezim devisa bebas. 

Target Hendar saat itu sudah sangat jelas, yaitu menghadirkan 
NPI berkualitas sehingga dapat menjadi pijakan pengambilan ke
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bijakan yang tepat. Namun persoalan di lapangan perlu dilihat dari 
berbagai sisi agar menghasilkan solusi kreatif. 

Data yang dibutuhkan kemudian ‘dicegat’ dari bank, melalui 
sis tem berbasis artificial intelligence sehingga meminimalisir pe ker
jaan manual dan meningkatkan kualitas data. 

Contoh lain ketika Hendar berkecimpung dalam pengendalian 
laju inflasi. Wadah seperti Tim Pengendalian Inflasi baik di tingkat 
pusat dan daerah menjadi solusi yang efektif mengendalikan laju 
inflasi, terutama dalam menghindari dampak perubahan harga 
untuk komoditas administered price. 

Saat memandang sebuah masalah, selalu ada sisi berbeda yang 
bisa kita lihat, dan dari sisi itu, kita bisa mengembangkan kemung
kinankemungkinan lain sebagai solusi. 

Ibarat bola golf sudah mendarat di area green dan perlu 
digulirkan ke lubang. Harus diperhatikan arah bola ke lubang, 
down hill, up hill, miring ke kiri atau miring kanan,  baru bisa 
mengambil keputusan putting. Soal bola masuk atau tidak masuk 
ke lubang tidak menjadi persoalan, yang paling penting adalah 
sudah melakukan tindakan yang terbaik. 

Pendekatan tersebut selalu ditularkan Hendar kepada tim. 
“Pak Hendar itu kan kenal karakter data. Ia bisa tahu mana 

yang salah tapi enggak pernah menyalahkan dan meremehkan kita. 
Biasa nya Bapak akan bilang, coba kamu lihat dari angle lain, kira
kira bagaimana,” cerita Galih Pradhono yang pernah menjadi staf 
Hendar. 

Positive Thinking saat Berproses 
Lapangan golf standar mempunyai 18 hole, yang masingmasing 
memiliki tee, green dan hole. Ada juga lapangan lebih kecil dengan 
9 hole. Namun yang jelas, setiap hole memiliki tantangan dan ting
kat kesulitan khas. 



180 H E N D A R :  N A R A S I  T A N P A  A N T A G O N I S



181S E L A L U  A D A  H A R I  U N T U K  S W I N G  Y A N G  S E M P U R N A

Hendar bersama komunitas golfer Bank Indonesia.
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Seorang golfer yang sukses mencetak birdie atau bahkan eagle 
pada hole sebelumnya bisa saja turun peringkat garagara menga
lami bogey atau double bogey  pada hole berikutnya. Kegagalan itu 
mungkin disebabkan ia belum menguasai medan di hole tersebut, 
atau memang ada faktor lain. 

Jika boleh menganalogikan peta karier Hendar di Bank Indo
nesia seperti lapangan golf, maka departemendepartemen yang 
pernah ia singgahi adalah hole dengan tantangan berbedabeda. 

“Setiap mendapatkan tugas berbeda, setiap mendapatkan tan
tangan baru, saya selalu mengingat pesan para senior. Jadikan 
tugas mu ini sebagai bagian dari karier,” kata Hendar. 

Artinya, tak ada alasan untuk menjalankan tugas setengah hati 
karena setiap tugas yang dikerjakan pasti akan ‘terhitung’ di kemu
dian hari. Daripada mengeluhkan kesulitannya, lebih baik berpikir 
positif dan yakin bahwa kelak ada hasil luar biasa. 

Di awalawal karier, Hendar pernah ditempatkan di Padang 
dan merasakan kondisi berbeda dengan di Jakarta. Bekerja di 
daerah, bebannya setumpuk. Ada banyak pekerjaan, sementara 
SDM terbatas. Setiap orang harus lebih fleksibel dan mau turun 
tangan ke lapangan. 

Bahkan saat menjabat Deputi Gubernur, Hendar juga mem ba
wahkan banyak bidang yang bersifat supporting, termasuk KPwDN. 
Bidangbidang tersebut berbeda dengan latar belakang ke ilmuan 
sehingga membutuhkan kemauan dan kemampuan beradaptasi. 

“Misalnya, ketika Pak Hendar menangani pengelolaan aset 
dan logistik, itu kan di luar keilmuan beliau sebelumnya. Namun 
Bapak mau belajar, mau bertanya, dan mau mendengar dari siapa 
saja, sehingga cepat memahami persoalan dan cepat mengambil 
keputusan,” cerita Galih.   

Kesan tersebut juga ditangkap Budi Trisnanto yang pernah 
bekerja di tim Biro Kebijakan Moneter, di bawah pimpinan Hendar. 
“Arahan pak Hendar selalu spesifik dan jelas ketika meminta kami 
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mengelaborasi semua aspek yang mempengaruhi inflasi. Saat itu, 
Pak Hendar juga sedang studi S3. Saya agak tertohok juga. Beliau 
sudah lebih senior tapi masih mau terus belajar,” cerita Budi.  

Hendar kemudian menjabat Deputi Gubernur bersamaan 
dengan bergulirnya program transformasi Bank Indonesia pada era 
kepemimpinan Gubernur BI Agus Martowardojo. Otomatis, Bank 
Indonesia sendiri banyak mengalami perubahan, terutama terkait 
governance dan penguatan organisasi. 

Pada masa itu, Hendar menyusun manajemen logistik baru. 
Ia juga membuat pembagian area di Bank Indonesia, memisahkan 
area berisiko sehingga tertutup bagi publik dan area yang boleh 
diakses masyarakat umum. Area kantor Bank Indonesia saat itu 
cukup terbuka sebagai jalan pintas dan tempat numpang parkir. 

Ia juga masih ingat bagaimana standarisasi mobil dinas 
dilakukan di era tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia cuma memiliki mobil kijang 
untuk antar jemput pimpinan menghadiri acara di luar kantor. 

Sejumlah sedan kemudian melengkapi inventaris mobil dinas, 
turut menjaga citra BI sebagai bank sentral. Peruntukannya pun 
disesuaikan kelas jabatan. “Semua yang masih samar sebelumnya 
dibuat menjadi jelas, menggunakan sistem grading,” ujar Galih. 

Swing yang Sempurna 
Golf adalah tentang berkompetisi dengan diri sendiri. Kualitas 
swing atau ayunan seorang golfer tak berhubungan dengan jumlah 
orang yang ikut bertanding. Apakah sedang bertanding dengan 4 
orang, atau 40 orang.  

Swing sempurna yang bisa dilakukan di hari ini, belum tentu 
terjadi esok hari, meski menggunakan stik golf yang sama, di 
lapangan yang sama, dengan kondisi angin tak jauh berbeda. Begitu 
juga dengan swing yang buruk hari ini, belum tentu terulang lagi 
di masa depan. 
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Bersama istri tercinta, Yulifah Wardaningsih.

Bersama keluarga besar, saat akikah cucu.
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Kita hanya perlu fokus pada saat ini, tak perlu terikat pada masa 
lalu, tapi juga tidak perlu terlalu khawatir pada sesuatu yang belum 
terjadi di masa mendatang. Segala kemungkinan selalu terbuka. 
Jika sukses besar, jangan jumawa. Jika sedang gagal, jangan bersusah 
hati karena kita selalu bisa melakukan pukulan pertama lagi. 

“Saya hanya berpikir untuk memberikan yang terbaik yang 
kita bisa. Mungkin tidak sempurna di mata orang lain, tapi sudah 
menjadi usaha sempurna bagi kita, agar kelak tidak menyesal,” kata 
Hendar. 

Narasi tanpa Antagonis 
Tanpa lawan yang harus dikalahkan, Hendar selalu bergerak men
jadi versi terbaik dibandingkan sebelumnya. Di mata para kolega 
dan sahabat, Hendar merupakan sosok yang tenang, terbuka atas 
pendapat orang lain, memiliki perhatian pada detail, sekaligus 
kebapakan. Hendar juga jauh dari sosok kontroversi. Bisa dibilang, 
sosok Hendar adalah narasi tanpa antagonis, cenderung datar 
tanpa lonjakan emosi. 

Di lapangan golf, ataupun dalam kehidupan seharihari, 
Hendar memilih fokus menaklukan diri sendiri, membuat hari ini 
selalu lebih baik daripada hari kemarin. Prinsip Hendar, seseorang 
harus dapat berkontribusi kepada institusi atau perusahaan tempat 
mereka bekerja. Lebih baik lagi, jika memberi dampak luas kepada 
masyarakat. Ia pun sering berbagi prinsip ini kepada tim. 

“Jangan sampai kehadiran kita tidak berdampak apaapa. Ada 
atau tidak ada, tak ada bedanya. Jangan sampai begitu,” kata Hendar.  

Agar dapat berkontribusi, seseorang perlu memiliki keahlian 
khusus sebagai nilai lebih. Namun menjadi expert atas satu hal 
bukan berarti menutup diri pada bidang lain. “Tentu saja, paling 
baik ialah menjadi spesialis dengan tetap memiliki wawasan di 
beberapa bidang lain,” kata Hendar. 
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Dalam konteks kepemimpinan, seseorang dengan kualitas 
tersebut, akan lebih mudah mengarahkan tim. Pemimpin perlu 
memahami proses secara detail agar ia bisa berbagi solusi dengan 
dasar yang kuat, ketika ada persoalan. 

Saat memimpin Bagian Neraca Pembayaran, Hendar tak ragu 
mempelajari asal usul angka lalu lintas modal swasta. Dengan cara 
seperti itu, ia bisa meyakini bahwa data yang ada make sense atau 
tidak. 

“Karena memiliki background dan pengalaman panjang di 
statistik, Pak Hendar sangat mendetail. Tidak cuma masalah data 
saja. Pak Hendar selalu ingin tahu detail proses terkait tanggung 
jawabnya,” kata Agung Bayu Purwoko yang pernah menjadi staf 
Hendar. 

Ketika bertanggungjawab atas persetujuan pengadaan gedung
gedung baru misalnya, Hendar tak mau sekadar menerima doku
men akhir. Ia mengumpulkan pimpinan departemen, bagian pe
ren canaan dan pengadaan untuk berbagi informasi terkait substansi 
proyek, termasuk awal proses hingga akhir. 

Saat itu, departemen pengadaan dan logistik masih menjadi 
satu. Proses memang lebih cepat, namun juga lebih berisiko. Selain 
itu, di lapangan sering muncul perbedaan pandangan khas antara 
pe rencanaan dan pengadaan. Bagian perencanaan yang idealis di
per temukan dengan bagian pengadaan yang praktis, dicarikan 
jalan tengah yang tetap menegakkan prinsipprinsip tata kelola.

Pada kesempatan lain, ketika Hendar dinas di Nepal bersamaan 
dengan jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) membahas trans
formasi. Dalam kondisi tersebut, sebetulnya wajar saja jika ia absen 
dari rapat. “Kami (para staf ) bilang nanti sinyal susah, kami siapkan 
saja laporan dari Jakarta. Tapi Pak Hendar tetap ingin mengikuti 
RDG, dan akhirnya memang mengikuti RDG dari Nepal,” cerita 
Galih. 

Ketelitian Hendar yang sangat mendetail juga diingat oleh 
Dwi Pranoto, sekarang menjabat Kepala Departemen Regional. 
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“Pak Hendar sangat teliti dan mendetail. Ia memberi perspektif, 
memberi masukan. Wawasannya juga sangat luas. Ia memiliki heli
copter view atas persoalanpersoalan di daerah dan pusat, dan mau 
turun langsung ke daerah untuk berdialog dengan para pemangku 
kepentingan,” ujarnya. 

Meski begitu, keinginan Hendar memahami detail tak lan tas 
menjadikan ia sosok pimpinan yang menerapkan micro mana
gement. Bagi orangorang yang pernah berinteraksi dan bekerja 
sama, Hendar tak lantas selalu ingin terlibat ke hal detail yang 
dikerjakan bawahannya. Ia tetaplah sosok yang humble, tenang, 
dan selalu memberi kontribusi terbaik. 

Setiap hari adalah hari yang baru  
bagi Hendar, yang dimulai dengan antusiasme 
baru, seperti ketika mengayun stik golf untuk 
pukulan pertama. Dengan begitu, akan selalu  

ada swing yang sempurna.
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BERAWAL dari niat menggugurkan kewajiban ikatan dinas, Hendar justru 
menjalani karier yang panjang hingga terpilih menjadi Deputi Gubernur 
Bank Indonesia pada 2013-2016. 

Selama 33 tahun masa tugasnya di Bank Indonesia, Hendar paling 
banyak ber  kutat dengan data dan statistika. Ia merupakan sosok penting 
di balik pe nyempurnaan Neraca Pembayaran Indonesia selama masa-
masa genting melewati krisis moneter 1998. Hendar juga berkontribusi 
pada lahir nya tim pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, serta 
pengem  bangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. 

Ketelitian Hendar ketika membaca dan memahami data telah menjadi 
inspirasi bagi tim kerja, untuk selalu berusaha menemukan cara pandang 
kreatif dalam memecahkan masalah. Pembawaan Hendar yang tenang 
dan kebapakan juga meninggalkan kesan mendalam bagi mereka.

Sosok Hendar adalah tentang Narasi Tanpa Antagonis, sosok tanpa lawan, 
tanpa kontroversi. Dan buku ini adalah catatan kecil atas sepotong fase 
kehidupan Hendar yang dijalani penuh ikhlas dalam menantang dirinya 
sendiri: memberikan upaya terbaik. 
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