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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 dimak-

sud 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 Cip-
ta melakukan 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 pi-
dana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA SAMBUTAN

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

SALAH SATU pelajaran penting dari krisis keuangan global yang 
terjadi pada tahun 2008 adalah pentingnya menjaga stabilitas sistem 
keuangan dalam menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruh
an. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indo
nesia mengembangkan kebijakan makroprudensial yang ditujukan 
untuk memantau dan menjaga stabilitas kinerja industri perbankan. 
Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan makroprudensial, Bank 
Indonesia membentuk Departemen Surveilans Sistem Keuangan 
(DSSK). Istilah surveilans sengaja dipilih agar tidak terjadi over
lap dengan tugas pengawasan bank secara mikro yang dipangku 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat ranah kerja DSSK ma
sih banyak berhubungan dengan perbankan, maka Bank Indonesia 
memerlukan seorang pegawai yang bisa menjalin hubungan kerja 
sama, koordinasi secara baik dengan OJK.  Pilihan yang paling tepat 
untuk menjadi nakhoda DSSK pada saat itu jatuh kepada Pak Erwin 
Rijanto. Pak Erwin adalah pengawas bank senior. Hampir 25 tahun 
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dari 30 tahun kariernya di Bank Indonesia dihabiskan dalam bidang 
pengawasan bank. Ditambah dengan bekal pengalaman di Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Indonesian Debt Re
structuring Agency (Indra) pascakrisis perbankan 19971998.

DSSK di bawah kepemimpinan Pak Erwin berhasil men
jalankan berbagai peran penting, terutama dalam melakukan peng
awasan perbankan dari sisi makroprudensial. Pak Erwin berhasil 
mengkomunikasikan konsep makroprudensial dan konsep stabilitas 
sistem keuangan dengan baik sehingga dapat diterima OJK, Kemen
terian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pemangku 
kepentingan lainnya termasuk masyarakat. Lembaga baru dalam 
Bank Indonesia ini juga kian diperhitungkan dalam rapat pimpinan 
Bank Indonesia. Pak Erwin bisa digambarkan sebagai orang yang 
tegas dan tidak ragu untuk berargumentasi saat menyampaikan pan
dangan temuan DSSK dalam rapat pimpinan. Sikap tegas dan ke
beraniannya berargumentasi tersebut bersumber dari data yang valid 
dan pemahamannya yang kuat atas apa yang disampaikan. 

Pribadi Pak Erwin yang rendah hati, berintegritas, sederha
na, mudah bergaul, dan egaliter membuat para pemimpin Bank 
Indonesia melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk menjaga ki
nerja industri perbankan. Kerja sama dan koordinasi dengan OJK 
berjalan dengan lancar berkat ketulusan Pak Erwin dalam bersila
turahmi dengan temantemannya yang bertugas di institusi terse
but. Tidak hanya di OJK, Pak Erwin juga diterima dengan baik di 
lembaga lainnya, seperti Lembaga Penjamin Simpanan dan Kemen
terian Keuang an. Kemampuan berkomunikasi saat berkarya di Hu
mas Bank Indonesia, pengalaman di bindang sistem pembayaran, 
pengelolaan moneter, dan pengelolaan devisa saat menjadi Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia di Singapura membuat Pak Erwin bisa 
menjelaskan berbagai hal, termasuk kebijakan makroprudensial, se
cara sederhana dan meyakinkan. Bukan kejutan sebenarnya apabila 
pimpinan Bank Indonesia akhirnya mendukung dan mengajukan 



         xiiixii          ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

Pak Erwin untuk duduk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 
per 17 Juni 2015. Anggota Dewan Gubernur dan saya pribadi meng
akui karakter ngotot yang diselingi dengan humor ala Pak Erwin ikut 
membawa suasana berbeda dalam setiap Rapat Dewan Gurbernur. 

Buku Begawanship Pak Erwin Rijanto yang diterbitkan BI 
Institute ini merupakan sumber ilmu yang berharga bagi berbagai 
kala ngan, khususnya bagi mereka yang bertugas dan mendalami 
pengawasan bank. Di dalam buku ini, Pak Erwin berbagi berbagai 
pengalaman dan kiatkiat yang sangat baik tentang pelaksanaan tugas 
pengawasan perbankan seperti insight bahwa semua hasil pene muan 
tidak hanya bergantung pada membaca pembukuan bank, tetapi juga 
melakukan cek lapangan termasuk dengan menggali informasi non
formal yang bisa mengungkap sebuah kecurangan. Pak Erwin juga 
nyaman bekerja dengan data dan sangat tekun menyertakan analisisnya 
dalam laporan yang komprehensif untuk mendukung pandangannya. 

Sebagaimana bukubuku begawanship sebelumnya, buku 
tentang Pak Erwin Rijanto ini adalah juga bagian dari upaya Bank 
Indonesia dalam membangun institutional memory yang bertujuan 
agar kita semua dapat belajar, sehingga kita dapat memanfaatkan 
ilmu yang kita dapatkan untuk berinovasi, menyumbangkan lega
cy dan peradaban yang lebih baik. Saya berharap buku ini dapat 
memberikan manfaat bagi semua kalangan, terutama pembaca yang 
berkecimpung di sektor keuangan. Selamat membaca.
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PENGANTAR PENERBIT

Inspirasi Begawanship

BANK INDONESIA Institute kembali menyediakan inspirasi 
kepemimpinan dalam bentuk buku authorized biography Bapak Erwin 
Rijanto, Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 20152020. Buku 
ini merupakan salah satu Seri Begawanship sebagai sumbangsih 
Bank Indonesia Institute bagi pengembangan kepemimpinan nasi
onal. Dengan menggunakan standar jurnalisme populer, buku ini 
diharapkan dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum, bu
kan hanya para pemangku kepentingan Bank Indonesia dan lemba
galembaga terkait. 

Seri Begawanship diposisikan sebagai referensi strategis untuk 
mempertajam nilai dan jiwa kepemimpinan pembaca. Kisah di
dalamnya disusun atas untaian sejarah hidup, perjalanan karier, pe
mikiran, dan intrik internal dari para pemimpin Bank Indonesia.  
Setiap tutur kalimatnya mengandung makna. Setiap ilustrasi mem
bawa inspirasi. Setiap kisah memberikan hikmah dan pembelajaran 
yang mendalam.

Rangkaian narasi mengenai sosok Bapak Erwin Rijanto ter
susun rapi atas hasil jerih payah tim penulis melalui proses yang 
berliku. Di balik itu semua, banyak pelajaran terkandung menge



         1xiv          ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

nai nilainilai integritas, profesionalisme, public interest, dan prinsip 
kepemimpinan yang harus dimiliki setiap pemangku jabatan publik.

Makna yang dikandung buku ini semakin dalam dengan 
adanya sumbangsih pemikiran dari para tokoh yang turut menjadi 
saksi perjalanan hidup seorang Erwin Rijanto dalam sumbangsihnya 
kepada perekonomian dan keuangan Indonesia. Untuk itu, perke
nankan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas 
perhatian, dukungan, dan nilainilai penting yang disampaikan 
mengenai sosok dan pribadi Bapak Erwin Rijanto.

Secara khusus, kami ingin menghaturkan terima kasih kepada 
Gubernur Bank Indonesia Bapak Perry Warjiyo yang telah memberi
kan arahan, perhatian, dan dukungan penuh bagi penyelesaian dan 
penerbitan buku ini. 

Kami sampaikan pula apresiasi kepada tim editor, penulis, 
kontributor, narasumber, serta tim pelaksana produksi dan pihak 
lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Buku Seri Bega
wanship ini tentunya terwujud atas dedikasi tinggi dan kolaborasi 
prima di antara berbagai pihak tersebut.

Kami berharap kiranya buku ini dapat melengkapi kebera
gaman kisah kebangsaan sebagai khazanah referensi pengembangan 
nilai dan jiwa kepemimpinan, serta menjadi inspirasi dalam memba
ngun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju.

Jakarta, April 2022

Kepala Bank Indonesia Institute
Yoga Affandi
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BAB 1

DUA DUNIA ERWIN RIJANTO

ADA DUA dunia yang paling berpengaruh pada Erwin Rijanto. 
Yang pertama, dunia akademis. Di dunia inilah, sosok ayahnya, Pak 
Poyo, memberikan nilainilai yang kemudian menjadi rujukan Er
win. Yang kedua adalah dunia cerita silat dan komik. Adalah As
maraman Sukowati—terkenal dengan nama pena Kho Ping Hoo—
yang ikut membangun imajinasi dan cara pandang Erwin sejak kecil.

Dua dunia yang bertautan dalam dirinya itu tidak hanya men
jadikan Erwin sosok yang punya totalitas dalam mengerjakan se
suatu, supel, dan sederhana. Di sisi lain, ia punya sifat kompetitif 
dan karakter street smart yang kemudian mewarnai perjalanan kari
ernya di Bank Indonesia. Erwin tidak hanya menjadi individu yang 
menjaga prinsip dan persepsinya tentang segala sesuatu yang hitam 
dan putih, tetapi ia juga memahami kompleksitas dunia yang abu
abu serta si lang sengkarut dan patgulipat di dalamnya. 

Masih jelas dalam benak Erwin, bagaimana ayahnya mengisi 
saat santai dengan mengutakatik rumus di papan tulis di rumah. 
Sementara, ibunya, Sri Fathonah, tekun menggambar di drawing 
table, meja arsitek. Gemar melukis dan membuat sketsa, sang ibu 
bahkan aktif dalam kelompok menggambar bersamasama Daoed 
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Josoef, mantan menteri pendidikan yang terkenal piawai menggam
bar sketsa wajah. Sementara Pak Poyo selalu membaca dan terus be
lajar, bahkan setelah memasuki masa pensiun. Tidak jarang murid 
sang ayah datang ke rumah untuk berdiskusi sambil mencoretcoret 
di papan tulis yang sama.

Erwin sebenarnya nyaris mengikuti jejak ayahnya. Bakatnya 
mengajar kental. Ia sempat dipercaya untuk menjadi asisten dosen 
satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada 
(UGM). Selain itu, ia juga mengajar sebagai asisten dosen di dua 
kampus swasta lainnya. Jalur untuk menjadi dosen tampak nyata. 

Namun, Erwin berpikiran lain.
“Enggak lucu jadi dosen. Saya akan dibandingbandingin 

terus. Enggak mau saya,” ujarnya. Rupanya, nama besar ayahnya 
menjadikan profesi dosen, apalagi di UGM, akan meletakkan Erwin 
di bawah bayangbayang ayahnya. Sulit untuk menihilkan hal ini 
karena bisa dikatakan hampir semua dosen Fakultas Ekonomi UGM 
pernah menjadi murid ayahnya. Apalagi, mereka kerap berseloroh 
membandingkan Erwin dengan ayahnya. Pada titik ini, ia ingin lepas. 
“Kayak gitu kan nyebelin ya. Males aku,” katanya.

Kebetulan, dosen pembimbingnya, Sukanto Reksohadiprodjo, 
memberi tawaran menarik. “Kamu mau enggak masuk BI?” tanya 
Sukanto.

Bagi Erwin, Bank Indonesia adalah salah satu tempat favorit 
lulusanlulusan fakultas ekonomi seantero Indonesia. Dari UGM juga 
biasanya hanya mereka yang punya prestasi di atas ratarata yang bisa 
diterima di Bank Indonesia. Saringan untuk bisa diterima luar biasa. 
Selain itu, etos kerja di Bank Indonesia sangat tinggi. Di benaknya, 
setiap orang di Bank Indonesia memang benarbenar kerja. Tidak 
sekadar berstatus pegawai, tetapi lebih banyak tidak kerjanya. “Boleh 
dikatakan, pemikiran kita sebagai lulusan terus mau jadi pegawai ne
geri, kalau enggak masuk BI, ya Kementerian Keuangan,” kata Erwin 
tentang persepsi umum lulusan fakultas ekonomi ketika itu.
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Erwin berupaya untuk tetap dilihat sebagai dirinya sendiri, 
lepas dari bayangbayang ayahnya, walaupun banyak pejabat tinggi 
Bank Indonesia, seperti Boediono yang kemudian menjadi Guber
nur Bank Indonesia, adalah bekas murid ayahnya. Inarno Djajadi 
bercerita, kakaknya itu tidak pernah mau membawabawa nama 
ayah mereka. “Dia strict banget kalau soal ini. Padahal, kalau orang 
tua namanya bagus dan jujur, ya menurut saya sebenarnya tidak apa
apa. Tapi kalau Mas Erwin beda,” kata Inarno yang sejak Juni 2018 
menjadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pendidik

Ayah Erwin, Soepojo Padmodipoetro, yang oleh maha
siswamahasiswanya akrab dipanggil Pak Poyo menjadi Rektor Uni
versitas Gadjah Mada (UGM) tahun 19671968. Pak Poyo adalah 
seorang pendidik. Ia memulai kariernya sebagai guru Sekolah Rakyat 
di Bandung pada tahun 1943. Buletin Pantjaran Universitas Gadjah 
Mada edisi 1 Oktober 1968 mencatat bahwa Pak Poyo lalu pindah 
ke Yogyakarta tahun 1945 dan masuk SGMT, Sekolah Guru Me
nengah Tinggi. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum, Ekonomi dan 
Sosial Politik (HESP) UGM bagian ekonomi dan mendapat ijazah 
bakaloreat tahun 1954. Sepanjang menjadi mahasiswa, Pak Poyo 
terus mengajar. Ia mengajar di SMA V/c Yogyakarta serta menjadi 
asisten kuliah di Fakultas Ekonomi UGM.

Pak Poyo lalu melanjutkan pendidikan di University of Min
nesota, Amerika Serikat (AS), dan mendapat gelar Master of Arts 
tahun 1962. Kembali dari AS, Pak Poyo terus mengajar di Fakultas 
Ekonomi HESP UGM sembari mengikuti kuliah di fakultas yang 
sama hingga tahun 1965 memperoleh gelar doktorandus. Hal ini 
cukup unik karena sejak tahun 19621964 ia telah diangkat menjadi 
Dekan Fakultas Ekonomi UGM. Ia sempat sulit memperoleh ijazah 
karena berarti sebagai dekan Pak Poyo harus menandatangani ijazah 
atas namanya sendiri. Masalah tuntas setelah tahun 1964 ia menjadi 
Pembantu Rektor UGM. 

D U A  D U N I A  E R W I N  R I J A N T O
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Selanjutnya, tahun 1967 Pak Poyo diangkat menjadi Ketua 
Presidium UGM (rektor). Setahun kemudian, tepatnya 1 Septem
ber 1968, Pak Poyo menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pendi
dikan dan Kebudayaan. Seusai menjadi Duta Besar/Wakil Tetap RI 
di UNESCO di Paris tahun 19721976, Pak Poyo kembali mengajar 
sebagai dosen terbang. 

“Dari ayah, ada satu kalimat yang selalu saya ingat. Make your 
good better, and your better best,” cerita Erwin. Prinsip yang ditanam
kan sang ayah terus berbekas dalam diri Erwin hingga kini. Bagi
nya, mengerjakan segala sesuatu harus serius dan terus berusaha 
untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Saat Erwin masih kecil 
dan mendapat nilai jelek, ayahnya tidak pernah marah. Ayah ha
nya mendorongnya untuk berusaha lebih baik lagi. “Mengerjakan 
sesuatu harus benarbenar dan selalu memperbaiki, memperbaiki, 
memperbaiki, dan memperbaiki,” kata Erwin.

Kedua orang tuanya menganggap komunikasi dengan 
anakanaknya adalah hal yang penting. Meja makan selalu menja
di ajang ngobrol seusai makan bersama keenam anak mereka yaitu 
Etty Antarini, Bambang Priyono, Arin Ningsih, Erwin Rijanto, 
Inarno Djajadi, dan Ida Damayanti. Yang menarik, dari enam ka
kak ber adik, semua anak lelaki mengikuti jejak ayah mereka belajar 
ekonomi. Adapun semua anak perempuan belajar arsitektur, sejalan 
dengan Sri Fathonah yang sering mengajak anakanak perempuan 
menggambar di meja gambarnya.

Dengan Pak Poyo, Erwin dan kakak adiknya kerap ngobrol 
perihal ekonomi. Tentu, bukan ekonomi dalam bentuk teoriteori 
atau rumusrumus rumit dengan integral dan diferensial, melainkan 
ekonomi dalam isu seharihari. Tanpa sadar, prinsipprinsip dasar 
ekonomi masuk ke pikiran mereka. Pengalaman kolektif akibat 
kondisi eksternal juga membekas di ingatan Erwin, seperti situasi 
ekonomi di tahun 19641965 ketika inflasi sangat tinggi. Makan 
nasi bisa sejarang makan lauk. Biasanya yang dimakan adalah bul
gur, atau beras “tekad” yang dicampur singkong. “Satu telur dibagi 
untuk delapan orang,” katanya.
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Soepojo Padmodipoetro dan Sri Fathonah (1975)

Sejak kecil Erwin menyadari, ketika hanya punya sumber daya 
terbatas, ia harus bisa menentukan prioritas. Saat itu, sumber daya
nya adalah uang sakunya. Ia belajar uang saku harus diatur untuk 
bisa memenuhi kebutuhannya. Prinsip bagaimana kita memperoleh 
manfaat atau kepuasan yang paling tinggi diajarkan dengan bahasa 
dan cara sederhana. Melihat ke belakang, demikianlah dengan halus 
Pak Poyo mengarahkan minat anakanaknya pada bidang ekonomi.

“Hubungan dengan orang tua itu kayak teman saja. Sering 
kalau jalan ya rangkulan,” kata Inarno Djajadi. Ia juga mengingat 
orang tuanya termasuk moderat. Salah satunya adalah, seusai SMA, 
anakanak sebisa mungkin kuliah di luar kota. Alasan nya, biar tidak 
jadi manja karena biasa terpenuhi kebutuhannya se perti kalau ada 
di rumah terus. Pak Poyo yang komunikatif menjadi good cop, se
mentara ibu yang disiplin, terutama agar anakanak belajar, menjadi 
“tukang cubitnya”.

Inarno juga mengingat kuatnya jiwa pendidik ayahnya. Di 
rumah mereka, ada seorang asisten rumah tangga yang buta huruf. 
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Setiap malam, Pak Poyo mengajari asisten rumah tangga itu membaca 
dan menulis sampai bisa. Lamakelamaan, asisten rumah tangga itu 
bahkan sudah bisa mengisi tekateki silang. Bagaimana tidak, ia juga 
diajarkan cara mencari jawaban di ensiklopedia yang berjejer di rak 
buku. Sampaisampai si asisten itu pernah menang hadiah lomba te
kateki silang. Sopir yang lulusan SMP pun didorong untuk kembali 
bersekolah, lulus SMA, serta mengambil bermacammacam kursus.

Baik Erwin maupun Inarno bercerita tentang kesederhanaan 
Pak Poyo. Erwin ingat, walau ayahnya pernah memegang berbagai 
jabatan kunci, satusatunya rumah pribadi yang dibeli dari Kemen
terian Pendidikan dan Kebudayaan baru lunas 10 tahun setelah pen
siun. Erwin pun sempat membandingkan ketika dia bersekolah de
ngan naik bus umum, sementara anakanak bawahan ayahnya justru 
naik turun mobil pribadi. 

Erwin mengatakan ia menghormati prinsip orang tuanya. 
Akan tetapi, ia memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurut 
dia, memang ada batasbatas yang tidak boleh dilanggar, tetapi ma
teri juga bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. “Tapi bagaimana 
caranya kita bisa mendapatkan materi dengan jalan yang tidak me
langgar ketentuan,” kata Erwin. 

Mobil sederhana Hiace yang telah karatan pun sempat dipakai 
Pak Poyo saat menjadi Ketua Harian UNESCO di Indonesia. Inar
no bahkan mengenang, kerap kali tamu yang datang tidak mengenali 
ayahnya yang menjabat sebagai orang nomor dua di kementerian. “Per
nah Bapak lagi nyiram di halaman, terus ada tamu yang datang dan 
tanya ke Bapak saya, ‘Bapak ada?’. Bapak jawab, ‘ooo Bapaknya lagi 
istirahat. Nanti saya kasih tahu’. Lalu ya dia yang keluar,” cerita Inarno.

Integritas juga menjadi turunan penting dari kesederhanaan 
Pak Poyo. Rumah dinas kementerian di Jalan Cut Mutia, Menteng, 
pernah mendapat kiriman yang isinya tivi berwarna. Awal tahun 70an, 
televisi berwarna sangat eksklusif. “Kita buka bungkusnya aja nggak 
boleh sama orang tua, dan itu dikembalikan. Jadi, yang kayak gitu 
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kan membekas di kami. Sampai sekarang juga saya masih ingat,” 
cerita Inarno. 

Senada dengan Inarno, Erwin menyimpulkan, “Orang tua 
saya enggak banyak bicara tapi dia ngasih lihat, kasih contoh, dan 
contoh itu kadangkadang lebih nempel untuk saya.”

Erwin yang lahir di Yogyakarta, 18 Agustus 1958, ikut ayah
nya yang ditugaskan menjadi Sekjen Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Sempat sekolah SD di Besuki dan SMPN 1 Jakarta, 
Erwin lalu melanjutkan SMP di Sekolah Indonesia di Belanda saat 
ayahnya bekerja di Paris, Perancis. Menjelang lulus SMA, ia kembali 
ke Yogyakarta karena ingin kuliah Ekonomi di Universitas Gadjah 
Mada (UGM).

Wihana Kirana Jaya, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM 
yang telah mengenal Erwin sejak usia enam tahun, bercerita, kul
tur keluarga Pak Poyo sangat kental melekat pada anakanaknya. 
Wihana yang pernah menjadi asisten Pak Poyo di kampus melihat 
kepemimpinan yang sangat akademis, rendah hati, dan mudah ber
gaul tecermin pula pada anakanak Pak Poyo. 

Wihana juga mengingat, Erwin yang dikenalnya sejak SD ke
las I berubah seusai sekolah di Belanda. Ia lebih piawai membangun 
argumentasi dan punya pemikiran yang relatif lebih kritis daripada 
temantemannya. “Dia ke Jakarta waktu SD kelas II. Waktu itu dia 
sudah suka baca, apalagi Kho Ping Hoo, dan sudah rapi tulisannya. 
Makanya, suka kita gangguin. Waktu kelas II SMA, pulang dari Be
landa, kami ketemu lagi. Dia jadi lebih mandiri, disiplin dan indi
vidualis,” kata Wihana.

Bagi Erwin, sekolah di Belanda dirasakan cukup berat. Ia 
bahkan sempat punya banyak nilai merah di rapor pada awalawal 
masa bersekolah di Belanda. Namun, pada saat itu pun, ketika ma
sih duduk di bangku SMP, Erwin telah mempraktikkan prinsip tak 
kenal menyerah. Ia memang tidak lulus dengan nilai gilanggemi
lang. Akan tetapi, perkembangan studinya cukup bagus, dan yang
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Erwin (tengah-belakang) saat berada di Belanda

terpenting, saat tes masuk perguruan tinggi negeri lewat ujian ma
suk SKALU (Sekretariat Kerjasama Lima Universitas yang berang
gotakan UGM, UI, ITB, IPB, dan Unair), ia diterima di Fakultas 
Ekonomi UGM pada 1978.

Erwin persisnya mengambil Jurusan Ekonomi Umum yang saat 
ini biasa disebut Ekonomi Studi Pembangunan. Ia memilih jurusan 
itu karena memang suka ekonomi makro serta moneter. Menggemari 
angka sejak sekolah menengah, saat penjurusan dia masuk IPA. Na
mun, ia tidak memilih Jurusan Akuntansi karena, menurut dia, bela
jar tentang moneter, makro, dan mikroekonomi jauh lebih menarik. 

Bandel atau Cerdik

Ada satu hobi Erwin yang ajek ia lakukan sejak SD, seko
lah di Belanda, SMA, kuliah, bahkan terus dipertahankan selama 
berkarier di Bank Indonesia, sampai pensiun. “Baca buku itu hobi 
saya, ter utama bukubuku cerita, apalagi cerita silat Kho Ping 
Hoo,” katanya.
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Ratusan jilid ceritacerita silat ia baca. Selain Kho Ping Hoo, 
ia juga sangat terkesan dengan Api di Bukit Menoreh, karya SH Min
tardja. Erwin mengikuti cerita olah kanuragan yang pertama kali 
diterbitkan secara bersambung di harian Kedaulatan Rakyat (KR) 
pada 1968 itu sejak ia SD hingga tamat kuliah, yakni saat penulis nya 
meninggal dunia dan tidak menuntaskan cerita. 

Semua edisi Api di Bukit Menoreh telah dilahap Erwin. Di se
lasela pelajaran bahkan kuliah pun ia selalu membawa buku cerita 
silat seukuran saku di tasnya. Tidak jarang juga buku itu ia bukabu
ka di tengah pelajaran. Ia sesekali datang ke kantor harian KR khu
sus untuk membaca cerita yang terpampang di koran yang ditempel 
di kotakkotak berkaca, sambil nongkrong dan makan. “Saya sudah 
baca semuanya, enggak mungkin enggak,” katanya yakin.

Hobi Erwin membaca cerita silat juga meninggalkan kesan 
bagi orangorang terdekatnya. Inarno ingat, secara akademis, Erwin 
yang paling menonjol di antara saudaranya. Padahal, bisa dikatakan 
Erwin lebih getol membaca buku silat daripada buku pelajaran. 
Inarno ingat, waktu SMP, Erwin kerap datang sendirian ke tempat 
persewaan buku di Pasar Senen untuk mencari cerita silat. 

Bahkan, lewat buku cerita silat ini, Erwin bisa “menjebak” 
adikadiknya. Erwin piawai menceritakan isi buku silat yang di
bacanya sehingga adikadiknya terpukau mendengarkan. “Kalau dia 
bercerita, misalnya Suling Emas, kita disuruh bayar 2 gulden. Lagi 
seruserunya, tibatiba dia bilang, ‘ya, udah abis waktu.’ Nah, kita 
musti bayar lagi,” kata Inarno yang saat itu duduk di kelas V SD, 
sementara Erwin SMP.

Cerita Wihana lain lagi. Ia pernah penasaran kenapa nilai
nilai Aljabar Erwin lebih baik darinya. Ia lalu membuka tas Erwin 
diamdiam. Eh, ternyata isi tas Erwin hanyalah bukubuku cerita 
silat Kho Ping Hoo. Di kesempatan lain, Wihana, Erwin, dan tiga 
kawan mereka lainnya bepergian ke Jakarta. Rumah tempat lima 
sekawan ini tinggal di Jakarta akan dikunjungi temanteman dari 
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sekolah khusus perempuan. Temanteman Erwin, termasuk Wiha
na, khawatir Erwin bakal jadi saingan berat mereka untuk menarik 
perhatian temanteman baru dari sekolah perempuan itu. Mereka 
pun sepakat memberi Erwin setumpuk buku Kho Ping Hoo lalu 
menguncinya di kamar. “Kalau ada Erwin, bisa lari ke dia semua. 
Jadi, kita kunci biar dia enggak muncul hahaha. Tapi, dia enggak 
jadi marah karena ada Kho Ping Hoo itu,” kata Wihana tergelak.

Erwin mengenal cerita silat pada saat belajar membaca, ketika 
masih duduk di bangku kelas I atau II sekolah dasar. Cerita silat 
Kho Ping Hoo berjudul “Memperebutkan Patung Dewi Kwan Im” 
adalah buku pertama yang dibacanya. Setelah itu, ia terus membaca, 
baca, dan baca sampai akhirnya jatuh cinta. Membaca komik, diakui 
Erwin, sebagai caranya untuk belajar membaca.  

Hingga kini, kegemaran itu tetap bertahan. Koleksinya pun 
sangat banyak dan tersimpan dengan rapi.  Begitu pula dengan ko
mikkomik lain. Ia merasa membaca komik sebagai salah satu cara 
untuk melepaskan stres. Memindahkan universe dari dunia kerja 
yang penuh tekanan ke lingkungan yang lebih rileks.

“Kalau saya mau tidur, tetapi otak masih stressfull, kan enggak 
jadi tidur. Tapi kalau saya sudah baca Kho Ping Hoo, saya udah 
agak masuk ke situ (dalam ceritanya), saya langsung merasa ngan
tuk. (terus) Tidur. Jadi, kalau mau jujur, itu salah satu cara saya un
tuk mengatasi stres. Jangan bawa masalah ke rumah,” kata Erwin 
sembari mengungkapkan bahwa pikirannya menjadi rileks setelah 
menghabiskan 20 atau 30 lembar halaman. 

Kho Ping Hoo juga menemani Erwin pada saat melakukan 
perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar negeri. Ia “memenuhi” 
iPadnya dengan koleksi cerita Kho Ping Hoo sehingga  dapat di
manfaatkan ketika ingin memindahkan frekuensi otak setelah seha
rian menjalani meeting dengan berbagai pihak.  Kho Ping Hoo juga 
menjadi mene mani ketika Erwin berada di dalam pesawat jarak jauh. 
“Biasanya kalau di pesawat jarak jauh, udah download beberapa edi
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si buku silat. Mungkin Bapak sudah baca sebelumnya. Sebab, (buku 
yang didownload) tidak ada gambarnya, cuma tulisan semua,” kata 
Tisna Irawan, salah satu staf Erwin saat menjadi Deputi Gubernur BI. 

Selain untuk melepaskan stres, ceritacerita silat yang dibaca 
Erwin itu rupanya ikut menjadi referensi yang memperkuat karak
ter street smart pada dirinya. Karakter ini juga terbentuk lewat per
gaulannya. Inarno mengatakan, ia bisa melihat bahwa kekuatan Er
win dalam membina kariernya di Bank Indonesia antara lain ada 
pada karakter street smart yang dimiliki kakaknya itu. Erwin me
mahami teori, tetapi juga punya modal pergaulan dan intuisi yang 
terbentuk lewat “kebandelan”. Dari pergaulan, Erwin memiliki 
wawasan tentang rumor dan modus yang terjadi, sementara intuisi 
membimbingnya untuk mendeteksi masalah, dilanjutkan dengan 
dorongan untuk menyelesaikannya. 

“Mas Erwin orangnya memang berani banget. Dari kecil juga 
udah keliatan. Kalau dia punya prinsip, ya akan hajar terus. Eggak 
bisa dibengkokbengkokkan. Lurus aja,” kata Inarno. 

Walau banyak melewatkan waktu untuk bergaul, Erwin di 
mata Inarno juga bisa tetap mampu mencetak nilainilai yang ba
gus, terutama sejak SMA. “Sebenarnya dia enggak terlalu serius, tapi 
juara terus. Jadi, kalo dibilang sih, menurut saya, di keluarga yang 
paling menonjol akademisnya itu dia,” ujar Inarno.

Kembali soal komik Kho Ping Hoo yang menjadi referensi 
Erwin, seri komik ini memang dikenal punya banyak fans di era 
7080an. Cerita yang terjalin membuat pembaca lekat ingin melan
jutkan ke buku berikutnya. Di balik cerita itu, ada berbagai filosofi 
tentang kebenaran versus kejahatan, semangat dan perjuangan se
orang ksatria, jiwa kepemimpinan, bagaimana menghadapi godaan
godaan, serta berkompetisi secara adil. Semangat kompetisi ini sa
ngat kental terasa pada diri Erwin, sebagaimana diceritakan orang
orang terdekatnya. 

“Saya waktu SMAkuliah kayaknya agak bandel, ya. Saya ka
yaknya udah menikmati hidup, kebandelankebandelan kecil atau 
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yang setengah gede saya udah menikmati juga,” kata Erwin tertawa. 
Menurut dia, orang tuanya bisa memberi kebebasan karena mereka 
sudah berhasil menanamkan nilainilai di benak anakanaknya se
jak kecil. Dengan demikian, tiap anak sudah bisa menentukan batas 
sendiri dalam pergaulannya. 

“Yang jelas sih, saya bukan anak culun. Bandelnya juga bu
kan yang mengerikan atau kriminal gitu,” kata Erwin yang waktu ke 
SMA berambut gondrong dan ke sekolah naik motor trail. Hobinya 
balapan dengan trail berlanjut saat duduk di bangku kuliah. Ceri
tanya, salah seorang temannya saat kos dapat sponsor dari sebuah 
merek otomotif. Mereka itu kemudian sering memberi bantuan. Er
win yang juga suka motor trail ikut ketiban untung. 

Sebagai anggota kegiatan pencinta alam, Erwin pernah harus 
ikut latihan survival dengan naik Gunung Slamet tanpa dibekali 
makanan, hanya bermodal jaket. Tiga hari ia harus makan apa yang 
disediakan alam, termasuk ular dan lainlain.  Wihana mengingat 
sosok Erwin juga setia kawan. Demi membela teman, Erwin tidak 
segansegan berkelahi, bahkan pernah hingga giginya patah. “Kalau 
ada temannya dipukulin orang, dia membantu walaupun dia juga 
ikut dipukulin,” kata Wihana.

Erwin juga mengisi masa remajanya dengan sofbol. Ia bah
kan ikut mendirikan klub sofbol, Partha. Klub ini masih hidup 
dan berkembang hingga sekarang. Awalnya Erwin suka menonton 
temantemannya main sofbol. Belakangan ia ikut bermain dan, 
bersama kawankawannya saat masih kuliah, mendirikan Partha. 
Klub softball Partha ini anggotanya lulusan dari berbagai SMA yang 
relatif “gaul” di Yogyakarta. Ketika Partha didirikan sekitar tahun 
19771978, belum ada fasilitas lapangan sofbol di Yogyakarta. Jadi, 
bisa dikatakan klub Partha yang didirikan Erwin dan kawankawan
nya ini ibarat “babat alas”, mulai dari bermain dengan “meminjam” 
lapang an di IKIP, lalu di lapangan kampus UGM, hingga harus 
membuat lapangan sendiri. 
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Salah satu yang dibanggakan Erwin, anggota klub sofbolnya 
itu hampir semua sanggup merampungkan kuliah. Jadi, mereka ti
dak sekadar menjadi gank main saja, tetapi juga serius di bangku 
sekolah. Erwin mengamati, banyak klub sofbol yang anggota nya 
kemudian tidak selesai kuliah. “Prinsip kita dulu adalah sofbol un
tuk olah raga, tapi sekolahnya tetap. Kita saling ingatkan. Sampai 
sekarang alumninya masih banyak dan jadi sponsor untuk beasiswa 
yang kita kasih,” kata Erwin. Hingga kini, Partha yang mendu duki 
peringkat 56 secara nasional kerap mencetak prestasi, bahkan sam
pai tingkat regional.

Di Jalur yang Benar

Perpaduan antara pengaruh keluarga yang akademis, ling ku ng
an pergaulan, serta inspirasi dari dunia imaji cerita silat menghasil
kan sosok Erwin yang menurut Wihana merupakan “perpaduan 
wawasan global dan tindakan yang lokal”. Walaupun cukup bandel 
waktu SMA dan kuliah, lingkup pergaulannya tidak pernah keluar 
dari dunia aka demis. Ini antara lain terlihat dari tempat ia kos sela
ma kuliah pun selalu di rumah dosen UGM. Pak Poyo yang ketika 
itu bertugas di Paris, kemudian di Jakarta, membebaskan anakanak
nya bersekolah terpisah di luar kota, tetapi lingkup akademis tetap 
menaungi mereka. 

Erwin, misalnya. Saat SMA, ia kos di rumah keluarga dosen 
yang disiplin, Arma Abdulla, yang pada tahun 1962 adalah Dekan 
Fakultas Pendidikan Djasmani UGM. Tidak heran, walau masa SMA 
Erwin juga diwarnai aksiaksi anak muda, seperti tawuran dan ba lap 
motor trail, pelajarannya tetap berjalan di jalur yang benar. Saat kuli
ah, ia kos di rumah Wihana yang ayahnya juga dosen di UGM.

Pergaulan Erwin yang luas dengan berbagai kalangan sema
kin memperkaya wawasannya tentang berbagai macam kalangan. Ini 
membuatnya memiliki softpower sekaligus kecerdikan dalam meng
hadapi berbagai situasi. “Dia strategis banget orangnya,” kata Wihana. 
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         1514          ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

Selain strategis, Erwin juga sangat kompetitif. Wihana berce
rita, selepas SMA, ia dan Erwin samasama masuk Fakultas Ekonomi 
UGM. “Nah, saya sebagai sahabat, tapi dia menciptakan kompetisi 
yang tinggi dengan saya,” kata Wihana.

Cara Erwin mengajak Wihana berkompetisi, misalnya, de ngan sa
ling membandingkan nilainilai yang mereka dapat di sekolah dan bangku 
kuliah. Erwin juga kerap mencari tahu apakah Wihana belajar atau tidak. 
Ada kalanya, kebandelan Erwin muncul. Ketika menemukan Wihana 
sedang belajar di kamar, Erwin mengganggu dengan mengajaknya men
cari duren. Bahkan, ketika malam minggu Wihana apel ke rumah pacar, 
Erwin mendatanginya. Ternyata benar saja, Wihana sengaja membawa 
buku untuk belajar di rumah pacar agar tidak ketahuan Erwin. Begitu 
rencana belajar di rumah pacar itu ketahuan, Erwin pun marahmarah 
dan menuntut agar Wihana jujur dan adil dalam berkompetisi. 

“Dia sering menuntut fairness. Menurut saya itu bagus. Dia 
ingin lingkungan yang fair, terbuka, accountable, dan transparan. 
Sudah kelihatan dari kebiasaannya seharihari,” kata Wihana.

Erwin juga kerap mengajak Wihana berdiskusi tentang pel
ajaran. Mungkin karena terbangun saat sekolah di Belanda, kemam
puan berdebat Erwin dinilai Wihana sangat bagus. Apalagi, Erwin 
suka membaca buku. Oleh karena itu, Wihana kerap kalah berde
bat dengannya soal pelajaran. Akan tetapi, di sini serunya. Wihana 
yang kesal karena sering dikalahkan lalu membalas dendam. Ia tahu 
kelemahan Erwin yang paling utama: kecoak. 

Diamdiam, Wihana mengambil kecoak dari kamar man
di dan menaruhnya di dalam gelas teh Erwin di atas meja belajar
nya di kamar. Begitu melihat kecoak itu, Erwin pun histeris. Ia lari 
tungganglanggang di seantero rumah, sampai orang tua Wihana bi
ngung dan bertanyatanya. Rahasia soal kecoak dalam gelas teh itu 
disimpan Wihana sampai bertahuntahun kemudian ketika ia mau 
mengambil studi doktoral di Australia. “Waktu itu saya minta maaf 
dan dia misuhmisuh, hahaha,” kata Wihana.
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Satu lagi kisah tentang Erwin yang menurut Wihana mere
presentasikan sahabatnya itu dengan tepat. Di antara kawankawan
nya, Erwin ternyata termasuk yang paling doyan duren dan ia juga 
pintar memilih duren yang berkualitas bagus dan enak. Dia suka 
berinisiatif mengajak kawankawannya mengumpulkan uang untuk 
membeli duren. Rupanya, Erwin sendiri tidak ikut urunan. Alasan
nya, Erwin lah yang berangkat membeli duren, memilihkan duren 
yang bagus, dan ia juga berhasil menawar harganya. “Jadi pinter dia 
managerialnya, dari harga, kualitas, dan dia bisa ngumpulin orang. 
Saking detailnya dia sulit dicurangin orang,” kata Wihana.

Dua sahabat ini memang adaada saja akalnya. Saat kuliah, mere
ka harus mengambil kelas salah satu profesor yang dikenal paling killer 
di fakultas ketika itu. Namanya, Profesor Roekmono Markam. Ham
pir semua mahasiswa yang mengambil kuliah Ekonomi Pe rencanaan 
ini pernah mencicipi nilai F. Palingpaling hanya satu sampai tiga ma
hasiswa yang langsung lolos. Erwin dan Wihana pun memutar otak. 
Kebetulan, karena mereka tinggal di kompleks dosen UGM, mereka 
bertetangga dengan sang profesor. “Eh, kita minta jadwal ronda jaga 
malam (di kompleks) yang samasama dengan Pak Markam,” kata 
Wihana menceritakan rencana Erwin.

Berhubung satu giliran ronda malam, dua mahasiswa ini pun 
menawarkan diri agar mereka saja yang memutari kompleks. Profe
sor tentu senang. Obrolan pun terjadi. Setelah obrolan ngalor ngi dul 
mulai dari kuliah di mana, jurusan apa, dan seterusnya, akhirnya 
keduanya berterus terang mengatakan bahwa mereka mengambil 
mata kuliah sang profesor. Tidak tanggungtanggung, mereka pun 
berusaha untuk meminjam buku sang profesor dengan alasan mau 
belajar karena sedikit lagi ujian. Permintaan ini dikabulkan oleh Pro
fesor Markam dan mereka disuruh ke rumah keesokan harinya.

“Eh, bukunya ternyata bahasa Belanda. Kita cari orang un
tuk terjemahkan lalu kita pelajari,” cerita Wihana. Usaha ini mem
buahkan hasil. Saat ujian, ada satu mahasiswa yang mendapat nilai 
A, sementara Erwin dan Wihana bisa mendapat nilai B. Sisanya, 
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tidak lulus. “Nah, itu otaknya Erwin Rijanto Slamet, nama Slamet
nya waktu kecil dikasih supaya enggak sakitsakitan. Ada watak 
kepemim pinan, strategis, dan kompetitif,” katanya.

Wihana ingat, salah satu “kemenangan” Erwin darinya adalah 
saat keduanya mengambil mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro 
yang diajar oleh Boediono—dosen yang di kemudian hari menjadi 
Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Presiden RI. Saat itu, Erwin 
mendapat nilai A, sedangkan Wihana mendapat B. Seperti biasa, Er
win dan Wihana suka saling ganggu soal nilai. Rupanya diamdiam 
Erwin membaca buku sumber asli kuliah Boediono yang berbahasa 
Inggris. Sementara mahasiswamahasiswa yang lain, termasuk Wiha
na, hanya mengandalkan sinopsis yang dibuat oleh dosen. 

Ternyata hal ini menjadi pola Erwin. Ketika ia benarbenar 
tertarik pada suatu mata kuliah, ia akan betulbetul fokus untuk 
mengeksplorasi materi kuliah itu. Bahkan, bukubuku cerita silat 
yang dicintainya ditutup dulu untuk mempelajari Ekonomi Ma kro. 
“Jadi, dia memang tidak memberi tahu saya karena saya dianggap 
kompetitor,” kata Wihana tertawa.

Sejak remaja, Erwin juga sudah punya pembawaan sederhana. 
Walaupun ayahnya sempat bekerja di luar negeri dan menjadi peja
bat, Erwin tidak gemar menggunakan barang bermerek dan mahal. 
Mulai sepatu, baju, hingga sepeda motornya pun biasabiasa saja. 
Bahkan, kaus kaos berkerah yang saat itu sudah dianggap keren dan 
dimiliki Erwin banyak yang didapat dari lungsuran kakaknya. 

Saat kiriman dari orang tua telat, Erwin pun pernah meng
ajak Wihana ke Pasar Beringharjo untuk menjual baju supaya bisa 
me nyambung hidup bulan itu. Saking asyiknya berjualan, mereka 
tidak sadar seorang perempuan teman kuliah memergoki mereka. 
Ke esokan harinya, di kampus, teman ini menggoda mereka, me
ngatakan kalau baju yang mereka kenakan ternyata dibeli di Pasar 
Be ringharjo. “Beli apa, lha wong kita jual kok,” kata Wihana.
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Mulai Serius

“Saya kuliah serius itu setelah tingkat tiga ya, jadi setelah sar
jana muda, waktu tingkat sarjana,” cerita Erwin. Waktu itu, ia sadar 
bahwa waktu main telah usai. Ini saatnya serius karena terkait de
ngan masa depan. Bagaikan panel, tombol main diswitch ke tombol 
serius. Total, lima tahun Erwin menamatkan kuliahnya.

Salah satu dosen favoritnya adalah Boediono yang saat itu 
mengajar Ekonomi Makro. Cara mengajar Boediono yang sederha
na, tetapi tepat, berbekas pada Erwin. Saat mengambil skripsi dengan 
tema ekonomi lingkungan, ia berada di bawah bimbingan Sukanto 
Reksohadiprodjo yang saat itu juga jadi Dekan FE UGM. Inarno 
yang kemudian juga kuliah di Jurusan Ekonomi Umum Fakultas 
Ekonomi UGM mengatakan, nilainilai Erwin selalu bagus. Tidak 
heran, ia sempat mendapat beasiswa dari PT Inalum. 

Tentang Erwin yang mengakui bahwa dirinya tidak seluwes 
ayahnya dalam bergaul, menurut Wihana hal ini dipengaruhi pola 
pikir Erwin yang lebih strategis dan efisien. Erwin bisa memilih dan 
berinteraksi dengan orang lain, baik dalam lingkup formal mau
pun informal, dengan mempertimbangkan efeknya pada dirinya. 
De ngan kata lain, ia juga memilih teman bergaul. Kalau sekiranya 
memberi dampak yang tidak baik, ia akan keluar dari kelompok itu. 
Akan tetapi, jika berdampak baik, Erwin dengan piawai membuat 
pertemanannya itu menuai manfaat. Salah satunya, dengan mencip
takan kompetisi yang sehat.

Inarno punya sudut pandang lain. Menurut dia, Erwin 
mengikuti jejak ayah mereka yang suka bergaul dengan siapa saja. 
Di kemudian hari, Erwin juga bisa sangat dekat dengan semua anak 
buahnya, sampai tukang kebun, sopir, dan petugas satpam. Ini kare
na pola komunikasinya yang tidak formal, relatif santai, dan tidak 
terlalu birokratis. Jika menyangkut halhal yang menuntut profe
sionalitas, Erwin bersikap profesional dan jelas punya batasan, tetapi 
tidak bossy. 
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“Karakter strictnya itu beneran. Saya sebagai adik tidak per
nah dengar atau dapat insider informasi dari Mas Erwin, misalnya 
dollar nanti melemah atau bagaimana. Kalau bisa dapat info itu, 
bisa kaya saya. Tapi buat mas Erwin itu confidential yang dia pegang 
kuat,” kata Inarno yang lingkup kariernya di pasar modal sesekali 
bersinggungan dengan bidang Erwin di Bank Indonesia.

Pada tahuntahun pertamanya di Bank Indonesia, Erwin 
punya gaya khas dengan motor bebek C70 merahnya. Ketika 
temantemanya sudah naik taksi atau punya mobil pun, Erwin ma
sih setia dengan motor yang dibelikan ayahnya, dipakai saat kuliah, 
kemudian diboyong ke Jakarta. Gaya hidup yang jauh dari hedo
nisme ini yang kemudian membuatnya lebih mudah menghadapi 
berbagai godaan. Apalagi, sejak kecil di rumahnya ia memang terdi
dik dengan gaya hidup yang sederhana. “Dia enggak malu dengan 
orang lain, bertahuntahun, motor merah itu dipakai pacaran juga. 
Jadi, sejak kuliah sampai di BI,” kata Wihana.

Bertahuntahun kerja di Bank Indonesia sejak awal karier hingga 
pensiun, Erwin yang sebenarnya berjiwa informal pun menyesuaikan 
diri. Walau demikian, ia terkadang risih kalau mendapat penghor
matan yang berlebihan. Di sisi lain, nilainilai Erwin terkait prinsip 
kejujuran menjadi bekalnya menjalankan tugastugas di Bank Indo
nesia. Ketelitiannya juga menjadi modal penting dalam melaksanakan 
tugas, tidak saja untuk keperluan profesional, tetapi juga pribadi. Er
win mencatat dengan rinci apa saja yang ia lakukan sehingga ia yakin 
bisa membuat pertanggungjawaban ketika ada masalah. “Waktu saya 
tanya, Win, bosmu masuk penjara, kamu kok enggak. Dia jawab, ‘lah 
saya terbuka, saya siap dengan dokumentasi logbook’,” kata Wihana.

Hobi membaca Erwin juga menunjang kariernya. Selain te
rus membaca cerita silat dan komik, ia pun terus memperbarui diri 
dengan ilmuilmu ekonomi yang terkait dengan bidang kerjanya. 
Ketertarikan utama Erwin di bidang ekonomi makro kemudian ia 
perdalam, terutama dalam hal stabilisasi kurs. Referensi pergaulan 
yang luas dan supel juga menjadi bekal penting, terutama untuk 
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berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Tidak saja secara internal 
di Bank Indonesia, tetapi juga secara eksternal, mulai dari politisi, 
media, masyarakat awam, sampai pemangku kebijakan dan pelaku 
bisnis di dalam dan luar negeri. 

Sisi Lain Erwin

Adalah Nila Permata Supomo, lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Padjadjaran, yang mampu menggetarkan hati Erwin. 
Keduanya bertemu ketika Nila mengikuti Pendidikan Calon Pega
wai Muda (PCPM) X Bank Indonesia. Erwin yang juga tengah 
meng ikuti pendidikan sebagai persiapan mengambil gelar pasca
sarjana di Amerika Serikat mulai memperhatikan gadis Palembang 
tersebut dan menitipkan salam.

Awalnya, Nila tidak terlalu memperhatikan Erwin. Ia tetap cuek 
dan enggan membalas salam Erwin meski temanteman pe rempuan 
Nila banyak yang tertarik dan selalu “ribut” ketika Erwin melintas. Saat 
itu, Nila sudah memiliki “gandengan”, begitu pula dengan Erwin. Na
mun, rupanya cinta tak dapat ditolak. Keduanya pun kemudian menja
di dekat setelah beberapa lama meski tidak secara resmi pacaran.

Apa yang membuat Nila kemudian “takluk” kepada Erwin. 
“Erwin itu manis. Dan lebih ke senyumnya itu. Dan enggak banyak 
omong,” jawab Nila.

Setelah dekat beberapa saat, ibu Nila mengingatkan supaya tak 
mainmain lagi dalam menjalin hubungan. Apalagi, saat itu, Erwin 
akan berangkat sekolah ke Amerika dalam waktu yang tak terlalu 
lama. Orang tua Nila berpikir agak sulit menjalin hubungan jarak 
jauh untuk waktu satu hingga dua tahun. Akhirnya kedua belah pihak 
sepakat untuk meresmikan hubungan sebelum Erwin melanjutkan 
studi ke University of Illinois UrbanaChampaign, Amerika Serikat. 

Satu bulan berpacaran, Erwin melamar Nila. Lima bulan ber
pacaran, janji suci untuk sehidup semati pun diucapkan, tepatnya 
pada 23 Mei 1988. 
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Sebelum naik ke pelaminan, Nila sempat resah. Pikiran ta
kut salah pilih sempat menghampiri pada saat itu. Keresahan itu 
ditumpahkannya kepada sang Ibu. Namun, ibunya meyakinkan 
bahwa bukan kekayaan yang perlu dilihat dari seorang lelaki, me
lainkan perjuangannya. “Ibu (memberi nasihat) kalau melihat la
kilaki itu harus dari fightnya. Jangan kamu lihat dari dia anak 
orang kaya karena (kekayaan) itu akan habis. Yang penting fight, 
kalau dia orang nya fight, kamu enggak bakal enggak makan nak,” 
tutur Nila terkenang.

Lagi pula ibunya menghibur, saat hendak menikah, naik mo
tor tidak apaapa. “Daripada sekarang naik mercy besok naik motor, 
mendingan sekarang naik motor besok naik mercy,” kata Nila.

Prinsip ini pula yang kemudian diajarkan Nila kepada 
anakanaknya ketika menjelang dewasa. Ia tidak tertarik memiliki 
menantu yang kaya raya. Ia lebih menekankan pendidikan yang ba
gus, punya motivasi hidup yang bagus. “Itu saja nak. Enggak usah 
cari orang kaya. Takut enggak sih, nanti dia merendahkan perem
puan, enggak menghargai kamu,” ujar Nila. 

Tidak banyak aral melintang, pernikahan pun berjalan lan
car. Begitu pula saat Nila kemudian mengajukan pengunduran diri 
dari Bank Indonesia. Tiga bulan setelah pesta pernikahannya, ia pun 
menyusul ke Amerika. Ketika merenungkan jalan hidupnya, ternya
ta ia “mampir” Bank Indonesia untuk menemukan jodohnya. Kini, 
setelah 33 tahun berlalu, hanya rasa syukur yang ada. Pasangan ini 
dikarunia tiga putri, yaitu Andrea Erwina Putri, Alya Permata An
djani, dan Adelia Emily Fathiara. 

Perjalanan biduk rumah tangga ErwinNila  terus berlanjut 
seiring dengan makin tingginya posisi Erwin di Bank Indonesia yang 
menuntut waktu dan totalitas kerja Erwin. Nila menjadi saksi nyata 
bagaimana “cintanya” Erwin terhadap Bank Indonesia dan apa yang 
menjadi pekerjaannya. Ini setidaknya terlihat dalam sikap rasa ber
salah Erwin jika harus rehat sejenak alias cuti dari pekerjaan. 
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Dalam ingatan Nila, sejak menikah tahun 1988 hingga ak hirnya 
pensiun, suaminya tak lebih dari 10 kali mengambil cuti. Cuti da
lam waktu yang relatif lama yang diingat Nila adalah ketika anak
anak mengajak liburan ke Tokyo, Jepang, cuti naik haji, dan umrah. 
“Kalau cuma untuk jalanjalan, Mas Erwin agak berat (cuti). Harus 
berantemberantem dulu. Haha..,” katanya.

Selain karena faktor iklim kerja di Bank Indonesia, Nila ak hir  nya 
menyimpulkan bahwa suaminya hobi bekerja. Komitmen ter hadap 
apa yang dikerjakan sangat tinggi. Ini setidaknya terlihat ketika Nila 
mengajak Erwin untuk naik haji. Ia harus “mogok” atau tidak berse
dia ke manamana karena kesal Erwin tidak juga bersedia ikut naik 
haji dan malah memintanya untuk pergi haji duluan. Ala s an banyak 
pekerjaan masih menjadi yang utama. 

“Saya berdoa saja sama Tuhan,” kata Nila.  Akhirnya,  doa Nila 
terkabul. Erwin pun bersedia naik haji. Ia pun langsung membeli tiket 
dan membayar penuh biaya haji, khawatir jika Erwin berubah pikiran. 

Keseriusan dalam bekerja tidak lantas membuat Erwin menjadi 
sosok yang tidak dapat didekati istri dan anakanaknya ketika berada 
di rumah. Kantor dan rumah menjadi dua dunia yang benarbenar 
berbeda dan terpisah. Ia tak pernah membawa persoalan kantor, sebe   
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rat apa pun itu, ke rumah. Nila hampir tak pernah melihat suaminya 
down karena suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Terkadang, suaminya memang terlihat memiliki banyak 
pikiran. Namun, kondisi ini pun tidak menjadi berlarutlarut se
hingga dapat merusak suasana rumah. 

“Dia matiin mobil di garasi, kemudian turun, itu sudah beda. 
Mau tidur, dia baca komik yang menjadi hobinya atau lihat film. 
Jadi, kayak langsung pindah fokus,” ujar Nila.

Hal ini diamini Erwin. Seberat apa pun masalah yang dihada
pi di kantor, termasuk ketika menjalankan tugas pengawasan bank 
serta mendapatkan ancaman fisik, Erwin memilih tidak mencerita
kan kepada istri dan anakanaknya. Menurut dia, ada bagian yang 
memang tidak harus diceritakan ke keluarga, apalagi jika hal terse
but justru hanya akan menimbulkan kekhawatiran. 

Mendidik dengan Contoh

Walaupun sangat sibuk di kantor, keluarga—terlebih lagi 
anakanaknya—adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Erwin. Ia 
selalu berusaha untuk bisa meluangkan waktu berkualitas dengan 
anakanaknya. “Itu sesuatu yang enggak akan kembali lagi ke kita. 
Jangan harap bisa dekat dengan anakanak kalau kita enggak ada 
pada saat mereka butuh kita,” kata Erwin. 

Nila membenarkan bahwa masingmasing anak memiliki ke
giatan seru bersama ayahnya yang selalu ditunggutunggu. Misalnya, 
saat bertugas di Singapura, Erwin selalu membawa pulang es krim 
kesukaan anak keduanya, Alya, pada setiap hari Jumat, kemudian 
dilanjutkan nonton film bersama. Terkadang, keduanya menonton 
hingga pagi hari. Nila membiarkan keduanya menjalin ikatan ayah 
dan anak (bonding) sehingga memutuskan untuk tidak bergabung. 

“Itu dilakukan setiap hari Jumat. Alya pun kayak looking for
ward gitu,” kata Nila
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Begitu pula dengan Emily yang menggemari sepatu olah raga. 
Erwin bisa menempatkan diri sebagai teman dan mengikuti ke
asyikan anak bungsunya itu. Ketika anak masih kecil, usia SD atau 
SMP, Erwin bisa ikut main hujanhujanan, larilarian, atau main 
bisbol. “Jadi, anakanak kalau mau main sama Bapaknya,” ujar Nila.

Dalam mendidik anak, Erwin berusaha memberikan contoh, 
tanpa banyak nasihat atau ngomelngomel. Ia menunjukkan bahwa 
dalam semua usahanya, ia berusaha untuk melaksanakan dengan se
rius. Selain itu, ia juga memberikan anakanaknya kebebasan, bah
kan kesempatan untuk melakukan kesalahan dan kebodohan. “Yang 
penting, kita sebagai orang tua ada saat dia melakukan kebodohan 
itu sehingga bisa jadi tempat dia menangis, bisa menunjukkan jalan 
yang benar,” kata Erwin.

Nila mencatat suaminya sebagai orang yang tidak pernah 
mengeluh. Erwin pun tidak senang jika ada orang mengeluh, terma
suk jika Nila atau anakanaknya mengeluh. Ia berprinsip selalu ada 
hal yang bisa dilakukan. 

Di mata anak bungsunya, Adelia Emily Fathiara (14), ayahnya 
adalah seorang yang sangat fokus dalam mengerjakan segala sesuatu 
demi mencapai tujuan yang ia inginkan. Hal ini dilihat Emily da
lam keseharian ayahnya ketika bekerja di Bank Indonesia ataupun 
ketika kini pensiun dan mulai menggarap kebun. Erwin juga selalu 
melakukan persiapan matang, termasuk riset, untuk mengupayakan 
apa yang dikerjakannya menuai hasil. “Kalau dilihat dari work ethic, 
Papa memang very determined,” kata Emily.

Anak pertama Erwin, Andrea Erwina Putri (28), juga melihat 
hal yang sama. Erwin bukan orang yang pantang menyerah. Kalau 
sudah berniat mengerjakan sesuatu, dia akan terus belajar. Erwin 
pun bisa belajar dari siapa saja. Misalnya, soal berkebun, ia ba nyak 
berbicara dengan petugas satpam di rumah mereka. “Papa selalu 
menganggap semua orang sama. Asal orangnya mau belajar dia open 
banget,” cerita Andrea.
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Anak kedua, Alya Permata Andjani (22), merasa ayahnya bu
kan sosok yang terlalu ketat menerapkan aturan kepada anakanak
nya. Akan tetapi, ia ingin anakanaknya belajar untuk mandiri dan 
bertanggung jawab. Salah satu contohnya soal uang saku. Sejak 
SMA, Alya selalu mendapat uang saku bulanan. Kalau uang itu ha
bis sebelum waktunya, Alya pun harus menerima kenyataan kalau ia 
tidak akan mendapat uang saku tambahan. Pernah ia kehabisan uang 
di tengah bulan. Alya tahu, ia tidak bisa minta tambahan, akhir nya 
dia minta agar jatah uang saku bulan depan ditransfer duluan. Jadi, 
harus ada alasan logis. “Papa tuh kayak kalau kita bikin kesalahan, 
justru itu cara terbaik kita untuk belajar,” kata Alya.

Ketika mulai kuliah, Alya menyadari jika uang jajannya yang 
sama dengan saat SMA tidak cukup lagi. Tidak saja ia harus kos, ada 
pula pengeluaran tambahan lain. Oleh ibunya, Alya disuruh mem
buat proposal tentang pengeluaran per bulan. Proposal itu harus rin
ci. termasuk rencana uang main dan isi bensin berapa kali. “Jadi, kita 
harus punya critical thinking dan tanggung jawab,” kata Alya.

Di mata anakanaknya, Erwin tidak pernah membawa masa
lah kantor ke rumah. Ia selalu ceria dan tersenyum. “Papa kalau di 
rumah santai banget. Banyak guyonan, ngajakin becanda anakanak
nya. Iseng jokejoke jayus gitulah. Tapi kalau soal work ethic memang 
dari kecil ditanamkan ke anakanak. Buat papa, pendidikan itu se
galanya,” kata Alya.

Pendidikan itu juga muncul dalam tindakan seharihari. Sopan 
santun menjadi hal yang penting dalam keluarga. Misalnya, ketika 
Erwin melihat anakanaknya malah main handphone ketika sedang 
bercakapcakap dengan keluarga, ia menegur. Pada akhir pekan, ada 
kesepakatan untuk hanya pergi Sabtu atau Minggu. Sehari dalam 
akhir pekan itu harus dipakai untuk melewatkan waktu bersama ke
luarga, misalnya dengan bermain atau makan bersama. “Nah, Papa 
itu kompetitif. Kalau main uno, kalau kalah, jadi nyebelin gitu. Ka
lau aku dan Emily bilang, papa kayaknya nyontek gitu kalau main 
monopoli,” cerita Alya.
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Menurut Emily dan Andrea, sang ayah hanya memarahi me
reka untuk alasan yang sangat kuat, misalnya terkait nilai pelajar
an di sekolah yang tidak memuaskan. Ia menekankan pentingnya 
anakanaknya melakukan usaha terbaik dalam studi.  

Ayah yang Gaul

BAGI ANDREA, ayahnya adalah inspirasi. Tidak heran, ia mengikuti jejak 
ayahnya kuliah di Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas 
Gadjah Mada. 

Erwin dan Andrea kerap menghabiskan waktu ngobrol bersama di 
mobil. Ketika itu, Andrea sekolah SD dan SMP di daerah Cipete sehingga 
berangkat bersama Erwin dari rumah mereka di Pondok Cabe. Momen-
momen ketika mereka mendengarkan It’s My Life yang dinyanyikan Bon 
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Jovi atau lagu-lagu Andrea Bocelli sepanjang perjalanan itu, atau saat 

ayahnya membawa snack untuk berbuka puasa, terkenang di benak An-

drea hingga kini. 

Hal ini berbeda dengan Alya yang senang nonton. Ia dan Erwin 

bisa menghabiskan akhir pekan sampai pukul 03.00 nonton film seri 

TV berdua. Erwin menyukai serial TV investigatif untuk membekuk 

penjahat, seperti CSI (Crime Scene Investigations) atau 24. Alya juga 

mengikuti jejak Erwin berkuliah di FE UGM, tetapi ia mengambil jurusan 

berbeda, yaitu manajemen. Cerita Alya, ayahnya membebaskan ia ingin 

mengambil jurusan apa. 

Erwin juga memberi kebebasan ketika Alya ingin bekerja di indus-

tri periklanan. Ia kadang-kadang memberi masukan, bahkan sampai soal 

presentasi. “Tapi Papa enggak mau nyuapin juga. Waktu aku kuliah ada 

ekonomi makro, dia enggak mau kasih jawaban. Jadi, aku belajar sendiri. 

Padahal, Papa cukup eksis di UGM. Ada aja dosen yang manggil aku ‘Er-

win’,” cerita Alya.

Sementara itu, si bungsu Emily paling ingat masa ketika ia tinggal 

di Singapura saat ayahnya menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indo-

nesia di Singapura. Saat itu, ia dan ayahnya kadang membuat sandwich 

berdua. “Pas aku umur 5-7 tahun di Singapura, Papa suka bangunin 

dengan gendong aku keliling rumah gitu, nice memory,” kata Emily 

Sikap Erwin terhadap anak-anaknya juga disampaikan oleh Tim-

bul Budi Santoso, Chief Dealer di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di 

Singapura saat Erwin menjabat sebagai kepalanya. Ia mengingat Erwin 

selalu memiliki quality time dengan keluarganya saat ada di Singapura. 

Emily sering meminta naik ke punggung Erwin. “Ntar dia cerita di kantor. 

Sudah umur segini masih disuruh berangkang (dengan Emily) di pung-

gungku,” kenang Timbul.

Andrea menambahkan, Erwin membebaskan anak-anaknya untuk 

mendalami studi apa pun. Yang penting, jadilah yang terbaik. Namun, 

Andrea yang sejak kecil sering dibawa ke kantor Erwin di Bank Indonesia 
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ingin bekerja di Bank Indonesia. Sayangnya, ketika ia lulus kuliah, Bank 
Indonesia sedang tidak membuka pendaftaran. Belakangan, anak pega-
wai Bank Indonesia tidak boleh bekerja juga di Bank Indonesia sehingga 
Andrea akhirnya mendaftar ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Walau akrab, hubungan Andrea dan ayahnya juga sempat naik-
turun. Ketika melanjutkan studi master ke Belanda, Andrea semula 
ingin kuliah kebijakan ekonomi. Namun, setibanya di Belanda, ia takut 
karena banyak yang bilang jurusan itu susah. Diam-diam, Andrea pindah 
jurusan walau masih di tema ekonomi. “Aku takut dimarahin Papa ka-
lau eng gak lulus. Kan, kuliahnya Papa yang bayarin. Aku juga takut Papa 
marah karena aku belum mulai gitu udah nyerah,” tutur Andrea.

Lama-lama, Andrea ketahuan juga. Akan tetapi, Erwin tidak ma-
rah. Andrea bisa menjelaskan alasannya dan Erwin mengatakan, kalau 
memang Andrea bisa menjadi yang terbaik di bidang yang dipilihnya, ia 
mendukung. Dukungan Erwin bagi Andrea sangat nyata. Erwin menja-
di mentor tempat Andrea bertanya. Ketika Erwin sedang sibuk, ia akan 
minta temannya untuk menjelaskan ke Andrea. 

Bagi Andrea, Alya, dan Emily, Erwin adalah guru yang baik. Tidak 
saja ia bisa mengajar dengan jelas, tetapi ia juga sabar. Emily bercerita, 
ketika duduk di kelas II SD, ia pernah sangat sedih karena tidak kunjung 
memahami soal perkalian. Dari ibunya, ia lari ke Erwin dan bercerita ka-
lau ia tidak mengerti. Erwin lalu menjelaskan soal perkalian itu sedikit 
demi sedikit. “Papa sabar banget ngajarinnya, pakai batu-batu gitu,” 
cerita Emily.

Erwin juga berusaha untuk beradaptasi dengan pergaulan 
anak-anaknya. Dengan Andrea, ia bercakap-cakap tentang ekonomi 
makro. Dengan Emily, ia berusaha tune in dengan tren-tren fashion ter-
baru. Bahkan, kaus-kaus yang dikenakan Erwin tidak jarang berasal dari 
merek-merek yang digandrungi generasi anaknya. 

Soal gaya Erwin yang mengikuti kaum milenial ini juga diceritakan 
oleh Tisna Irawan, anggota-anggota staf Erwin saat menjadi Deputi Gu-
bernur. Setiap kali ke luar negeri, Erwin tak segan, bahkan “bela-belain,” 
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mencari kaus atau sepatu limited edition. Tisna sering diminta oleh Er-
win untuk mencari barang-barang tersebut. Kemudian, pada sore hari 
seusai acara, Erwin tak segan untuk mendatangi toko tersebut. 

Erwin pun rela antre demi mendapatkan sepatu kesukaannya. Ini 
pernah terjadi ketika Erwin didampingi Tisna saat bertugas ke London. 
Ketika itu, ada sebuah toko yang sedang mengadakan launching sepatu 
baru. “Saya enggak expect kalau Bapak ngantre,” katanya. 

Tidak heran, Alya bercerita kalau ia bangga sekaligus waswas jika 
berjalan berdua dengan ayahnya di mal. “Muda banget. Gaul banget 
Papa. Sampai dia seneng hunting-hunting sendiri baju dan sepatu. Ti-
ba-tiba Ariana Grande gitu lagunya,” cerita Alya.
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Di New York, di sela-sela tugas belajar ke AS 1987-1989
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Bab 2 

Lahir dari Krisis

MENELUSURI PERJALANAN karier Erwin Rijanto selama 35 
tahun bagai mengikuti miniatur perjalanan Bank Indonesia. Sela
ma  25 tahun di bidang perbankan Bank Indonesia, Erwin melalui 
beberapa fase. Mulai dari Orde Baru yang mengendalikan Bank In
donesia, perubahan drastis lewat UU Nomor 23/1999 tentang Bank 
Indonesia, hingga berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 
menjalankan fungsi mikroprudensial. Lintasan sejarah ini bisa dite
ropong dari kacamata Erwin, mulai dari persepsi sebagai staf peme
riksa bank hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Erwin menyelesaikan masa Pendidikan Calon Pegawai Muda 
(PCPM) Angkatan X Bank Indonesia pada Agustus 1985. Setelah 
satu tahun berada di kawah candradimuka, ia mendapat penugasan 
pertama sebagai anggota staf urusan pengawasan bank devisa.

Saat itu, Bank Indonesia terdiri dari empat sektor, yaitu sektor 
moneter, sistem pembayaran, manajemen internal, dan perbankan. 
Sektor perbankan dibagi dua, yaitu pengawasan dan pemeriksaan 
bank. Bagian pengawasan yang biasa disebut off site menganalisis 
dokumendokumen perbankan dari balik meja, sementara bagian 
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pemeriksaan datang ke bank yang bersangkutan dan melakukan pe
meriksaan atau on site.

Heru Kristiyana, sahabat Erwin, mengingat, bangga rasanya 
menjadi karyawan Bank Indonesia. Rasa ini mengatasi berbagai ma
salah yang mereka hadapi saat itu. Heru yang saat diwawancara te
ngah menduduki posisi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mengatakan, di tahun pertama ia masuk kategori honorer dengan 
honor Rp 123.000. Saat itu, ia kos di Cipete, Kebayoran Baru, Rp 
70.000 per bulan. Alhasil, sisa biaya hidupnya ditanggung oleh 
orang tua yang bangga anaknya diterima di Bank Indonesia. 

Gaji kecil memang jadi masalah, tetapi bukan itu yang men
jadi hal paling utama dalam kehidupan. Sebagai pengawas, walau 
masih muda, merekalah yang menentukan hitamputihnya sebuah 
bank. “Pak Erwin, beliau sederhana sekali. Dari kecil sudah dididik 
begitu sama orang tuanya. Makanya, dia bisa terhindar dari berbagai 
godaan yang gede banget,” cerita Heru.

Erwin belajar menjadi pemeriksa dari dasar, yaitu melihat 
bank dari sisi dana pihak ketiga. Ia terjun ke lapangan untuk me
meriksa pasiva, yaitu tabungan yang ada di bank tersebut, deposito, 
ataupun pinjaman antarbank. Ia jadi bagian dari pemeriksa pasiva, 
aktiva, dan penggabungan keduanya.

Masamasa awal Erwin sebagai pemeriksa tidaklah mudah.  
Ketika itu, hampir semua peserta PCPM menjadi pengawas bank. 
Bank Indonesia ingin melakukan perubahan sumber daya manusia 
dengan mengganti pegawaipegawai pengawasan yang senior, teta
pi bukan lulusan perguruan tinggi,  dengan para sarjana. Senioritas 
terasa kental dalam atmosfer Bank Indonesia dan terasa semakin pe
kat di bagian pengawasan. “Yang menarik di sana adalah bagaimana 
kita beradaptasi dengan yang lebih senior,” terang Erwin.

Para senior tersebut merasa masa depannya terancam oleh 
para fresh graduate yang baru datang. Ini membuat para peserta 
PCPM tahun 1984, 1985, dan 1986 malah menjadi kompak. Ke
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kompakan ini tak hanya dalam pergaulan seharihari, tetapi juga 
dari sisi transfer of knowledge dari kakakkakak angkatan PCPM. 
“Seakanakan muncul kelompok gabungan senior dan kelompok 
muda yang elite, yang kompak saling sharing. Jadi, saya belajar 
praktik di lapangan dari PCPM IX, PCPM VIII. Kayak Pak Heru 
Kristiyana itu kan PCPM VII. Jadi, hubungan kita itu relatif sa
ngat dekat,” kenang Erwin.

Erwin terus belajar, teori di kelas dan ilmu praktik di la pa ng
an. Praktik ini menurut dia penting agar ia tidak perlu mengulang 
ke salahan yang sama. Meski demikian, Erwin menyadari betul ten
tang pentingnya melakukan kesalahan. “Dengan melakukan ke
salahan, kita akan memperbaiki diri. Aku jalani saja, kalau salah 
ditegur pimpinan, berusaha memperbaiki diri. Poinnya di situ,” 
ujarnya.

Tidak selalu kesenjangan antargenerasi ini terjadi. Erwin, 
misal nya, sangat dekat dengan Suryo Harjanto, salah satu senior
nya di bagian pengawasan. Suryo mewariskan ilmunya dan cukup 
dekat secara personal dengan Erwin. Di tengah banyaknya bank 
nakal pada saat itu, Erwin ingat betul, ia diajari bahwa sepan dai
pandainya tupai melompat, ada satu waktu tupai itu melakukan 
kesalahan. Maka, memeriksa bank harus rinci, tak hanya debit dan 
kreditnya yang “diobrakabrik”, tetapi juga perlu lari ke detailde
tail, seperti voucher (dokumen bukti pengesah an pembayaran kas) 
sebagai bukti pembukuannya. 

Joni Swastanto yang pernah menjadi atasan Erwin menga
takan, sejak awal Erwin termasuk dalam jajaran pemeriksa yang 
andal. Tahun 1990an, banyak bank kecil yang baru didirikan ber
kat kebijakan Pakto 88. Banyak dari bank itu yang tata kelolanya 
belum bagus; para pemilik mengatur operasional, menaruh anak 
dan menantu di posisiposisi penting, seperti direktur kredit. “Ka
lau yang susahsusah, anehaneh dan nekoneko, saya bilang, ‘Er
win suruh berangkat!’ Tangguh dia,” cerita Joni.

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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Si Handsome yang Bikin Nangis

DI BANK Indonesia, bisa jadi Erwin Rijanto menjadi pemeriksa yang dapat 
diandalkan. Namun, dari sisi bank, ia adalah pemeriksa yang keras. Yuni-
ta Resmi Sari,  Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlin du ng an 
Konsumen menceritakan pengalamannya. Sebelum Yunita masuk Bank 
Indonesia tahun 1992, ia bekerja di sebuah bank komersial.

“Waktu itu saya pegang account-account yang sebetulnya tidak 
boleh keluar, tetapi Pak Erwin sebagai pemeriksa jeli banget. Apa yang 
saya tutupi jadi ketahuan gitu,” cerita Yunita tentang perjumpaan per-
tama kali dengan Erwin. Ia melihat Erwin sebagai orang Bank Indonesia 
yang tidak saja pintar, tetapi juga menguasai teknik pemeriksaan.

Cerita Yunita, Erwin membandingkan antara akun satu dan yang 
lain. Akun-akun itu dibandingkan dengan tata pelaporan, pelaporan dari 
bank dan pelaporan dari nasabah; dan dibandingkan lagi dengan aneka 
data lain. Akhirnya, hal-hal yang disembunyikan bisa terungkap. “Saya 
lihat, beliau sebagai pemeriksa Bank Indonesia sangat kredibel, itu yang 
antara lain mendorong saya masuk BI,” kata Yunita.

Saat itu memang banyak bank yang muncul, sementara SDM-
nya belum siap. Banyak malapraktik ketika bank digunakan sebagai 
kas perusahaan. Erwin diingatnya sebagai sosok yang galak dan tegas. 
“Sampai menguliti gitu. Kenceng. Galaknya itu galak tegas sampai orang 
nangis-nangis enggak bisa jawab lagi. Didedes banget,” cerita Yunita.

Bank tempat Yunita bekerja kemudian tutup. Salah satu sebab-
nya adalah hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Yunita, yang saat itu 
telah melihat arah bank-bank baru yang semakin tidak jelas, berusaha 
mencari karier baru. Banyak temannya yang pindah ke bank lain, se-
dangkan Yunita terinspirasi masuk Bank Indonesia. 

Belakangan, ketika sudah masuk Bank Indonesia, Yunita ber-
temu lagi dengan Erwin. Erwin tidak lagi mengingat Yunita. Walau, ke-
tika di ingatkan, ia ingat bank tempat Yunita bekerja adalah bank yang 
melakukan pembukuan ganda. Sebaliknya, Yunita masih ingat Erwin. 
“Saya ingat. Wong handsome. Ha-ha-ha-ha,” katanya bercanda.
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Awal Krisis Perbankan 

Pada tahun 1988, Erwin masuk ke tim restrukturisasi kredit. 
Tim kecil ini menjadi bagian dari tim khusus di pengawasan bank. 
Ini setelah Pakto 88, kebijakan JB Sumarlin, Menteri Keuangan saat 
itu, yang membuka kembali izin pendirian bank baru. 

Sebelumnya, landasan hukum yang dipakai adalah UU Per
bankan Tahun 1967 dan UU Bank Sentral Tahun 1968. Tugas utama 
masingmasing bank masih didasarkan spesialisasinya, misal nya 
Bank Rakyat Indonesia bidang pertanian dan perdesaan, Bank 
Nega ra Indonesia 1946 untuk sektor industri, Bank Dagang Negara 
untuk sektor pertambangan, Bank Ekspor Impor Indonesia untuk 
sektor ekspor impor, Bank Bumi Daya untuk sektor perkebunan, 
Bank Pembangunan Indonesia untuk kredit jangka panjang, dan 
Bank Tabungan Negara untuk kredit pemilikan rumah (KPR). 

Buku Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 19831997 (Bank 
Indonesia, 2006) mencatat, kondisi ini membuat bankbank peme
rintah menguasai atau mendominasi kegiatan perbankan dengan usa
ha sebesar 79 persen dari jumlah aktiva perbankan. Sementara itu, 
kondisi perbankan swasta nasional masih lemah. Bankbank swasta 
didorong untuk merger. Izin pendirian bank baru pun dihentikan. 

Pakto 88 dan Pakmar 1989 membabat habis aturan yang 
menyu litkan pendirian bank. Izin pendirian bank baru diberikan 
kepada semua golongan masyarakat, pemerintah, pemerintah dae
rah, swasta nasional, bank asing, ataupun campuran bank nasi onal 
dan swasta asing. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan 
menghimpun dana masyarakat. Semua bank juga dimudahkan un
tuk membuka kantor cabang baru hingga ke kecamatan. Buku Seja
rah Bank Indonesia Periode IV: 19971999 mencatat, untuk membu
ka bank perkreditan rakyat (BPR), cukup dengan uang Rp 50 juta.  

Hasilnya, industri perbankan pun booming. Berdasarkan 
lapor an tahunan Bank Indonesia 1988/1989 dan 1990/1991, jum
lah bank bertambah dari 112 bank pada Maret 1988 menjadi 176 
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bank pada Maret 1991. Penambahan bank itu terus berlanjut hing
ga pada 1994 terdapat 166 bank swasta, 40 bank campuran, dan 
240 bank umum.  Kebijakan pembukaan keran izin bank ini mem
buat kerja pengawasan menjadi semakin berat. Setengah mati, da
lam bahasa Erwin. 

Saat itu, Heru dan Erwin sering berdiskusi, kemudahan 
mendirikan bank berisiko besar karena bank bertanggung jawab 
mengelola dana masyarakat. Modal untuk mendirikan bank yang 
relatif kecil tidak sebanding dengan tanggung jawabnya menangani 
modal dari pihak ketiga. Godaan untuk memanfaatkan bank bagi 
kepentingan pribadi dan kelompoknya menjadi sangat besar.

Pada saat itu, Bank Indonesia ibarat macan ompong karena 
hanya melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi. Pe
nerbitan izin pendirian dan pencabutan izin operasional bank men
jadi kewenangan Departemen Keuangan.  Realitanya, banyak bank 
yang saat diperiksa Bank Indonesia sudah menunjukkan kinerja bu
ruk tidak kunjung ditutup. Pemerintah sulit menutup bank. Selain 
memang ada beberapa pemilik bank yang dekat dengan kekuasaan, 
jabatanjabatan tinggi di bank pun diduduki oleh aparat. Kondisi 
ini berubah menjelang krisis 1998  ketika Bank Indonesia menjadi 
kewenangan pemberi izin. “Akan menutup yang namanya BPR saja 
harus persetujuan dari Sekretariat Negara,” kata Erwin.

Di sisi lain, bertambahnya jumlah bank secara signifikan mem
buat persaingan antarbank menjadi tidak sehat dan menimbulkan 
masalah baru. Misalnya, pembajakan tenaga dan pimpinan per ban k
an atau penempatan pegawai baru di posisi penting, padahal masih 
minim pendidikan dan pengalaman. Kondisi itu juga mempermu
dah penyelewengan wewenang seperti yang terjadi di sejumlah bank, 
antara lain Bank Duta dan Bank Umum Majapahit Jaya. Ekspansi 
kredit yang berlebihan juga membawa masalah pada sejumlah bank. 

Kasus Bank Summa, salah satu bank produk Pakto 88, menja
di contoh dampak buruk deregulasi kelembagaan, khususnya terkait 
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dengan syarat pendirian bank. Dua tahun setelah didirikan, yakni 
pada 1990, Bank Summa mengalami kesulitan likuiditas karena 
perusahaanperusahaan dalam lingkungan Grup Summa mengala
mi kesulitan keuangan akibat kesalahan dalam melakukan ekspansi 
bisnis. Sebagian pinjaman Bank Summa dialokasikan dalam sektor 
properti, dengan 70 persen di antaranya diberikan kepada pihak 
yang masih terafiliasi dengan pemilik Bank Summa. Aturan batas 
minimum pemberian kredit (BMPK) dilanggar bank tersebut.

Bank Indonesia mengusulkan penutupan Bank Summa pada 
Desember 1992 setelah sejak Oktober 1990 diberikan penilaian bu
ruk. Selama dua tahun, bank sentral bernegosiasi dengan pemegang 
saham dan memberikan bantuan likuiditas dalam rangka menjaga 
kesehatan bank agar tidak semakin memburuk. Namun, karena 
kondisi terus mengalami perburukan, Bank Indonesia harus memu
tuskan bank tersebut untuk ditutup pada November 1992. 

Penutupan Bank Summa diwarnai gelombang protes dan 
demonstrasi oleh masyarakat terhadap Bank Indonesia. Proses likui
dasi bank harus melalui jalan yang panjang dan rumit. Pengalaman 
ini memengaruhi sikap Bank Indonesia terhadap penutupan bank 
selanjutnya. Penutupan bank dihindari sebisa mungkin dengan 
melakukan intervensi. 

Delapan tahun setelah Pakto 88, kepemilikan bankbank 
swasta terkonsentrasi pada kelompok usaha besar yang banyak ter
kait dengan kepentingan keluarga penguasa. Kondisi ini berpotensi 
memunculkan pelanggaran BMPK. Banyak pihak menyatakan bah
wa Bank Indonesia terlihat sangat lemah dalam mengawasi bank
bank agar tidak melanggar BMPK. Disebutkan, peraturan BMPK 
tak lebih dari sekadar basabasi otoritas moneter saja. Bahkan, ada 
pihak yang menuduh, Pakto 88 seperti dibentuk pemerintah untuk 
memudahkan pemberian kredit dengan tujuan melanggar BMPK.

Menengok ke belakang, Heru melihat bahwa kebijakan Pakto 
88 saat itu sesuai dengan kebutuhan untuk mengakomodasi bisnis 
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yang berkembang cepat. Namun, seleksi untuk menjadi pemilik 
bank belum terlalu ketat. Terjadi loncatan luar biasa pada pengum
pulan dana. Banyak yang mengajukan kredit. “Buat bank, menya
lurkan kredit mudah. Yang susah itu, kredit yang disalurkan dibayar 
saat jatuh tempo,” cerita Erwin.

Sekitar tiga tahun setelah Pakto 88 dikeluarkan, terlihat ma
salah  kredit topengan yang diberikan kepada perusahaan yang 
masih satu kepemilikan dengan pihak bank atau juga kepada per
usahaan fiktif. Ada  juga pemberian kredit kepada perusahaan yang 
berkinerja buruk. Erwin yang memeriksa sisi aktiva melihat situasi 
kredit dan memprediksi berbagai masalah. Ia memberikan per
ingatan tertulis kalau menemukan pelanggaran atau meminta bank 
mengganti pengurusnya.

Melihat potensi masalah yang ditimbulkan Pakto 88, peme
rintah mengeluarkan Pakmar 91. Kebijakan ini meminta agar bank 
menerapkan prinsip kehatihatian. Persyaratan kecukupan modal, 
kualitas aktiva produktif, efisiensi usaha, likuiditas, dan pengelo
laan bank diperketat. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Situasi ini 
berbuntut panjang. Banyak buron dari penyalahgunaan kredit yang 
masih lari hingga sekarang. 

Terhadap pandangan yang menyalahkan Bank Indonesia, Er
win memiliki jawaban tersendiri. Bank Indonesia tidak dalam kondi
si de ngan kewenangan penuh untuk dapat memutuskan pencabutan 
izin ope rasional bank atau melikuidasi bank bermasalah. BI hanya 
berwenang merekomendasikan penutupan bank melalui Sekretariat 
Negara (Setneg).  

Salah satu contohnya adalah Bank Pacific yang kasusnya seru
pa dengan beberapa bank lain. Erwin mengungkapkan, enam kali 
Bank Pacific diusulkan Bank Indonesia untuk dilikuidasi. Namun, 
usulan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Setneg, dari 
Presiden. Selalu ada permintaan agar bank tersebut dicarikan cara 
supaya selamat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengundang 
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manajemen BNI untuk masuk ke Bank Pacific. Akhirnya, semua 
usaha gagal dan kerugian demi kerugian tidak dapat ditahan lagi. 

Halim Alamsyah, mantan Deputi Gubernur Bank Indone
sia Bidang Perbankan, punya pendapat lain. Ia mengatakan, harus 
diakui kalau Bank Indonesia tidak berhasil sepenuhnya melakukan 
tugas pengawasan perbankan di masa Orde Baru. Menurutnya, saat 
itu bidang pengawasan perbankan adalah organisasi yang sangat 
tertutup. Pasalnya, memang sifat pengawasan perbankan itu ting
gi kerahasiaannya, bahkan sampai hari ini ada kecenderungan sulit 
berbagi informasi. Halim bercerita ia pernah berdiskusi terkait hal 
ini dengan Erwin. Keduanya sepakat untuk tidak sepakat dalam me
nilai kinerja pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia sebelum 
Reformasi 1998. “Sifat Erwin ini justru yang saya suka karena dia 
terus terang dan setia kawan,” kata Halim. 

Di Tengah Turbulensi

Di tengah turbulensi perbankan itulah Erwin berada. Ia 
bagaikan sebuah sekrup dalam sistem Bank Indonesia yang sangat 
kompleks. Bagi Erwin, pendekatan personal sangat penting dalam 
melaksanakan pemeriksaan bank. Ia percaya kesan pertama yang 
ditampilkan oleh pemeriksa sangat penting. Misalnya, kalau peme
riksa bisa mengobrol dengan santai, terbuka dengan orangorang di 
sekelilingnya, pihak yang diperiksa pun akan menunjukkan sikap 
yang serupa. Berbeda dengan pengawas bank yang kaku dan memi
liki kecenderungan menghakimi, pihak yang diperiksa pun justru 
bersikap defensif. “Yang namanya pemeriksa itu benarbenar oke jika 
sikapnya harus kaku dalam hal benar salah, tetapi dalam melakukan
nya harus bisa luwes hubungan dengan orang. Itulah kompleksnya, 
seninya jadi pemeriksa di situ,” ujar Erwin.

Kutipan filsafat perang Sun Tzu dalam bukunya The Art of War 
menjadi salah satu prinsip yang digunakan Erwin. Disebutkan, mu
suh dari musuhmu adalah temanmu. Dalam bank biasanya terdapat 
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orangorang yang mendapat kepercayaan dan fasilitas lebih alias di
anakemaskan. Padahal, sekali seorang pemimpin menganakemaskan 
satu orang, ia menjadikan 99 orang lainnya sebagai anak tiri yang iri.

Para “anak tiri” ini berpotensi menjadi informan bagi tim pe
meriksa. Pemeriksa tidak dapat hanya bergantung pada laporan 
keuangan karena laporan keuangan tidak bisa 100 persen dipercaya.  
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan 
bank, yaitu arah pemeriksaan, pengetahuan, dan kemampuan menilai 
orang. Pemeriksa bank perlu mendekati para anak tiri tersebut. Sudah 
menjadi kodrat manusia untuk membagikan beban atau perasaannya 
kepada orang lain. Dari sinilah pemeriksa dapat mengorek segala in
formasi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pemeriksaan. 

Dari informasi yang diberikan, pemeriksa dapat mengorek 
lebih dalam untuk menemukan buktibukti pelanggaran yang 
dilakukan pihak manajemen bank. Atau, informasi itu dapat menja
di petunjuk utama ke arah mana pemeriksaan harus dilakukan.

Erwin pernah menemukan  permainan bank yang dilaku
kan dengan cara membuat suatu perusahaan merugi terusmenerus 
selama 10 tahun, tetapi pemiliknya tidak segera menutup usaha 
tersebut. Setelah ditelisik lebih dalam, pemeriksa menemukan bah
wa pemilik bank tersebut secara sengaja membuat perusahaan itu 
terus merugi. Pemeriksa menemukan ada transfer keuntungan ke 
unit usaha yang masih tergabung dalam satu grup dengan bank 
yang bersangkutan. Perusahaan sengaja dibuat rugi untuk meng
hindari pembayaran pajak.

Oleh karena itu, feeling menjadi sesuatu hal yang esensial bagi 
seorang pemeriksa. Kepekaan tersebut biasanya makin terasah bersa
maan dengan semakin tingginya jam terbang. Dalam sebuah kasus 
kredit topengan, kredit kepada perusahaan yang satu grup dengan 
bank pemberi kredit, Erwin berhasil karena mengandalkan intuisi
nya. Ia melihat, kredit yang diberikan ditarik langsung satu kali lalu 
dipindahkan ke perusahaan lain. Setelah itu, tidak ada transaksi lagi. 
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Saat dicek ke lokasi, ternyata perusahaan itu pernah ditolak sebelum
nya saat mengajukan kredit. Rupanya, data pengajuan kredit tersebut 
kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pemegang saham.

Trik lainnya, kredit diberikan kepada seorang direktur per
usahaan, tetapi saat dicek ke rumah yang bersangkutan, profilnya 
tidak cocok. Rumahnya masuk gang sempit, padahal jabatannya ter
tera sebagai seorang direktur atau pimpinan perusahaan. Yang ber
sangkutan ternyata sopir pimpinan bank atau pemilik saham bank 
pemberi kredit. Pernah juga, saat sedang memeriksa sebuah bank di 
Bandung, ia melihat ada konsumen bank yang marahmarah. Erwin 
curiga. Ia lalu menemukan kalau bank itu punya pembukuan ganda. 

Kesimpulannya, seorang pemeriksa, yang punya pengetahuan, 
bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. “Coba kalau pemeriksa 
terima jawaban kalau urusan orang marahmarah itu sudah beres 
dan yang marahmarah sudah pulang. Selesai. Namun, kita berta
nya, apa yang terjadi, kenapa kok bisa terjadi,” kata Erwin.

Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah jangan melihat 
sesuatu hal dari apa yang tampak saja. Barangkali ada hal lain di 
balik “apa yang tampak tersebut”. Begitu pula saat berpikir, jangan 
hanya berpikir linier. Sebagai pemeriksa bank, terkadang sangat ber
guna untuk berpikir seperti seorang penjahat. 

Yang menarik, Erwin ingat bahwa ia belum pernah menja
di ketua tim pemeriksa. Posisi tertingginya adalah wakil ketua tim 
atau kopilot. Hanya saja bank yang ia periksa meningkat dari cabang 
sampai kantor pusat. “Jenis pesawatnya yang selalu naik. Jadi, saya 
mulai dengan pesawat capung sampai menjadi kopilot. Saya enggak 
lalu jadi pilot pesawat capung, tetapi langsung jadi kopilot untuk 
(pesawat) Cassa. Saya enggak pernah jadi pilot Cassa, tetapi saya 
langsung menjadi kopilot untuk DC8,” ujarnya.

Dari sisi pekerjaan, ketua dan wakil ketua tim memiliki tu
gas yang hampir sama karena masingmasing memegang neraca. 
Biasanya, ketua tim lebih senior dari sisi usia, bisa jadi ini latar be
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lakang Erwin tidak pernah jadi ketua tim. Bisa jadi, ada alasan lain. 
“Itu masalah lowongan jabatan aja sebetulnya. Tapi, kan, akhirnya 
ujungnya beliau pernah menjadi kepala departemen, ya,” kata Joni 
Swastanto, mantan atasan Erwin.

Erwin sebagai kepala seksi berdiskusi dengan stafnya, Mikhael.

Joni mengingat, Erwin sejak awal karier sudah punya wa
wasan yang luas. Ketika Erwin menjadi kepala seksi dan Joni men
jadi wakil kepala bagian, kondisi perbankan minim good gover
nance, aturan lemah, dan ada intervensi penguasa. Saat itu, Erwin 
bersikap profesional. Ia andal dalam melaksanakan pemeriksaan 
dan berani mengutarakan pendapat ketika hasil pemeriksaan dico
ba untuk dibelokkan pemilik. “Dia suka bilang, ‘Oh, enggak bisa 
begini, Pak’,” cerita Joni.

Menurut Joni, atasan mungkin punya pandangan yang lebih 
luas. Misalnya, walaupun ada aturan, sebuah kasus tidak bisa dipu
tus hanya menurut aturan itu karena adanya pertimbangan perusa
haan yang terkait punya peran yang lebih besar di sektor lainnya. 
Pernah, Erwin tidak terima dan terjadi perdebatan. Erwin dan Joni 
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kemudian membawa masalah ini ke atasan mereka dan kemudian 
mendiskusikannya untuk mencari solusi. Dinamika ini terus ber
jalan, bahkan saat Joni menjadi Direktur Eksekutif Departemen 
Pe ng awasan Bank 3 dan Erwin menjadi Deputi Direkturnya. “Er
win kreatif, dia tidak saja berani, tetapi juga bisa mengajukan solusi 
alternatif,” kata Joni.

Pemimpin Hasil Krisis

Kepemimpinan Erwin banyak terbentuk dari rentetan krisis 
perbankan yang menghantam. Ia menjadi satu dari sekian banyak 
orang yang berada di episentrum perjalanan krisis multidimensi ta
hun 1998, bahkan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Deche H Hadian yang satu angkatan dengan Erwin di PCPM 
X Bank Indonesia bercerita tentang pengalamannya pada 1997
1998 saat samasama di Tim 11 Unit Pengawasan Perbankan (UPB) 
3. Saat itu, Budi Rochadi menjadi direktur eksekutifnya. UPB 3 
yang menangani bank swasta asing bisa dikatakan memiliki beban 
tersendiri. Mulai dari pemiliknya yang dekat dengan kekuasaan 
hingga beban soal teknis pengawasannya. “Kita ngobrolin ‘ini siapa 
nih’ aja enggak berani,” kata Deche.

Suasana Tim 11 tegang. Deche mengingat, justru kepemim
pinan Erwin yang masih samasama manajer terlihat menonjol saat 
itu.  Erwin terlihat tenang. Ia memberi arahan dan membangun sua
sana kerja yang penuh pertemanan dengan bercandacanda. Pada
hal, saat itu mereka harus bekerja dalam situasi tegang 1 x 24 jam. 
Pendekatan Erwin bisa membangun esprit de corps dari tim sehingga 
setiap anggota punya tanggung jawab dan rasa memiliki yang tinggi. 
“Kita semua samasama. Tidak ada yang meninggalkan rombongan. 
Happy semua, masih mudamuda semua,” cerita Deche.

Sejak pertengahan 1997, semua jajaran pemeriksa, baik di 
UPB 1, UPB 2, maupun UPB 3, sebenarnya berada dalam kondisi 
panik. Semakin banyak bank yang berdarahdarah. Setiap hari, para 
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pengawas pulang ratarata pukul 23.00. Sabtu dan Minggu pun se
ring kali harus masuk. Situasi ini berlangsung hingga kirakira tahun 
2000. Setiap hari ada morning call dengan direksi Bank Indonesia. 
Para pengawas melaporkan kondisi bank masingmasing, bagaima
na posisi saldonya, separah apa bleeding yang terjadi. Sore hari ada 
evening call untuk melaporkan lagi posisi hari itu sebelum direk
si memutuskan kebijakan yang harus diambil. “Gimana kita gak 
tegang, analisisnya semua dari kita, dan dichallenge direksi. Karena 
kebijakan itu jadi beban kita, BI, kan,” kata Deche.

Sebuah peristiwa penting juga perlu dicatat, yaitu saat terjadi 
kebakaran Gedung A Bank Indonesia. Walaupun hasil investigasi 
Polri saat itu menyatakan tidak ada unsur kesengajaan, kebakaran 
ini memberikan nuansa tentang situasi yang terjadi. Saat itu, kondisi 
gedung belum sepenuhnya beroperasi. Hanya lantai 1 sampai 14  
yang telah digunakan, sementara bagian atasnya masih dalam proses 
inspeksi. Kebakaran terjadi pada 8 Desember 1997, lima minggu 
setelah likuidasi 16 bank pada 1 November 1997. 

Deche mengingat, dalam keadaan akan melakukan likuidasi 
bank, tim pengawas dan pemeriksa harus pindah ke Gedung A. Ten
tunya ada risiko, seperti dokumen yang tercecer. Di tengah proses 
itu, tibatiba terjadi kebakaran. Deche yang saat itu berada di lantai 
14 melihat sendiri ada dua orang yang rappelling, bergelantungan 
dengan tali dari sebuah helikopter di atas Gedung A. “Boroboro 
kita mikir itu siapa, kita panik. Saya gendong ibu hamil enam bulan, 
turun lewat tangga exit,” kata Deche.

Soedradjad Djiwandono yang saat itu menjadi Gubernur Bank 
Indonesia, dalam buku Bank Indonesia and The Crisis: An Insider’s 
View (ISEAS, 2005), menyatakan, penyebab kebakaran hingga buku 
itu selesai ia tulis tidak diketahui, lepas dari berbagai rumor tentang 
upaya melenyapkan bukti pemeriksaan bankbank milik penguasa 
saat itu. Yang jelas, pada 19 Desember 1997 atau 11 hari kemudi
an, terjadi pergantian beberapa pejabat tinggi Bank Indonesia dan 
Syahril Sabirin ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
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Di tengah situasi krisis itu, Deche ingat awal karir Erwin yang 
kerap bicara terus terang ini. Saat itu, dua pimpinan UPB 3, yaitu 
Budi Rochadi dan Nana Supriana, dikenal galak walau obyektif. 
Kalau tidak setuju, Erwin begitu saja mengemukakan pendapatnya. 
Rekanrekan sekerjanya terkagetkaget. Namun, Deche menggaris
bawahi bahwa ternyata ada logika yang kuat di balik njeplaknya 
itu. Terkadang, sikap Erwin ini membuatnya dianggap sombong, 
apalagi oleh bagian lain. Yang menarik, bosbosnya yang galak itu 
sebenarnya memiliki karakter serupa. “Dia beruntung karena dapat 
bosbos seperti Pak Budi, Pak Nana, dan Pak Nelson Tobing yang 
mendukungnya sehingga konditenya malah bagus walau dia tidak 
jadi rising star,” cerita Deche.

Bosan, Lalu Cinta

Erwin pernah mengalami rasa bosan menjadi pemeriksa. Ia 
memutuskan untuk mengambil jeda dan kembali ke bangku kuliah. 
Tahun 19871989, Erwin kuliah moneter di University of Illinois di 
UrbanaChampaign, AS.

Begitu selesai studi dan kembali ke Bank Indonesia, Erwin ditem
patkan di bagian moneter, tetapi, hanya satu hari. Rupa nya, trademark 
sebagai pemeriksa bank sudah melekat pada diri Erwin. “Di S2 saya 
ambil moneter karena tidak ingin kembali lagi ke perbankan. Waktu 
kembali, saya diantar ke moneter. Direktur eksekutifnya bilang, ya, saya 
terima kamu, tetapi besok kembali lagi ke SDM, ada penugasan baru. 
Besoknya saya kembali lagi ke peng awasan bank,” kata Erwin.

Heru mengatakan, menjadi pemeriksa adalah karier seumur 
hidup dan tidak bisa dibentuk dari sekolah saja karena pemeriksaan 
adalah seni. Bagaimana seorang pemeriksa menemukan sebuah ke
janggalan adalah hasil dari pengalaman yang panjang. Ada sema
cam sense untuk mencium masalah. “Model kayak Pak Erwin itu, 
dia lihat neraca sudah mengerti di mana ada penyelewengan. Nanti 
bilang ke anak buahnya, lihat ini dan itu,” kata Heru.
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Lamakelamaan, Erwin mencintai pekerjaannya. Apalagi, me
meriksa suatu bank menimbulkan tantangan tersendiri. Terutama 
setelah menemukan fakta yang setelah diperiksa secara mendalam 
ada yang tidak klop atau tidak masuk akal. Menurut Heru, Erwin 
cocok di bagian pemeriksaan karena ia adalah sosok yang suka tan
tangan. Ia bukan orang yang bisa lama duduk di belakang meja. 
“Dia senang nyerempetnyerempet bahaya. Dihadapi sama dia dan 
diselesaikan. Kalau ngomongin nyali, nyali Erwin itu enggak gede, 
tapi gede banget,” kata Heru.

“Adrenalin naik begitu kita meriksa,” kata Erwin. Tidak heran 
pukul 03.00 pun ia masih berkutat dengan berbagai dokumen untuk 
mencari pembuktian. Kalau sudah cinta, kerjakerja seperti itu jadi 
tidak terasa. Apalagi, kalau ia berhasil membuktikan ber bagai kecu
rangan yang terjadi. Ia punya resep yang kemudian berlaku umum 
untuk semua posisi dan bidang yang ia jalani. “Kalau kerja, satu saja: 
do your best. Begitu kamu sudah lakukan yang terbaik dan kamu 
tahu banyak, pasti kamu jatuh cinta, kamu akan all out. Setelah itu, 
biar orang lain menilai,” katanya.

Kisah mengenai bagaimana Erwin mencintai Bank Indonesia 
juga diceritakan istrinya, Nila Supomo. Suatu ketika, saat makan 
berdua dengan Erwin di sebuah restoran, Nila bertemu salah satu 
direktur utama sebuah bank tempatnya bekerja. Dirut bank itu 
menghampiri kemudian mengobrol tentang suatu kebijakan Bank 
Indonesia yang dinilainya keliru. 

“Dia ngobrolnya seolaholah ngecilin BI atau nyalahin BI. Itu 
habis sama Mas Erwin. Habis. Asli. Astagfirullah, ini gimana juga 
bos gue. Dia (Erwin) enggak peduli. Kalau orang sudah menying
gung BI dan menurut dia itu enggak obyektif, atau salah, dia (Er
win) akan habishabisan menjaga martabat BI,” kata Nila.

Menurut Nila, peristiwa seperti ini tak cuma sekali terjadi, 
tetapi beberapa kali. Tak hanya di rumah makan, ketika berbincang 
dengan kenalan saat dalam perjalanan udara (di pesawat) pun terja
di. “Makanya, saya bilang, misalnya sama keluarga, jangan pernah 
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ngomongin BI yang negatif di depan Erwin atau ngatain bosnya 
yang negatif,” ucap Nila.

Berprinsip dan Cerdik

Dalam perjalanannya, Heru menyoroti bahwa kemampuan 
Erwin mendengarkan masukanlah yang menjadikannya kuat sebagai 
pemimpin. Semakin naik posisinya, Erwin semakin banyak mende
ngarkan masukan. Hal ini membuat anak buahnya tidak segansegan 
memberikan masukan terbaik walaupun belum tentu pendapatnya 
sejalan dengan Erwin. “Beliau banyak mendengar, baru kemudian 
membuat keputusan. Jadi, keputusannya firm,” kata Heru.

Erwin punya pergulatan pikiran tentang bagaimana bisa 
meng awasi bank dan mengatur tata kelola bank. Selain itu, 
bagaimana caranya agar seorang pengawas tidak punya kepen
tingan pribadi dan tidak dengan mudah dipengaruhi industrinya. 
Prinsipprinsip ini menurut Heru sejalan dengan karakter Erwin 
yang tidak mudah ditekuk. Bahkan, pemimpin tertinggi Bank In
donesia pun, menurut Heru, tidak akan bisa mengubah pendapat 
Erwin. Dulu, ketika masih di pengawasan, saat Erwin berpendapat 
sebuah bank melakukan fraud, ia akan mempertanggungjawabkan 
dengan buktibukti kuat dan mempertahankan sampai tingkat 
tertinggi di Bank Indonesia. Konon, sifatnya ini tidak berubah, 
bahkan ketika menjadi deputi gubernur. “Kalau sudah dia yakinin 
bener, dia akan pertahankan terus,” kata Heru yang mengaku ia 
juga sering berselisih pendapat dengan Erwin.

Yohanes Santoso Wibowo, teman Erwin di Fakultas Ekonomi 
UGM dan PCPM X, punya pendapat lain. Menurut dia, selain  pan
tang menyerah, Erwin juga cerdik. Dua sifat ini menonjol dan ber
guna bagi tugasnya di bidang perbankan.  Misalnya, ia tidak mene
rima begitu saja ketika anak buahnya melapor kalau kondisi sebuah 
bank yang diperiksa baikbaik saja. Ia memberikan berbagai trik dan 
tips mencari halhal yang disembunyikan bank. 

L A H I R  D A R I  K R I S I S



         4948          ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

“Cerdiknya sudah kelihatan sejak dulu. Erwin itu juga enggak 
mau kalah dan suka bluffing,” cerita Santoso. Ketika masih PCPM, 
mereka belajar main tenis bersama. Santoso ingat, Erwin kerap me
mainkan efek psikologis kalau sudah kepepet akan kalah. Bola lawan 
yang sebenarnya masuk disebutnya keluar. “Keluar!” kata Erwin de
ngan keras dan ekspresi serius sehingga menjatuhkan mental lawan. 

Kiatnya itu sering berhasil. Apalagi, tidak ada wasit sehing
ga Erwin sebagai pihak yang ngotot bisa memenangi situasi. Be
lakangan, setelah antarteman menggosipkan ulah Erwin, mereka 
sepakat kalau itu memang triktrik Erwin supaya menang. “Ya, 
kita tetap happy…. Itu, kan, bagian dari permainan,” kata Santoso 
sambil tertawa.

Di mata Rosmaya Hadi, sesama PCPM X, Erwin merupakan 
siswa cerdas yang punya logika sangat baik. Hanya saja, Erwin bukan 
tipe siswa yang rajin. Bahkan, Erwin cenderung suka memengaruhi 
teman temannya agar tidak usah belajar. Maya mengaku tidak mau 
terbawa dengan ajakan Erwin tersebut karena dia bisa kerepotan ka
lau ujian. “Saya enggak seperti Erwin yang cerdas. Nilainya bagus 
meski tidak terlalu rajin,” kata Maya.

Kecerdikan lain ditunjukkan Erwin kepada temanteman nya 
ketika akan menghadapi ujian. Sebelum ujian, Erwin sering  kali 
mengaku tidak mengerti ketika ditanya sebuah materi pelajaran. 
Misalnya saat akan ujian mata pelajaran Tata Buku. “Pak Erwin bi
lang aku juga enggak bisa May. Nanti kalau bisa aku kasih tahu. Tapi 
pas ujian, nyerahin duluan, sedangkan kita masih ginigini (garuk
garuk kepalared),” cerita Maya.

Menjaga Kepercayaan

Suatu kata kunci yang harus menjadi pegangan bagi peme
riksa bank adalah membangun trust atau kepercayaan dari klien atau 
bank yang diperiksa. Bagi Erwin, kepercayaan dibangun sejak awal 
karier bahwa, selaku pemeriksa, dirinya tidak macammacam. Satu
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satu nya kepentingan yang dibawa oleh pemeriksa adalah bank terse
but menjadi sehat. Bahkan, dengan adanya kepercayaan dari klien, 
persoalan menutup bank atau tawaran solusi untuk menyehatkan 
bank menjadi gampang diterima.

Kehormatan seorang pemeriksa juga ditunjukkan oleh pribadi 
yang bersangkutan dengan tidak pernah memberikan sinyal abuabu 
yang akhirnya membuat pihak terperiksa mencobacoba “menggo
da”. Reputasi ini akan terbawa sepanjang karier sebagai pemeriksa 
bank. Ketegasan sejak awal perlu ditunjukkan. 

Nuril Muchendrawan yang pernah menjadi anggota tim bercerita 
saat ia dan tim mengawasi Bank Pacific. Saat itu, Departemen Audit In
ternal (DAI) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap tim Nu
ril. Setelah dua minggu diperiksa, DAI menyimpulkan kalau peng awasan 
yang dilakukan Bank Indonesia sudah sesuai dengan prosedur. Nuril lega. 
Namun, ada kalimat yang diucapkan Erwin yang masih terngiang hingga 
puluhan tahun kemudian. “Dari awal diperiksa, saya sudah yakin kok 
Nuril ini ngawasin Bank Pacific itu dengan benar. Kalau dia macamma
cam, bukan Bapak yang gantung leher dia, tetapi saya; karena saya atasan 
dia,” kata Nuril menirukan ucapan Erwin saat itu.

Walau Erwin mengatakan dengan bercanda, Nuril tahu mak
sudnya serius. Apalagi, saat itu ia mengakui kalau godaan sangat be
rat ketika memeriksa Bank Pacific. Dari kalimat Erwin itu, Nuril sa
dar bahwa selama ini ia selalu dipantau secara ketat oleh Erwin kare
na memang, sebagai kepala seksi, Erwin yang bertanggung jawab.

Dari Erwin juga Nuril belajar tentang pentingnya kompetensi 
mengiringi integritas. Nuril memperhatikan, ketika masih menja
bat kepala seksi, Erwin santaisantai saja kalau dipanggil deputi gu
bernur untuk menghadap. Saat ditanya pun, ia menjawab dengan 
tenang, tetapi mengalir lancar. Nuril pun bertanya resepnya. “Yang 
pertama harus kamu pegang, bank itu yang ngawasin kita. Jadi, apa 
pun itu, kita harus lebih tahu daripada DG,” kata Nuril mengulang 
kalimat Erwin kepadanya.
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Sikap Erwin yang teguh pada prinsip juga dikemukakan oleh 
Nila, istrinya. Sepanjang lebih dari 30 tahun menemani Erwin, 
Nila tahu betul bahwa suaminya tidak akan mundur meski harus 
berhadap an dengan orangorang yang memiliki jabatan atau kekua
saan yang lebih tinggi. Erwin tetap berani meskipun tahu siapa yang 
dihadapi. Ia pun berani menanggung risiko yang harus diterima 
karena mempertahankan prinsipnya. “Dia enggak peduli tidak jadi 
apaapa, yang penting yang dia lakukan itu baik untuk Bank Indo
nesia,” ujar Nila.

Untuk menjaga objektivitas sebagai pemeriksa, Erwin tahu 
betul bahwa ia tidak boleh menerima apa pun dari pihak yang 
diperiksa meskipun itu hanya sebuah makan siang. Nila bercerita, 
suaminya terkadang bercerita bahwa hari itu ia mentraktir makan 
orangorang bank yang diperiksanya. Saat ditanya mengapa men
traktir orangorang bank, Erwin mengungkapkan alasannya. “Habis 
dia (orang bank) ngajak aku makan. Ya, aku traktir saja. Ngapain 
aku dibayarin sama dia. Kan, aku lagi meriksa dia. Enggak mau, 
dong,” kata Nila meniru ucapan suaminya.

Di awal karier mereka sebagai kepala seksi, Heru dan Erwin ber
a da di garis depan. Ada situasi ketika hati mereka tidak cocok dengan 
keputusan yang diambil oleh atasan. Apalagi, kalau keputusan itu ti
dak melalui proses yang sesuai dengan good governance. “Kita tinggal 
lari saja. Kita enggak kerjain arahan pimpinan yang menurut kita tata 
kelolanya tidak benar. Ya, kita jadi anakanak nakal saja,” kata Heru. 
“Ini jangan dicontoh, ya,” kata Heru sambil tersenyum. Dua “anak 
nakal” itu punya berbagai cara untuk menghindar. Ketika sedang 
jenuh atau keputusan atasan mereka rasanya sangat tidak cocok, 
mereka pun pulang. Meja tidak mereka rapikan sehingga dikira ma
sih kerja. “Ini semacam bentuk protes. Bahwa kita dari dulu punya 
citacita yang sama, yaitu membuat pengawasan ini punya tata kelo
la yang lebih baik,” ujar Heru.

Tindakan itu bukannya tanpa risiko. Heru dan Erwin pun se
ring mendapat teguran dari atasan. Pernah juga, ketika menuju mo
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bil, ternyata ada pimpinan di belakang mereka dan disuruh kembali 
ke meja. “Pasti dimarahin. Apa boleh buatlah. Pekerjaan kita, kan, 
memang untuk dimarahin,” katanya.

Ia mengatakan, bukannya tidak pernah, ketika atasannya 
merasa tidak cocok, ada orangorang, termasuk ia dan Erwin, yang 
tidak diajak mengaudit sebuah bank. Konsekuensi dari sikap me
reka itu pun harus diterima. Toh, mereka jadi mengerti tentang pe
ngaruh halhal nonteknis. Dengan pemilik bank yang didominasi 
konglomerat yang dekat dengan kekuasaan, Heru mengakui ada 
tekanan eksternal yang dialami para atasan mereka. Namun, mereka 
memilih bekerja sesuai dengan standar prosedur operasi. “Kita, kan, 
juga bukan yang memutuskan. Hambatan seperti itu, ya, biar diatasi 
pimpinan,” kata Heru.

Menurut Erwin, seorang pengawas  bertugas memotret kondi
si riil bank yang kemudian disuguhkan dalam sebuah laporan hasil 
pemeriksaan. Laporan tersebut menjadi dasar pengambilan keputus
an yang dilakukan pimpinan Bank Indonesia. Bukan tidak mungkin 
hasil kerjanya tersebut tidak diterima sebagai dasar pengambilan 
kebijakan. Namun, hal itu tak membuat Erwin kecil hati. Ia tetap 
menjadi mata dan telinga Bank Indonesia. Mata dan telinga yang 
bekerja dalam bingkai objektivitas dan profesionalisme. “Kalau ti
dak diterima, paling banter saya dipindah. Saya beberapa kali di
pindah (saat) pemeriksaan belum selesai. Ya, enggak ada masalah. So 
what?” terangnya santai. 

Bahwa karier mereka kemudian berkembang hingga posisi 
puncak, Heru mengatakan, kuncinya pada konsistensi. Ia dan Erwin 
samasama konsisten dengan prinsip mereka dan konsisten untuk 
menularkan ke generasi berikutnya di Bank Indonesia. Karier mereka 
bukannya tanpa hambatan. Heru mengatakan, ia dan Erwin sempat 
juga tertahan di beberapa posisi. “Kita konsisten melakukan peker
jaanpekerjaan yang menurut kita benar. Pak Erwin ya gitu. Ngeyel 
banget. Sampai jadi DG juga begitu. Tapi kalau sudah diputus, ya, 
sudah. Itu keputusan bersama yang perlu kita amankan,” kata Heru.

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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Bekerja dengan Rasa 

Pada 1 November 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank swas
ta sesuai dengan Letter of Intent dengan IMF untuk restrukturisasi 
perbankan. Bankbank itu antara lain Bank Harapan Sentosa, Bank 
Pacific, Sejahtera Bank Umum, Bank Andromeda, Astria Raya Bank, 
Bank Industri, South Asia Bank, dan Bank Guna Internasional. 

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu, Erwin sebagai 
pengawas dari Bank Indonesia mau tak mau harus berhadapan de
ngan para pegawai bank. Mereka kehilangan pekerjaan karena ope
rasional bank tempat mereka bekerja dibekukan. Ini bukan peker
jaan tanpa ancaman. Risiko keamanan mengancam jiwa para peme
riksa selaku eksekutor penutupan bank. 

Erwin dan tim, ketika harus menutup Bank Pacific, dilawan 
oleh karyawan bank tersebut. Ban mobil Erwin, keempatempatnya, 
dipecah. Luapan amarah bercampur rasa kecewa dan frustrasi diarah
kan kepada tim Bank Indonesia dengan lemparan kursi.  Kondisi 
yang menantang dan berisiko tersebut dialami oleh hampir semua 
pengawas pada saat itu. Jika Erwin mengalami pecah ban mobil, 
ada tim pemeriksa yang disekap para pegawai bank sehingga harus 
diselamatkan petugas keamanan. 

Namun, ia memahami dan merasakan kesedihan para pegawai 
bank tersebut. Banyak pegawai yang tinggal satu tahun lagi mema
suki usia pensiun hanya mendapatkan pesangon sebesar tiga bulan 
gaji. Bank tempat mereka bekerja itu terpaksa ditutup akibat ulah 
pemiliknya. “Ya, bener mereka mecahin ban (mobil) saya, tetapi 
bayangkan…itu tidak seberapa dibandingkan periuk nasi mereka 
yang sedang pecah,” kata Erwin.

Meski dihadapkan pada kenyataan pahit karena harus me
nutup mata pencarian sebagian orang, penutupan bank tetap harus 
dilakukan. Sebab, apabila bank tersebut dibiarkan terus beroperasi, 
angka kerugian yang diderita akan semakin besar dan lebih banyak 
pihak akan menderita. 
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Pengalaman menutup bank yang mengakibatkan ribuan orang 
kehilangan pekerjaan makin menggerus rasa. “Terus terang, saya keluar 
air mata juga. Saya bayangkan itu kenakalan satu dua orang pimpinan, 
ownernya aja, tibatiba pegawai yang tadinya sudah 20 tahun bekerja 
berhenti tanpa mendapat pesangon. Enggak heran kalau saya dilempar 
kursi. Dan, saya enggak marah, saya sedih gitu, lo,” tutur Erwin. 

Namun, seluruh tekanan dan risiko pekerjaan tersebut 
dipendamnya dan tak dibagi dengan keluarga di rumah. Bagi nya, 
ada halhal yang bisa diceritakan kepada orang rumah dan ada 
hal yang lebih baik disimpan sendiri. Ia khawatir, apabila dishare 
kepada istrinya, peristiwaperistiwa tersebut justru akan memicu 
kekhawatiran yang berlebihan. Dalam kondisi ini, buku  cerita si
lat menjadi teman setia nya untuk melepaskan segala beban dan 
tingkat stres akibat pekerjaan.

Istri Erwin, Nila, mengatakan, suaminya tidak pernah mem
bicarakan masalah pekerjaan begitu memasuki rumah. Semua urus
an pekerjaan sudah selesai begitu ia pulang ke rumah. Bahkan, Nila 
mengaku mengetahui perkembangan urusan Bank Indonesia justru 
dari temantemannya yang ada di Bank Indonesia.

“Nil, suamimu gini, gini, gini. Masak, sih, suami saya malah 
enggak cerita,” begitu jawab Nila saat bekas rekan kerjanya bercerita 
mengenai persoalan kantor dengannya. Nila tidak pernah mengeta
hui kapan suaminya tersebut down karena pekerjaan. “Setiap orang, 
kan, pernah mengalami bad day atau apalah, tapi dia itu enggak per
nah kelihatan,” ujarnya.

Memang, menurut Nila, Erwin pernah suatu kali bercerita 
tentang tugasnya memeriksa sebuah bank. Orang yang diperiksa 
tersebut ternyata tahu betul mengenai kehidupan rumah tangga Er
win dan tentang Nila. Begitu juga ketika mobil Erwin dilempari 
batu. Namun, Nila percaya bahwa suaminya seorang yang berani 
sehingga peristiwaperistiwa seperti itu tidak mengecilkan nyali atau 
membuat Erwin mundur dari prinsipprinsip hidup yang diyakini.

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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“Saya bangga sama Mas Erwin soal prinsip hidup dia. Saya 
bangga karena dia punya konsep dan saya enggak takut, sih,” kata 
Nila. Risiko bukannya tiada. Tidak heran rumah Erwin serta peme
riksa dan pengawas yang lain pun sampai pernah dijaga Brimob 
pada masamasa mendekati Reformasi.

Heru mengatakan, menjadi pengawas memang tidak bisa le
pas dari risiko. Semakin besar temuan pengawas, semakin besar ma
salah yang dihadapi bank, semakin besar juga risiko yang dihadapi 
pengawas. Bahkan, bisa nyawa taruhannya. Cerita Heru, Erwin juga 
pernah mengalami ancaman seperti itu. Namun, bagi keduanya, apa 
yang mereka lakukan adalah untuk memperbaiki keadaan bank serta 
membuat stabilitas sistem keuangan tidak terganggu. “Risiko pasti 
ada. Kita pasrah. Kita melakukan ini tidak ada kepentingan pribadi, 
apalagi menjerumuskan pemilik atau manajemen bank. Alhamdulil
lah, dengan sikap seperti itu, kok ya ancamanancaman itu tidak ada 
yang dilakukan,” ujar Heru.

Para pengawas dan pemeriksa muda ini pun harus bisa me
nyampaikan solusi. Aturan tidak bisa dilanggar, tetapi mereka harus 
menemukan solusi dari masalah yang ditemukan. Menengok ke be
lakang, Deche mengatakan, karena kompetensi Erwin yang tinggi 
dalam bidang pengawasan, ia piawai menyampaikan usulan solusi. 
Ketaatannya pada prinsip membuat Erwin tetap mengikuti aturan. 
Akan tetapi, ia bisa kreatif dan cepat mengajukan usulan solusi. Hal 
ini menurut Deche sangat penting pada level manajer. Justru ke
mampuan melihat alternatif solusi itu yang menjadi bukti kompe
tensi. “Erwin bisa one step ahead dari saya. Saya bilang, bahaya loe, 
tetapi terus dia terangin,” kata Deche.

“Level manajer itu masih level rendah. Harus bisa survive. Kita 
harus bisa berpikir memadukan antara prinsip dan sistem. Pakai 
rasa. Kalau hanya berpikir aturan, kita hanya akan terus berada di 
level teknis,” kata Deche. Sistem di Bank Indonesia mengasah para 
pe ngawas tidak sekadar melaksanakan aturan, tetapi juga memikir
kan perbaikan sistem, misalnya perubahan ketentuan. Para manajer 
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juga dilatih untuk membuat sistem yang lebih baik untuk mengatasi 
ber bagai kendala. Hal ini menjadi dasar dari kemampuan Bank Indo
nesia beradaptasi menghadapi perubahan. “Kita harus terus terbuka 
pada perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar,” kata Deche.

Rosalia Suci Handayani dari Departemen Hukum (DHK) 
yang bekerja bersama sejak Erwin menjadi pengawas, mengatakan, 
ia dan Erwin bahumembahu mencari jalan agar bank yang berma
salah bisa “hidup” lagi. Suci membantu dari aspek hukum, sementa
ra Erwin melihat dari sisi pengawasan. Suci melihat, sejak dulu Er
win piawai dan gigih dalam mencari terobosan untuk menyelesaikan 
masalah. Pada saat mencari terobosan itu, memang para pengawas 
kerap dibatasi oleh hukum atau aturan Bank Indonesia. Namun, 
solusi harus ditemukan karena masalah tidak akan selesai kalau ha
nya menggunakan pendekatan hukum. Harus ada cara baru, tetapi 
dengan manajemen risiko. “Pak Erwin selalu konsultasi bagaimana 
aspek hukumnya. Jadi, hukum pun harus bisa menjadi solusi lewat 
terobosanterobosan yang perlu dilakukan,” kata Suci.

Masih soal peristiwa kerusuhan 1998, ada sebuah peristiwa 
yang terkenang hingga kini. Ketika itu, Jakarta dikepung bara aki
bat pembakaranpembakaran yang dilakukan di sejumlah lokasi. 
Erwin bersama sejumlah rekan kerjanya masih berada di kantor 
Bank Indonesia. Ia termasuk pegawai yang pulang belakangan un
tuk memastikan para pengawas Bank Indonesia yang lain sudah 
meninggalkan kantor. 

“Saya ingat saya pakai sepatu kulit, bawahnya karet. Kalau Er
win pakai sepatu kulit dinas,” cerita Deche. Di tengah masyarakat 
yang bakar ban di manamana, mereka berjalan kaki. Dari Bank In
donesia, melewati Jalan Jenderal Soedirman, belok kiri di Bundaran 
HI masuk ke Jalan Imam Bonjol, lalu belok kanan ke Jalan Kuni
ngan. Di Kuningan mereka berpisah, Erwin lanjut berjalan kaki di 
antara panser yang mondarmandir hingga akhirnya dapat ojek di 
Pondok Indah agar bisa pulang ke rumahnya di Cirendeu. “Dan, 
besoknya kita harus masuk lagi,” cerita Deche.

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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Pengalaman tersebut menorehkan pesan yang dalam bah
wa the captain should not leave the ship until all the crew safe. Ini 
ia terapkan kemudian saat menjadi pimpinan bahwa, jika hendak 
mendapatkan dukungan dari anak buah dengan benar, anda harus 
benarbenar menjadi kapten dan bersikap layaknya kapten. “Kamu 
harus memastikan bahwa mereka sudah selamat duluan. Jangan ka
lau ada apaapa, karena kita pimpinan, kita mau selamat duluan, 
enggak boleh. Itu melanggar ketentuan,” kata Erwin. 

Manisnya Hubungan Baik

Dalam upaya menstabilkan dan menyelamatkan perbankan, 
pemerintah pada Januari 1998 mengeluarkan tiga kebijakan, yaitu 
menerbitkan blanket guarantee (penjaminan pemerintah) bagi semua 
deposan dan kreditur dari seluruh bank nasional dalam bentuk mata 
uang rupiah dan asing, kemudian membentuk Badan Penyehatan Per
bankan Nasional (BPPN) dengan masa kerja lima tahun di bawah 
Menteri Keuangan, serta membuat skema restrukturisasi perusahaan. 

Khusus mengenai penanganan masalah di sektor korporasi, hal 
itu terus diupayakan oleh otoritas moneter hingga tercapai kesepakat
an dengan kreditor swasta (Frankfurt Agreement) serta pembentukan 
INDRA (Indonesia Debt Restructuring Agency). INDRA dibentuk 
untuk mengurangi tekanan atas pendanaan jangka pendek sektor per
bankan dan memberikan skema restrukturisasi utang korporasi agar 
bank dapat melakukan restrukturisasi terhadap debiturnya. 

Erwin sempat bergabung ke BPPN dan INDRA saat ia men
jadi Deputi Kepala Bagian Departemen Luar Negeri. Ketika itu, ia 
diajak oleh Rini Soemarno untuk bergabung ke INDRA sebagai staf 
khusus. Ia membantu membangun INDRA untuk pertama kalinya 
guna mengatasi banyak bank yang bermasalah dalam hal kredit. 

Ketika itu, INDRA berperan sebagai fasilitator antara kre
ditur di luar negeri dan pengusaha yang ada di Indonesia terkait 
restrukturisasi kredit. Keberadaan Bank Indonesia adalah untuk 
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memfasilitasi para pihak melakukan lobilobi, mendukung halhal 
yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu kesepahaman. Misalnya, 
Bank Indonesia menjamin nilai tukar agar tidak bergejolak ataupun 
memberikan informasi nilai tukar nantinya akan bergerak di kisaran 
angka tertentu. Semua itu dilakukan dengan satu prinsip tetap men
jaga good governance.

Muliaman Hadad, teman seangkatan Erwin di PCPM X yang 
pernah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengatakan, 
peran Erwin di Indonesia Banking Restructuring Agency (IBRA) 
yang merupakan cikal bakal BPPN sangat menonjol. Ia aktif dalam 
berbagai diskusi teknis terutama pada periode menjelang pendirian 
IBRA. “Saya melihat peran yang menonjol tersebut menjadi bekal 
bagi Pak Erwin dalam perjalanan kariernya,” kata Muliaman.

Pengalaman berada di BPPN dan INDRA membuat Erwin 
belajar mengenai banyak hal. Saat berada di Bank Indonesia, ia ti
dak kesulitan untuk bertemu atau memanggil siapa pun, termasuk 
para pemilik bank ataupun direksi/pimpinan tertinggi. Secara tidak 
sadar, kondisi tersebut membuat orangorang Bank Indonesia tam
pak arogan karena siapa pun yang dipanggil dapat dipastikan hadir 
memenuhi panggilan. Lain halnya ketika Erwin berada di BPPN 
ataupun INDRA. Ia harus mencari waktu ketika akan bertemu de
ngan pimpinan suatu perusahaan/usaha. 

Misalnya ketika bertemu dengan pimpinan Indofood untuk 
membicarakan restrukturisasi utang. Ia mendapatkan waktu hanya 
15 menit untuk menjelaskan proposalnya. “Dan kita (baru) selesai 
1,5 jam (kemudian). Berarti presentasi saya sangat menarik, sampai 
dia (pihak Indofood) tanya, tanya, dan tanya. Tidak gampang lo ber
temu konglomeratkonglomerat itu,” ujarnya.

Di situlah, Erwin kemudian belajar bahwa hubungan baik dan 
pertemanan dapat membantunya mempercepat penyelesaian segala 
permasalahan. Ia juga belajar bahwa koordinasi benarbenar sangat 
penting. Pengalaman singkat di BPPN dan INDRA ini membuat
nya sadar bahwa, di Bank Indonesia, hal tersebut masih kurang. 

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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Seusai krisis 1998, Erwin sempat bekerja di INDRA dan menjadi pemeriksa.
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Bank Indonesia kala itu masih tampak seperti pulaupulau 
terpisah; pulau sektor moneter dengan sektor perbankan yang sulit 
untuk saling tembus. Padahal, apabila kedua sektor tersebut dapat 
berkoordinasi dengan baik, data yang dihasilkan menjadi luar biasa. 
Ketika akhirnya ia menjadi Dewan Gubernur Bank Indonesia, Er
win juga menjaga hubungan baik demi koordinasi dengan instansi 
lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, 
dan Kementerian Keuangan. 

Tidak Lupa Bersantai

Walau sering diimpit pekerjaan, Erwin tidak lupa bersantai. 
Ketika ia baru masuk PCPM, mobil VW Combi ayahnya sering di
pakai bersama ke Puncak. Cerita Yohanes Santoso, mobil yang ha
rusnya muat delapan orang itu bisa diisi 12 orang yang patungan 
bensin biar bisa jalanjalan di pertengahan era 1980an itu.

Hobi kuliner Erwin juga menjadi cara melepas stres. Pagipa
gi, ia biasa mengajak Nuril Muchendrawan mencari makanan yang 
enakenak, seperti sarapan semur betawi di depan kantor Bank In
donesia di Kebon Sirih. Demikian juga kalau bulan puasa, mereka 
berburu jajanan di Pasar Senen untuk dibungkus. Agus Priyanto 
juga ingat sop kaki kambing Dudung di Roxy yang jadi kegemaran 
Erwin. “Kerja keras, tapi santai juga jangan dilupakan biar enggak 
stres dibawa pulang ke rumah,” kata Nuril.

Namun, sikap Erwin yang dekat dengan semua bawahan 
itu sempat mendapatkan kritik dari atasannya. Saat itu, ia men
jadi Kepala Seksi Urusan Pengawasan Bank Bukan Devisa. Oleh 
atasan nya, Joni, Erwin dipanggil dan dinasihati. “Anda itu kepala 
seksi, kamu jangan seringsering makan dengan anakanak buah 
kamu. Kamu pejabat. Kamu harus makan dengan sesama pejabat,” 
tiru Erwin yang kemudian tetap melaksanakan kebiasaannya akrab 
dengan semua orang.

Salah satu sifat Erwin yang dinilai Joni kerap menjadi masalah 
adalah pembawaannya yang gemar bercanda. “Secara umum, sih, 
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oke. Tapi kadang suka keterlaluan dan enggak pas tempatnya. Ketika 
kita lagi serius, eh, dia bercanda,” kata Joni.

Santainya Erwin dalam berpenampilan juga sering jadi bahan 
teguran atasannya. Ia juga sering lupa waktu. Joni bercerita, sejak 
muda Erwin sering memakai dasi tidak rapi dengan lengan kemeja 
digulung. “Kalau istirahat, dia main game kompetisi sampai lewat 
waktu. Tapi itu wajarwajar aja, sih,” ujar Joni.

Saat ditanya tentang kekurangan Erwin, Heru Kristiyana 
berpikir sebentar. Gaya Erwin yang cenderung tidak suka formali
tas, bahkan sebagai seorang deputi gubernur, menurut dia bukan 
kelemahan walau ada beberapa orang yang menyoroti hal ini. Ia jus
tru melihat bahwa Erwin punya kemampuan mengimbangi stresnya 
pekerjaan dengan bersantai. Apalagi, terkadang tekanan memang 
sangat kuat untuk seorang pengawas. “Ya, kadangkadang berlebih
an juga santainya,” kata Heru tersenyum.

Sosok Erwin yang unik dan colorful sangat melekat erat di 
memori Rosmaya Hadi hingga saat ini. Sebagai teman seangkatan 
di PCPM X tahun 1984, dia sangat mengenal pribadi Erwin yang 
punya hobi dan kebiasaan tersendiri. “Jadi, saya kenal Pak Erwin 
lebih dulu daripada suami saya, hahaha. Artinya, pertemanan kami 
sangat lama,” ungkap Maya. 

Maya merupakan teman satu angkatan Erwin yang menjabat 
Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut Maya, Erwin berbe
da dengan temanteman lain seangkatannya. Penampilannya yang 
menarik membuat Erwin sangat popular di kalangan para wanita 
seangkatan. Erwin digolongkan sebagai kelompok good looking yang 
ketika itu disebut mirip dengan penyanyi Mus Mujiono. Bahkan, 
terakhirterakhir Erwin diidentikkan dengan vokalis KLa Project,  
Katon Bagaskara. 

Meski tergolong tidak rapi dalam berpakaian, Erwin tetap 
punya banyak penggemar di kelasnya. Apalagi sikapnya yang cen
derung cool membuat banyak wanita penasaran. Namun, dalam per
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gaulan, Erwin lebih banyak berteman dengan lakilaki. Dia jarang 
sekali terlihat duduk dan berbincang lama dengan wanita. Dia juga 
tidak pernah menggoda para wanita. Di kelas, Erwin hanya akrab 
de ngan teman wanita tertentu saja. “Apabila ngeledek teman
teman, Pak Erwin ikutan (ngeledek) bukan yang menenangkan,” 
ungkap Maya.  

Berdasarkan pengamatannya, Maya membagi kelas seangkat
an menjadi dua bagian. Pertama, kelompok siswa yang menggu
nakan waktu luangnya untuk membaca buku. Kelompok kedua, 
mereka yang suka bermain saat waktu istirahat. Yang masuk dalam 
kelompok pertama antara lain Muliaman Hadad dan Sugeng yang 
samasama mencapai puncak kariernya menjadi Deputi Gubernur. 
Maya pernah mengintip bukubuku yang mereka baca benarbe
nar serius, se perti Inflation Targeting dan Dynamic of War. Kelom
pok kedua, bisa dibilang kelompok main. “Ketika lainnya memba
ca buku, Pak Erwin sedang bermain gaple dengan beberapa orang. 
Sometimes rokoknya disematkan di telinga. Terus teriakteriak co
woklah. Dan dipimpin oleh Pak Erwin. Jadi lucu,” ungkap Maya.  

Dalam pendidikan di kelas, Erwin juga sangat mewarnai. Ide
nya sering kali nyeleneh, berbeda dengan yang lain. Bahkan, tidak 
jarang pertanyaan yang diajukan Erwin membuat kerepotan dosen 
yang mengajar. Sebab, Erwin akan terus mendesak dosennya itu agar 
memberikan jawaban sampai puas. “Di kelas, dia cerdas. Lo gicnya 
jalan. Kalau nanya, bikin dosennya garukgaruk. Kalau kita kan eng
gak. Kasihan dosennya. Pak Erwin akan ndedes dengan caranya. Tapi 
it’s Ok. Kelas jadi ramai,” kata Maya.

Di dalam diskusi di kelas, Erwin juga biasa membuat “keka
cauan”. Misalnya, ketika diskusi sudah akan diambil kesimpulan, 
Erwin tibatiba memberikan pendapat yang berbeda. “Pak Erwin itu 
kan suka nyeletuk, yang bikin kita goyang. Tapi bagus. Karena kita 
butuh orang yang bukan sejalan saja. Tapi butuh juga yang against di 
setiap momen atau sesi pelajaran,” kata Maya.

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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Di antara banyak kelebihan di atas, menurut Maya, ada satu 
kelemahan yang dimiliki Erwin, yaitu di bidang kesenian, terutama 
dalam hal menyanyi. Maya bercerita, ketika itu ada sebuah pentas 
seni dan Maya bertugas memainkan gitar. Erwin didapuk menja
di salah satu yang ikut bernyanyi. Maya kaget karena ternyata Er
win kurang punya bakat dalam bernyanyi. Ketika latihan sebelum 
pentas, Erwin disuruh menyanyi lagu “Today”. “Lagu Today di
nyanyikan Pak Erwin kayak pecah berantakan. Suara tiga, kayak jadi 
suara lima, entahlah, hahaha,” ungkap Maya. 

Akhirnya, ketika benarbenar pentas, Erwin hanya disuruh 
ikut purapura bernyanyi sambil gerak kiri ke kanan di atas pang
gung. “Seperti itulah kondisinya. Dia (Erwin) like trouble maker but 
trouble maker yang pinter, cerdas. Kalau enggak cerdas, pasti nilainya 
berantakan,’’ kenang Maya.  
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Maya bercerita, suatu ketika ada yang aneh dari Erwin. Erwin 
yang biasanya berpakaian biasa tibatiba berpenampilan rapi. Apa 
yang terjadi? Selidik punya selidik, Erwin ternyata sedang mendekati 
yuniornya yang menjalani pendidikan di Bank Indonesia. Namanya, 
Nila Permata Supomo. “Tahunya ada yang ditaksir, adik kelas. Itulah 
dia yang jadi istrinya sampai sekarang ini. Biasanya cuek sekali. Na
mun, kalau ada yang difokuskan Pak Erwin jadi rapi,” papar Maya. 

Bertahun kemudian, Maya mampir saat Erwin menjadi Kepa
la Bank Indonesia di Singapura. Erwin menyambut Maya dengan 
ramah dan hangat sebagai seorang sahabat. Mereka pun banyak ce
rita dan mengenang masamasa pendidikan dulu. Setelah puluhan 
tahun tidak bertemu, Maya mengaku kaget dengan perubahan yang 
dialami Erwin. Sosok Erwin yang ditemuinya di Singapura bukan 
lagi sosok Erwin yang dulu dikenalnya saat pendidikan masuk Bank 
Indonesia. Erwin tumbuh menjadi pimpinan yang sudah matang. 
Dalam arti, Erwin tidak cuek dan tidak ba nyak bercanda atau mem
bully seperti dulu. “Pak Erwin mengalami perkembangan posisi yang, 
menurut saya, people change. Jadi, ditempa berbagai permasalah an 
pekerjaan akhirnya seperti itu (matang),” ungkap Maya. 

Namun, satu hal yang tidak berubah dari sosok Erwin adalah ke
biasaannya menggosokgosok wajahnya berkalikali ketika me ngalami 
situasi tertentu. “Itu saya melihatnya sejak bertemu, tahun 1984. Saya 
enggak tahu apakah sedang serius atau dia ingin ke kiri,  tapi hatinya 
ke kanan, hahaha. Dia ucekucek wajahnya,” papar Maya.

Motor Merah Kesayangan

SAAT KULIAH, Erwin dibelikan ayahnya motor bebek Honda C7O. Warnanya 
merah. Wihana Kirana Jaya, sohib Erwin saat kuliah, mengatakan, sebe-
narnya kalau saja Erwin minta dibelikan mobil, pasti ayahnya akan membe-
likan. Toh, akhirnya motor itu yang menemaninya selama kuliah dan kemu-
dian dibawa ke Jakarta saat ia diterima di Bank Indonesia.

L A H I R  D A R I  K R I S I S
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 Istri Erwin, Nila, juga ingat motor itu. Kaget juga ia melihat seniornya 

yang ganteng itu ke kantor naik motor butut. Awalnya, Nila tidak tahu kare-
na mereka memang biasa bertegur sapa di kantor. Pada suatu hari, kebe-
tulan Nila datang lebih pagi. Ia melihat Erwin datang naik motor. “Ya Allah, 
kenapa jadi naik motor. Motornya juga jelek amat, mending motor baru. Eh, 
dia pake bangga lagi, ngeliat saya dia bilang ‘hei’. Saya shock,” cerita Nila.

Deche ingat, ia mulai menganggap Erwin sebagai sosok yang sederha-
na ketika mereka pertama kali masuk Bank Indonesia. Gaji Erwin lebih tinggi 
karena ia sebelumnya memang sudah bekerja di Bank Indonesia Yogyakarta, 
menjelang lulus sebagai pegawai tata usaha. Gaji Erwin Rp 300.000, semen-
tara kawan-kawan seangkatannya Rp 135.000. Namun, walau sudah punya 
gaji, ayahnya tetap ingin memberi uang ke anak-anaknya. 

Jadi, begitu gajian, Erwin diserbu teman-temannya dari daerah. 
“Win, gue ngebon Win,” cerita Deche menirukan. Erwin pun mengiyakan. Ia 
hanya minta dibelikan satu slop rokok Marlboro dan Dji Sam Soe, sisanya ia 
minta mereka mencatat berapa pinjaman masing-masing. 

Yohanes Santoso Wibowo sebagai mantan peminjam uang menga-
takan, Erwin tidak saja didukung keluarga ayahnya, tetapi juga karena ia 
telah berbisnis kambing. Ketika Idul Adha, bisa 100 ekor kambing ia jual. 
“Langsung kaya dia. Saya sering minjam duit ke dia, dan dia enggak pernah 
nagih. Pernah sampai setahun. Kalau dikembalikan, tidak boleh lebih. Kalau 
lebih, malah dimarahin sama dia,” cerita Santoso.

Muliaman Hadad, teman satu angkatan Erwin di PCPM X punya ingat-

an berbeda soal bisnis kambing ini. Buatnya, Erwin punya bakat bisnis. Ia 
juga dikenal cukup “tough” oleh teman-temannya. Salah satunya waktu 
puluhan ekor kambing Erwin dicuri oleh mitra bisnisnya. “Dia tetap lanjut 
dan tidak menyerah,” puji Muliaman.
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Disela-sela sekolah di AS, Erwin berwisata ke Niagara Falls.
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BAB 3

Fight Lagi, Belajar Lagi

LAMA BERKARIER di pengawasan perbankan, Erwin Rijanto per
nah ditugaskan menjadi Kepala Biro Humas Bank Indonesia dan 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura. Di humas, 
ia belajar tentang komunikasi dan membangun jaringan dengan 
media dan parlemen. Di Singapura, Erwin mendapat pengalaman 
baru tentang hubungan internasional dan pasar modal. Melihat ke 
belakang, dua bidang ini menjadi pijakan penting bagi Erwin dalam 
perjalanan kariernya di Bank Indonesia. 

Namun, Erwin mengakui, ketika mendapat masingmasing 
penugasan ini, ada sekejap rasa sedih di hati. Ia harus keluar dari 
lingkaran kenyamanan di bidang yang ia kuasai dan harus masuk ke 
bidangbidang yang sama sekali baru. “Setiap dipindah, saya selalu 
sedih. Boleh saja sedih, menangis, bertanya mengapa begini begitu, 
tetapi jangan berlarutlarut karena jadinya kita sendiri yang meng
hancurkan diri kita. Saya harus fight lagi, belajar lagi,” kata Erwin.

Humas di Tengah Badai

Badai yang menerpa Bank Indonesia pascakrisis ekonomi 
1998 seakan tiada putus. Tahun 2000, badai itu memuncak keti
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ka, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Gubernur Bank 
Indonesia ditahan karena kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI). Sementara, di berbagai sudut kota, masyarakat mengular 
antre menarik dana dari ATM. Kurs juga bergejolak. Dari sisi regula
si, UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
yang baru seumur jagung mendapat sorotan dari banyak pihak. Un
dangundang yang memberikan independensi kepada Bank Indone
sia itu implementasinya dianggap terlalu kompleks, baik oleh pihak 
luar maupun internal Bank Indonesia. 

Persoalan politik dan hukum berkelindan sehingga publik pun 
kebingungan, siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam kondisi 
ini, Bank Indonesia menjadi sasaran tembak utama dari berbagai 
sisi, sementara ekonomi Indonesia belum pulih. Sektor keuangan 
dengan Bank Indonesia sebagai ujung tombaknya harus berbenah di 
sanasini. Tidak hanya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
Bank Indonesia, krisis kredibilitas juga terjadi di dalam Bank Indo
nesia. Orangorang di satu bagian tidak percaya kepada orangorang 
di bagian lain. 

Di tengah situasi ini, Erwin Rijanto tibatiba mendapat tugas 
menjadi kepala humas pada tahun 20012004. Sebuah tugas yang 
sangat berat, apalagi mengingat latar belakang Erwin yang jauh dari 
dunia hubungan masyarakat. Hampir seluruh kariernya di Bank In
donesia saat itu ada di bidang perbankan.

Seperti pegawai Bank Indonesia lainnya, Erwin merasa bah
wa Bank Indonesia ibarat manusia yang dipukuli sanasini. Hampir 
setiap hari berita di media mengulas tentang Gubernur Bank In
donesia yang diperiksa, anggota Dewan Gubernur yang dipanggil 
aparat hukum, dan tuduhan sanasini dari masyarakat yang menud
ing Bank Indonesia sebagai pihak yang bersalah dalam pengucuran 
BLBI. “Sampai pegawai kita sendiri malu pakai NIP kita,” kata Er
win menggambarkan krisis saat itu. 

Kekhawatiran ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan De
wan Gubernur. Erwin yang ketika itu menjadi Analis Eksekutif De
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partemen Penelitian dan Pengaturan Bank menggarisbawahi, saat itu 
seakan kredibilitas Bank Indonesia ada di titik terbawah. “Tiap hari 
dimakimaki, yang namanya saldo merahlah, perampoklah. Aduh, 
sedih,” cerita Erwin.

Rupanya, semangat Erwin yang berapiapi dalam menyam
paikan usul diingat oleh para deputi gubernur. Saat itu, ia mengkri
tik keras humas yang dianggapnya tidak banyak berbuat. Padahal, 
kredibilitas Bank Indonesia sedang ada di ujung tanduk. Apa pun 
yang dikatakan Bank Indonesia dianggap publik hanya upaya pem
benaran alias membela diri. “Makanya, saya usulkan untuk pakai 
ghostwriter. Jadi, ada pengamat independen yang disuplai dengan 
datadata yang sebenarnya dari BI,” kata Erwin.

Siddha Karya, yang saat itu menjadi Kepala Humas, masih 
jelas mengingat percakapannya dengan Erwin tentang ghostwriter. 
Ceritanya, keduanya sedang asik ngobrol ngalorngidul di belakang, 
saat seminar tengah berlangsung. Tibatiba Erwin mengucapkan 
kata ghostwriter yang mengagetkan Siddha karena menurut dia itu 
bukan istilah yang dikenal banyak orang. Namun, percakapan itu 
kemudian menguap ditelan kesibukan.

Baru ketika disuruh Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin 
mengajukan calon penggantinya, Siddha mengajukan tiga nama. Ke
tika Syahril menanyakan siapa yang lebih cocok, Siddha menyebut 
nama Erwin. Pikirnya, saat itu dibutuhkan orang yang bisa mem
perkenalkan Bank Indonesia yang sesuai dengan undangundang 
Bank Indonesia yang baru. Sosialisasi tentang Bank Indonesia, ter
masuk independensinya, moneter, perbankan, UU BI yang baru dan 
berbagai kebijakan Bank Indonesia perlu ditingkatkan.

“Pertama, Erwin orang perbankan,” kata Siddha. Kedua, de
ngan kebebasan pers di awal Reformasi itu, Erwin yang rendah hati, 
supel, tetapi juga bisa tegas diharapkan bisa merangkul dan mena
ngani media. “Waktu ketemu, dia bilang, eh, sembarangan kamu 
ngusulin gue ngurusin wartawan. Tapi saya bilang, sudahlah. Saya 
milih enggak sembarangan,” kata Siddha.

F I G H T  L A G I ,  B E L A J A R  L A G I
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Erwin bercerita, saat tahu ia ditunjuk menjadi humas, ia tidak 
saja kaget, tetapi juga kesal. Pasalnya, ia sedang memegang proyek 
dan secara intensif berusaha meyakinkan Dana Moneter Internasi
onal (International Monetery Fund/IMF) tentang kemampuan In
donesia untuk bangkit. 

Akan tetapi, ia meyakinkan dirinya, ia harus mencintai bidang 
pekerjaannya yang baru walau ia tahu medan pertempurannya tidak 
mudah. Kalau humas melakukan sesuatu yang benar, orang melihat
nya sebagai sebuah kewajaran. Akan tetapi, kalau sampai salah sedikit 
saja, semua pihak akan menimpakan kesalahan kepada humas. “It is 
a nowin situation, but you have to win,” ujar Erwin menggambarkan. 

Halim Alamsyah yang saat itu menjadi Kepala Biro Guber
nur mengatakan, saat itu yang dibutuhkan orang yang komunikatif 
dan bisa meyakinkan, baik pihak eksternal maupun internal. Ba nyak 
tudingan kepada Bank Indonesia. Selain itu juga banyak isu, se perti 
percetakan uang palsu serta kubukubuan di internal Bank Indone
sia.“Seminggu berada di humas, Pak Erwin bilang ternyata tugas di 
sini itu sangat menantang dan kita punya kesempatan untuk memper
baiki keadaan. Karena ruang yang disediakan untuk melakukan ber
bagai manuver itu ternyata cukup banyak, ya,” kata Halim.

Apa yang Erwin lakukan pertama kali adalah menyiapkan 
semua orang dalam tim humas untuk “bertempur”. Erwin mewa
jibkan seluruh tim di humas membaca buku Seni Perang Sun Tzu. 
“Sepuluh kali maju, sepuluh kali harus menang. Teman bisa jadi 
musuh, musuh bisa jadi teman,” katanya mengutip Sun Tzu.

Dewi Normawati yang menjadi deputi Erwin mengingat, saat 
itu memang masamasa sulit ketika krisis tak berhenti sejak Refor
masi. Akhir pekan kerap dipilih sebagai waktu untuk menutup 
bank. Memang ada alasan untuk pemilihan waktu ini, yaitu untuk 
mencegah agar tidak terjadi penurunan aset dan penambahan dari 
sisi liabi litas yang mudah dilakukan pada hari kerja. Kalau penu
tupan dilakukan pada akhir pekan, semuanya langsung dibekukan 
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sehingga aset dan liabilitas bisa dijaga. Akan tetapi, dari sisi humas, 
ini berarti harus kerja juga di akhir pekan, termasuk memantau 
perkembangan media dan mengikuti rapatrapat Dewan Gubernur 
hingga malam hari karena biasanya akan mengeluarkan siaran pers.

Tim humas memang kecil, tetapi intensif bekerja dan bisa 
dikatakan berpikir 24 jam untuk mengelola reputasi di tengah kri
sis. Mereka harus menangani mulai dari demonstran yang datang 
ke Bank Indonesia sampai mengelola para deputi gubernur yang 
pendapatnya berbedabeda. “Dan, kita harus tetap tenang. Itu yang 
ditekankan Pak Erwin. Dia juga orangnya tetap senyum, bisa kelola 
stres dengan baik,” kata Dewi.

Anto Prabowo yang telah bertugas di humas beberapa tahun 
sebelum Erwin melihat bahwa Erwin orang yang suka tantangan. 
Jadi, walaupun bidang humas sangat berbeda dengan bidang yang 
ia geluti sebelumnya, Erwin terlihat mengalir dalam mengerjakan 
tugas yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, Anto melihat Erwin 
sebagai quick learner, tidak saja karena ia suka membaca, tetapi juga 
karena ia tidak segan bertanya kepada anak buahnya. 

Uniknya, latar belakang Erwin di bidang pengawasan per
bankan membuatnya bisa mengukur materi apa saja yang bisa di
sampaikan ke publik. Dari Erwin, tim humas menemukan penting
nya key messages. Hal ini sangat cocok dengan isu BLBI yang saat itu 
memanas. Erwin bisa menyampaikan latar belakang kepada media 
dalam berbagai kesempatan informal dengan catatan “off the re
cord”. Persepsi yang disampaikan ke media ini sangat penting dalam 
meluruskan berbagai informasi yang keliru di publik. 

Masuk ke humas, Erwin melihat bahwa budaya korporasi 
Bank Indonesia pada saat itu memang tidak terlalu memandang ko
munikasi sebagai hal yang penting. Tim humas juga masih setingkat 
seksi saat Erwin masuk, yaitu terdiri dari empat orang. Padahal, Un
dangundang Bank Indonesia yang baru tahun 1999 sebenarnya me
nempatkan Bank Indonesia ke ranah di mana komunikasi de ngan 
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publik sangat penting. “Waktu itu, BI benarbenar very silence,” 
kata Erwin.

Setelah Sun Tzu, Erwin juga membekali tim dan dirinya de
ngan kursuskursus singkat komunikasi sebagai kerja sama Humas 
Bank Indonesia dengan Universitas Indonesia. Timnya, seperti Dewi 
Normawati, Jeffri D Putra, dan Anto Prabowo, ia kirim ke London 
untuk belajar. Tim humas bahkan datang ke Massachusetts Institute 
of Technology untuk mendapatkan wawasan. Ada dua prinsip hu
mas yang penting, yaitu kinerja yang baik dan kemampuan untuk 
mengomunikasikannya dengan tepat. “Yang saya lihat waktu itu di 
BI banyak yang kinerjanya bagus, tetapi kita kurang bisa mengomu
nikasikan. Jadi, ya, butuh pendidikan kehumasan,” kata Erwin.

F I G H T  L A G I ,  B E L A J A R  L A G I
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Ke dalam, Erwin juga melatih pegawaipegawai utama Bank 
Indonesia tentang kehumasan. Demikian juga terhadap para kepala 
perwakilan di daerah sampai ke Dewan Gubernur. Ia berhasil meya
kinkan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin tentang penting
nya pengetahuan tentang teknik komunikasi bagi Dewan Gubernur, 
mulai dari cara menjawab pertanyaan wartawan hingga tipstips 
tampil di depan publik. 

Erwin memberikan masukan agar Dewan Gubernur jangan 
sampai didikte wartawan yang biasanya doorstop seusai shalat Jumat. 
Dewan Gubernur juga diminta agar memberikan komentar soal 
isuisu krusial lewat konferensi pers. “Kebetulan waktu itu di Biro 
Gubernur, kan, orangnya open minded, ada Pak Muliaman dan Pak 
Perry. Namun, kalau deputi gubernur mungkin, ya, terkagetkaget 
juga,” kata Anto Prabowo.

Tim humas bekerja keras. Prioritas pertama adalah membuat 
Dewan Gubernur lebih memperhatikan wacana yang berkembang 
di masyarakat. Caranya dengan membuat kategorisasi laporan de
ngan warna merah, kuning, dan hijau untuk masingmasing berita. 
Warna merah berarti merugikan kredibilitas Bank Indonesia, se
dangkan ku ning berarti butuh perhatian. Erwin berhasil menyak
inkan Syahril Sabirin untuk mengadakan pertemuan rutin seminggu 
sekali de ngan tim humas membahas tren berita tentang Bank Indo
nesia. “Setiap pagi juga ada laporan Pak Erwin ke Dewan Gubernur. 
Isinya, kalau ada berita negatif begini, kita akan merespons dengan 
bicara beginibegini,” ujar Anto. 

Dewi bercerita, setiap hari tim humas rapat untuk mapping 
be ritaberita media. Bagaimana tren pemberitaan tentang Bank In
donesia, serta bagaimana menanggapinya. Tanggapan bisa dilakukan 
de ngan konferensi pers, siaran pers, atau memberikan key messages 
untuk Dewan Gubernur agar bisa bersiap kalau tibatiba bertemu 
wartawan. Jadi, siapa pun anggota Dewan Gubernur yang bertemu 
media akan menyampaikan materi yang sama. “Kita yakinkan De
wan Gubernur kalau mereka opinion leaders. Ngomong apa saja jadi 

publik sangat penting. “Waktu itu, BI benarbenar very silence,” 
kata Erwin.

Setelah Sun Tzu, Erwin juga membekali tim dan dirinya de
ngan kursuskursus singkat komunikasi sebagai kerja sama Humas 
Bank Indonesia dengan Universitas Indonesia. Timnya, seperti Dewi 
Normawati, Jeffri D Putra, dan Anto Prabowo, ia kirim ke London 
untuk belajar. Tim humas bahkan datang ke Massachusetts Institute 
of Technology untuk mendapatkan wawasan. Ada dua prinsip hu
mas yang penting, yaitu kinerja yang baik dan kemampuan untuk 
mengomunikasikannya dengan tepat. “Yang saya lihat waktu itu di 
BI banyak yang kinerjanya bagus, tetapi kita kurang bisa mengomu
nikasikan. Jadi, ya, butuh pendidikan kehumasan,” kata Erwin.
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berita. Jadi, kita harus usahakan berita yang kita inginkan yang ma
suk,” tutur Dewi. 

Ke luar, tim humas menjalin hubungan dengan media. Me
dia dilihat sebagai teman yang setara. Mengingat tidak semua war
tawan yang meliput beritaberita Bank Indonesia berlatar ekonomi, 
tim humas pun mengadakan pelatihan untuk wartawan. Tim humas 
juga secara rutin membangun hubungan dengan lima koran, tiga 
majalah, dan tiga televisi. Hal ini menurut Anto bukan hal yang 
mudah karena tim humas juga harus mengerti karakteristik media 
yang berbedabeda. “Mapping media itu hal yang jadi strategi per
tama Pak Erwin waktu masuk ke humas, yaitu how to communicate 
with media,” ujar Anto.

Tim humas tahu bahwa saat paling tepat untuk berkunjung 
ke kantor media justru malammalam, antara waktu editor selesai 
mengedit dan menunggu hasil pracetak, yaitu pukul 19.0021.00. 
Mereka bisa ngobrol santai minimal sebulan sekali. Obrolan itu isi
nya tentang informasi background, bukan untuk berita. Bagi Erwin, 
yang penting humas harus jujur karena yang menjadi tujuan adalah 
membangun kepercayaan yang jadi dasar kredibilitas. “Hasilnya, la
malama, kalau ada info negatif, sebelum memuat, para wartawan 
minta second opinion dari kita dulu,” kata Anto.

Perangkat yang ada juga diperbaiki. Pers rilis, misalnya, tidak 
sekadar berisi halhal rutin, seperti suku bunga yang naik atau turun. 
Tim humas belajar untuk menulis pers rilis yang efektif dan efisien. 
Yang terpenting adalah menyampaikan key messages sesuai narasi 
yang ingin disampaikan Bank Indonesia ke publik. Dari pengalam
an, tim humas tahu kalau media cenderung membaca dan mengutip 
paragrafparagraf awal dulu sebelum memutuskan rilis itu perlu di
publikasikan atau tidak.

Rencana Erwin untuk menjalin jaringan dengan para pakar 
terwujud. Ia dan timnya mendatangi para pakar ekonomi untuk 
menjelaskan duduk permasalahan secara terbuka dan komprehen
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sif. Para pakar, seperti Sri Adiningsih, Sri Mulyani Indrawati, Dra
jad Wibowo, dan Theo Toemion, yang lalu mengomunikasikan ke 
publik. Bagi masyarakat, omongan pakar yang independen lebih 
dipercaya daripada pernyataan Bank Indonesia yang saat itu sedang 
menjadi bulanbulanan.

Pengalaman tim humas, dalam mengolah narasi, lebih tepat 
dan mudah kalau Bank Indonesia berkomunikasi dengan para pakar 
ekonomi karena mereka yang mengerti masalahnya. Saat itu, wacana 
di media dan masyarakat simpang siur karena banyak orang yang 
berkomentar tanpa memahami duduk permasalahannya. Latar be
lakang Erwin di bidang pengawasan perbankan sangat membantu ia 
menjelaskan karena dasarnya sudah kuat.

Dewi mengingat, saat itu Bank Indonesia juga tengah ber ada 
dalam arus perubahan. Misalnya, laporanlaporan dari bank dan 
nonbank, termasuk laporan tentang utang luar negeri swasta, mu
lai ditertibkan. Untuk itu, Bank Indonesia membuat aturan baru. 
Wajar tentunya apabila banyak pertanyaan, bahkan serangan, ketika 
aturan itu disosialisasikan. Terkadang juga ada riakriak isu, seperti 
perdebatan antara Bank Indonesia dan Bank Mandiri yang dipimpin 
ECW Neloe atau isuisu terkait pergantian Dewan Gubernur. Dewi 
mengapresiasi bahwa Erwin saat itu bertindak cepat dan tepat.

Terobosan lain adalah pemanfaatan situs web Bank Indonesia. 
Sebelum Erwin masuk humas, website itu hanya untuk menyam
paikan halhal berupa pengumuman, seperti kenaikan tingkat suku 
bunga. Namun, Erwin kemudian memanfaatkannya dan mengisi
nya dengan informasi, seperti rilis atau informasi untuk media dan 
pemangku kepentingan yang lain. Ia juga menggunakan teknologi 
informasi untuk membuat basis data beritaberita. Dengan demiki
an, tren yang ada bisa terbaca. 

Jeffri D Putra menyorot dua kekuatan Erwin sebagai kepala 
biro humas kala itu. Yang pertama adalah keberaniannya menge
mukakan pendapat. Hal ini didasari oleh penguasaan masalah yang 
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mendalam, terutama tentang isu perbankan yang sesuai dengan latar 
belakang Erwin ditambah bekal hasil ngobrol dan ngopi dengan teman
teman nya. Yang kedua, kemampuan Erwin meyakinkan orang, apa pun 
latar belakangnya. Hal yang kedua ini efektif, baik secara internal kepa
da Dewan Gubernur maupun terhadap pemangku kepentingan yang 
lain, seperti ahli ekonomi, anggota DPR, dan media.

Namanya juga Slamet

SUATU SIANG, Erwin tiba-tiba duduk di kursi di meja Dewi, wakilnya. “Wi, 
aku diusir dari RDG,” kata Erwin dengan nada datar. Dewi pun sontak 
bertanya, ada apa gerangan. Diusir dari Rapat Dewan Gubernur bu-
kan hal yang biasa terjadi. “Aku utarakan kondisi sebenarnya dan ra-
sa-rasanya beliau tidak berkenan. Jadi, beliau bilang, ‘Ok masukan anda 
kami terima dan silakan meninggalkan tempat,’” cerita Dewi mengulang 
kata-kata Erwin waktu itu.

Hal itu tidak terjadi satu kali. Padahal, rapat dengan Dewan Gu-
bernur hanya bisa dihadiri kalangan terbatas. Peserta harus ikut dari 
awal sampai akhir, tidak boleh keluar di tengah rapat kecuali kalau di-
usir. Dewi mengingat, ekspresi Erwin saat diiusir yang kedua kalipun 
tidak membuat anak buahnya jadi stres. Rupanya, pimpinan kembali ti-
dak berkenan walau, menurut Erwin, dia mengatakan yang sebenarnya. 
“Waktu itu Pak Erwin masih G6. Walau sering diusir gitu, malahan dia 
ikut Sespibi dan naik pangkat,” kata Dewi.

Pada saat itu humas memang harus ekstra berani karena kondisi 
yang juga tidak baik-baik saja. Jeffri mengatakan, Erwin memang be-
rani menyampaikan kepada Dewan Gubernur kalau ada hal-hal yang 
menurut dia perlu dikoreksi lengkap dengan argumentasinya. Di sisi lain, 
keberanian Erwin itu membuahkan kepercayaan dari para anggota de-
wan. “Walau memang berdarah-darah dulu, Pak Erwin berani, tuh. Saya 
mikirnya, nih orang berani banget yaaa…,” kata Jeffri.
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Anto Prabowo juga ingat peristiwa besar itu. Tim humas kaget 
membayangkan kemarahan Dewan Gubenur. Menurut Jeffri, saat itu isu 
tentang penanganan bank bermasalah sedang panas-panasnya. Er-
win berani mengutarakan pendapatnya yang berbeda dengan Dewan 
Gubernur. “Mohon maaf, Pak. Apakah tidak sebaiknya A, B, C, D,” cerita 
Jeffri menirukan Erwin tentang keputusan yang saat itu akan diambil. 

Toh, walaupun keputusan Dewan Gubernur berbeda dari pen-
dapat nya karena perspektif yang berbeda, Erwin tetap all out men-
jalankan keputusan Dewan Gubernur. Hal ini dilihat Anto sebagai salah 
satu sifat Erwin yang luwes, tidak mudah patah arang walaupun di sisi 
lain keras memegang prinsip.

Erwin mengatakan, ketika dikeluarkan dari ruangan, ia bukannya 
tidak kesal. Namun, menurut dia, hal ini adalah konsekuensi tindakan 
yang ia lakukan. Seusai shalat dia sering berpikir tentang tindakannya. 
“Kalau saya berpikir bahwa saya akan melakukan hal yang sama, ya, 
sudah. Namun, kalau saya merasa salah dan harus minta maaf, ya, be-
soknya saya minta maaf,” tutur Erwin. 

Walaupun demikian, Erwin mengaku kalau dia berulang kali meng-
ingatkan dirinya untuk bersikap lebih sopan. Masalahnya, kalau sudah 
menyangkut prinsip, ia jadi keras, bahkan bisa terlihat seperti orang ma-
rah. Ini tidak terjadi sekali. Total selama kariernya, Erwin mengaku empat 
kali diusir dari RDG dan sekali dilempar sepatu. Ia bahkan pernah mele-
pas kartu NIP-nya dan menyatakan siap dikeluarkan kalau salah. Waktu 
itu, Erwin yang berada di bagian pengawasan perban kan merasa kesal 
karena integritasnya dipertanyakan pimpinan. “Kalau sekarang, saya le-
bih jinaklah. Dulu, kalau saya yakin saya benar, saya enggak peduli siapa. 
Tapi, kok, kenyatannya saya enggak pernah dipindah. Mungkin yang saya 
sampaikan memang benar, tetapi caranya yang salah. Wajar, sih, sebagai 
anak buah kita salah terus dimarahi dan diusir,” kata Erwin.

Toh, kariernya tetap berhasil mendaki hingga jadi anggota De-
wan Gubernur. Tentang itu, dia berseloroh, “Namanya juga Erwin Rijanto 
Slamet…. Orang tua saya yang pintar milih nama yang bagus buat anak-
nya, jadi slamettt terus…. Ha-ha-ha-ha.”
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Pasang Badan

Erwin adalah atasan yang cukup terbuka. Cerita Dewi, kalau 
ada perbedaan pendapat, dengan mudah hal itu didiskusikan. Peker
jaan juga dibagi sesuai dengan porsinya. Erwin konsisten dengan itu, 
dalam arti ia mengerjakan porsi tugasnya dan memberi kepercayaan 
kepada anak buah untuk mengerjakan bagian masingmasing. Na
mun, di sisi lain, kalau ada anggota tim yang tidak mengerjakan 
bagiannya, Erwin akan bersikap tegas, bahkan marah.

Jeffri D Putra yang saat itu menjadi analis di humas sepa
kat. Ia mengatakan, pada dasarnya Erwin adalah orang yang punya 
komitmen tinggi. Hal ini ia tuntut juga dari orang lain, terutama 
bawahan nya. Kalau ada bawahan yang tidak memenuhi harapan, 
ia marah. “Kalau lagi marah, mukanya merah,” kata Anto Prabowo. 

Namun, setelah itu ia tidak memendam apaapa. Semua ber
langsung biasa lagi. Salah satu yang paling berkesan adalah, kalau ada 
kesalahan yang dilakukan oleh tim humas, Erwin yang maju untuk 
menghadapi teguran Dewan Gubernur.  “Ibarat shock breaker yang 
soft, Pak Erwin itu, saat ditekan atasan, tidak terus menekan ke bawah. 
Kata beliau, pasti ada bagian yang harus dia ambil,” cerita Anto. 

Bagi Erwin yang penting anak buah mengaku salah. Ia lebih 
berpikir solusinya apa dulu karena pada masa itu keputusan harus 
diambil secara cepat. Kalau harus berhubungan dengan Dewan Gu
bernur, Erwin punya kemampuan yang tinggi dalam meyakin kan 
orang. “Beliau akan dalami masalahnya. Lalu terus ngadep dan ber
tanggung jawab, tidak menyalahkan anak buahnya. Itu yang saya 
salut,” kata Jeffri.

Sebuah tepukan di bahu disertai dengan kalimatkalimat pu
jian yang diutarakan dengan santai tidak terlupakan di hati anak 
buah Erwin. Apresiasi juga diberikan dengan memberi kesempat an 
kepada anak buah. Dewi masih ingat bagaimana dia dan tim hampir 
selalu diajak untuk bertemu deputi gubernur. Dalam pertemuan itu, 
mereka mendapat kesempatan untuk bicara. 

F I G H T  L A G I ,  B E L A J A R  L A G I



         79ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

1 

1 erwin_rijanto_2022_EBOOKbadaj

Hubungan Erwin dengan anak buah juga bersifat perso nal. 
Kalau ada anggota tim yang melahirkan atau berduka, seluruh tim 
datang bersama Erwin untuk menjenguk, di mana pun rumah 
teman itu. Erwin juga sering membawakan makanan. Bahkan, keti
ka anaknya kursus membuat kue dan bisa membuat kaste ngels, para 
karyawan pun dibawakan untuk mencicipi. “Jadi, kita merasa tidak 
diperas untuk kerja, tetapi dia juga ada halhal yang menyenangkan 
untuk kita,” kata Dewi.

Saat Jadi Kepala Humas

“Kalau mereka bagus, ya, kita puji. Kalau perlu, kita beri ha
diah, kursus,” kata Erwin tentang bagaimana ia memberi apresiasi 
kepada anak buah. Pulang dari kursus, sosok anak buah itu diminta 
untuk berbagi hasil kursusnya dengan temanteman humas. Tidak 
saja ilmu bertambah, tetapi juga ada kompetisi yang sehat. Bagi yang 
ingin kursus ke luar negeri, ya, harus berprestasi juga. 
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Salah satu kepemimpinan Erwin yang menonjol selama men
jadi kepala biro humas adalah kepercayaan yang ia berikan kepa
da timnya. Kepercayaan ini mendorong masingmasing anggota 
untuk memberikan yang terbaik. Ia memberi kesempatan kepada 
anak buahnya untuk kreatif. Hal ini sangat dirasakan Anto. Saat itu, 
di rinya belum banyak punya pengetahuan tentang humas, tetapi 
dipercaya Erwin untuk berkreasi. Pendekatan Erwin yang nonpro
tokoler membuat anggota tim merasa bebas berbicara kepadanya 
dan membuat Erwin yang kerap menggunakan istilah loegue de
ngan bawahannya bisa mendapatkan banyak masukan.

Buat Erwin, ia percaya para pegawai Bank Indonesia yang te
lah melewati serangkaian tes adalah orangorang terbaik. Kalaupun 
ada yang tidak bekerja dengan baik, kebanyakan karena salah pena
nganan. “Orang yang pinter cenderung lebih nakal,” katanya.

Oleh karena itu, Erwin memilih untuk memberikan keper
cayaan kepada anak buahnya. Menurut dia, justru dengan begitu, 
adrenalin orangorang terbaik ini naik dan terpacu memberikan 
yang terbaik dari diri mereka. Ia merasa beruntung karena tim nya 
di humas adalah orangorang pintar. Ia tinggal mendelegasikan ke
wenangan saja. Begitu ada yang tidak beres, semua urun rembuk 
membahas penyelesaiannya. “Saya tanya satusatu pandangan nya 
seperti apa. Tinggal dicombine. Mungkin karena saya ini enggak 
pintar, tim saya yang pintar. Kalau saya pintar, mau nanganin semua, 
ya, matek,” kilahnya.

Erwin mengatakan, yang penting ada komunikasi yang lan
car antara pimpinan dan anak buah karena ada macammacam jenis 
anak buah. Ada anak buah yang harus dicubit sedikit, tetapi ada juga 
yang kalau dimarahi di depan umum bisa tersinggung harga dirinya. 
Padahal, kalau dipanggil, diajak bicara empat mata, walau dimarahi 
dengan keras, orang itu menerima dengan santai.

Erwin juga peduli terhadap perkembangan anak buahnya. 
Pengalaman Jeffri menunjukkan, Erwin tidak takut kehilangan anak 
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buah yang jagojago. Saat Erwin di humas, ada banyak anggota tim 
yang ia tugaskan kursus, bahkan mendorong mereka untuk sekolah 
Strata 2. Ia justru memberikan dukungan, bahkan habishabisan, ka
lau si anak buah itu akan dipromosi ke posisi yang banyak saingan
nya. “Istilahnya, Pak Erwin itu bantu juallah,” ujar Jeffri.

Anto Prabowo punya cerita yang menorehkan pelajaran bagi
nya di kemudian hari sebagai pimpinan. Salah satu direktur Otoritas 
Jasa Keuangan ini belajar dari kepemimpinan Erwin bahwa anak 
buah harus diberi kesempatan maju dan seorang atasan harus ya
kin dan ingin anak buahnya bisa lebih baik dari dirinya. Ceritanya, 
suatu hari ia akan diusulkan Erwin untuk promosi. Erwin meme
gang kursi di antara mereka dan berkata ia ingin Anto menggan
tikannya suatu hari nanti. “Saya tidak pernah menghalangi orang 
menggantikan saya. Bahkan, saya akan bangga jika anak buah saya 
bisa lebih baik dari saya. Saya sebagai atasan merasa berhasil coach
ing,” kata Anto menirukan katakata Erwin yang paling diingatnya. 

Pertemanan Jadi Modal 

Menurut Jeffri, Erwin adalah sosok yang selalu bersemangat. 
Pukul setengah tujuh pagi Erwin sering sudah ada di kantor. Yang 
menyenangkan, kalau pas kebetulan juga datang pagi, Jeffri diajak sa
rapan bersama Erwin. Selain itu, suasananya sangat santai. Mereka sara
pan, merokok dan ngopi bareng sambil ngobrolngobrol. Bertahunta
hun saat Erwin telah menjadi deputi gubernur, Jeffri adalah salah satu 
dari sekian banyak orang yang diajak ke ruangannya. Jeffri tidak me
nyangka kalau tibatiba Erwin membuatkannya kopi. Tentu saja sambil 
bercerita tentang asal kopi, cara mengolah, dan seterusnya. Jeffri yang 
awalnya sungkan akhirnya diam saja. Ia merasakan situasi yang sama 
antara ruang deputi gubernur dan ruang humas. “Pas pulang, masih 
juga diantar sampai nunggu pintu lift terbuka,” kata Jeffri.

Jeffri juga ingat, Erwin memang dari dulu punya hubungan 
pertemanan yang sangat kuat. Jeffri melihat sendiri kedekatan Er
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win dengan temantemannya yang pernah menjadi pengawas dan 
pemeriksa perbankan di Bank Indonesia. Pada saat Erwin menjadi 
kepala humas, temantemannya ini sering berkumpul untuk memba
has isuisu perbankan yang memang saat itu sedang panaspanasnya. 
“Ada Pak Heru Kristiyana, Pak Ahdi Jumhari Luddin, Pak Nurcah
yo, dan Pak Adi Sus. Mereka bahas isuisu perbankan yang bikin 
saya jadi belajar banyak gitu, lho,” cerita Jeffri.

Dari obrolanobrolan santai diselingi kopi dan rokok itu, tim 
humas lalu menggali isuisu yang bisa dijadikan key messages untuk 
diusulkan ke Dewan Gubernur. Jeffri menyaksikan sendiri bagaimana 
orangorang yang punya kompetensi tinggi dan makan asam garam 
dunia perbankan mencoretcoret di white board memetakan masa
lah. Coretcoretan itu tidak saja menggambarkan business process dari 
bankbank. Jeffri ingat, bagaimana Erwin dan kawankawan “mengu
lik” neraca sehingga kelihatan kalau ada bank yang merekayasa.

Dari berbagai peristiwa serupa, Jeffri belajar bagaimana ja ri ng
an pertemanan tidak saja penting untuk senangsenang, tetapi juga 
menunjang dalam pekerjaan. Gaya Erwin yang down to earth paling 
terlihat kalau ada acara ramairamai di Bank Indonesia. Se usai acara, 
bukannya tetap di daerah tempat duduk deputi gubernur, ia malah 
berkeliling, mencari temanteman lama untuk mengobrol. Anto 
bahkan ingat dengan diplomasi kuliner Erwin yang mengirimkan 
sate ke berbagai stakeholder, seperti media dan pengamat. Hal ini 
dianggap orang luar sebagai sesuatu yang baru dari Bank Indonesia 
sehingga hubungan pun menjadi lebih cair. Kebetulan Erwin punya 
warung sate kambing. “Dia pakai duit sendiri dan selalu bayar. Kita 
juga kalau mau bungkus, ya, bayar sendiri juga,” cerita Anto.

Kepercayaan

Gaya Erwin yang informal ini dianggap membuat dirinya 
sebagai humas bisa mendekati banyak kalangan. Bahkan, orang
orang yang berseberangan dengan Bank Indonesia bisa ia yakinkan. 
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Pengalaman menyentuh hati stakeholder merupakan bagian penting 
menyukseskan tugas kehumasan dan saat itu ia mengedepankan di
plomasi kuliner. Anggota tim humas pada waktu itu, seperti Anto 
dan Jeffri, menilai, kesupelan dan gaya Erwin yang nonformal yang 
membuatnya diterima banyak kalangan.

Namun, menurut Erwin, yang membuat kerja tim humas bisa 
efektif saat itu bukan pendekatan informal, melainkan kemampuan 
memenangkan kepercayaan. Kepercayaan, menurut Erwin, hanya bisa 
dimenangkan dengan kemampuan berkomunikasi, menjelaskan de
ngan bukti dan data yang ada. Erwin mengakui, latar belakangnya di 
bidang pengawasan perbankan membuat dirinya mudah untuk men
jelaskan masalah perbankan. Ia juga merasa beruntung karena punya 
banyak teman di bagian moneter sehingga bisa meminta orangorang 
moneter Bank Indonesia untuk menjelaskan duduk masalahnya. Di 
mata Erwin, baik pengamat maupun media adalah orangorang yang 
profesional.  “Jadi, bukan karena sekadar dekat, melainkan trust yang 
bikin semuanya jadi lebih gampang,” kata Erwin.

Menengok ke belakang, Erwin merasakan bahwa ia mendapat 
banyak pelajaran penting dari posisinya di humas untuk karier nya 
ke depan. Sebagai pengawas yang tadinya kaku karena terbiasa me
lihat masalah dengan hitam putih, benar atau salah, Erwin jadi le
bih luwes dan sadar pentingnya komunikasi. Ia juga punya jaringan 
yang luas di parle men, yang tentunya berefek positif ketika harus 
menjalani fit and proper test di DPR. “Pelajaran paling penting itu 
komunikasi, baik internal maupun eksternal. Belakangan, ketika 
saya jadi DG, komunikasi ini sangat penting, terutama dalam ber
hubungan dengan pihak luar,” katanya.

Seimbang

“Kerja, kerjalah sekeras mungkin. Saat menikmati, nikmati 
juga sebaik mungkin,” kata Erwin. Ia bercerita, saat tidak sibuk di 
kantor, ia kerap mengajak tim humas keluar untuk jalanjalan men
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cari makanan enak atau membeli barang yang diincar. Tidak hanya 
bekerja keras bersama, mereka pun main bersama. Tentang ini, Jeffri 
melihat Erwin jadi sosok yang all out. Tidak saja dari sisi pekerjaan 
dan hobi. “Kalau sudah bicara duren, dari bibit sampai cara mupuk 
dan pengairan benerbener dikulitin. Kita bengong aja,” cerita Jeffri. 

Anto juga mengingat Erwin sebagai sosok yang easy going. Di 
selasela kesibukan, terkadang mereka menyempatkan diri siang
siang jalan ke Glodok, Kota, untuk mencari DVD. Anto sampai 
menyukai film garagara sering menemani Erwin mencari DVD. 

Salah satu hobi Erwin adalah kuliner. Ceritanya, wisata kuli
ner bisa jadi salah satu pelepas stres juga. Anto ingat, saat di Me dan, 
mereka pernah memakan kepala kambing utuh, lengkap dengan 
matanya. Di kantor, Anto juga sering diajak makan pagi, yang ia 
ingat adalah makanan nasi uduk dengan tambahan gorengan yang 
suka dibeli pesuruh kantor. Bahkan, sampai saat ini, Erwin dan tim 
humas masih punya grup Whatsapp yang diberi nama “Sego Pecel” 
untuk mengenang saat mereka suka sarapan bersama. “Pak Erwin 
itu kalau makan nomor satu. Mulai makanan sehat sampai enggak 
sehat, dia tahu semua,” kata Anto tertawa. 

Tugas Baru di Singapura 

Sejak bekerja di Bank Indonesia, Erwin Rijanto sudah se ring 
berpindah departemen. Begitu juga ketika Erwin mendapat tugas 
baru sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapu
ra. Meski mendapat jabatan baru di luar negeri yang notabene presti
sius, Erwin tetap saja merasa kehilangan. Apalagi, saat itu, ia sedang 
fokus dan menikmati pekerjaannya sebagai Direktur Departemen 
Pengawasan Bank 3. 

Di Departemen Pengawasan Bank 3, Erwin mengomandani 
tim yang berjumlah 150 orang. Jabatan yang ia emban itu sesuai 
dengan passionnya di bidang perbankan dan punya pamor cukup 
tinggi. Bankbank besar, mulai dari BCA hingga Bank Artha Graha, 
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menjadi obyek pengawasannya. Berbagai “keistimewaan” itu mem
buatnya berat hati untuk meninggalkan satuan kerjanya. Adapun 
kantor di Singapura, timnya hanya tujuh orang. “Bayangkan, dari 
150 orang kemudian saya harus pindah ke tempat yang jauh dengan 
jumlah tim tujuh orang. Memang di luar negeri, tetapi untuk po wer
nya sepertinya turun,” kata Erwin. 

Dia mengakui secara gaji mungkin lebih besar, tetapi dalam 
bekerja penghasilan bukan segalanya. Kepuasan dan kebanggaan 
dalam bekerja juga penting. Erwin pun bangkit. Dia berangkat ke 
Singapura dengan optimisme dan semangat baru. 

Sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Si nga
pura, Erwin mengemban dua tugas utama, yaitu mengelola cada
ngan devisa negara dan membina hubungan internasional. Dua 
tugas ini merupakan dunia baru bagi Erwin. Selama ini posisinya 
sebagai otoritas, sedangkan tugas baru di Singapura menuntutnya 
menjadi pelaku. Sementara dari aspek hubungan internasional, mi
sinya adalah merangkul sebanyak mungkin stakeholder terkait untuk 
meningkatkan peringkat investasi Indonesia di mata dunia.  

Jadi, ini benarbenar menjadi petualangan baru. Tentu tan
tangan terbesarnya adalah saat pertama memulai pekerjaan. Selain 
harus membangkitkan mood yang sempat turun, Erwin juga harus 
mempelajari dunia baru yang belum pernah ia tapaki sebelumnya. 
Dengan motivasi tinggi, Erwin mulai menyelami dunia barunya dan 
langsung menyukainya. “Karena begitu kita sudah mulai mempel
ajari, mendalami segala macam, itu semua jadi tantangan yang me
ngasyikkan,” tutur Erwin.

Sebagai pimpinan, dirinya juga tidak harus menguasai semua
nya secara rinci. Dia hanya perlu tahu garis besar bidang pekerjaan 
di kantornya yang baru. Sebab, untuk urusan teknis keseharian, ada 
staf yang lebih jago dalam menangani pekerjaan. Seorang pemimpin 
diibaratkan seperti dirigen atau konduktor dalam sebuah orkestrasi 
musik yang tugasnya menggerakkan semua bagian sesuai fungsinya 
sehingga tercipta harmoni. Begitulah yang dilakukan Erwin.
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Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura memiliki dua 
cabang utama yang biasa disebut wings. Wings yang berisi para dealer 
saat itu dikomandani Timbul Budi Santoso. Yang lain, wings para 
ekonom yang dipimpin Peter Jacobs. Keduanya saling mendukung 
untuk menjalankan misi Bank Indonesia di Singapura dengan baik. 
Dalam membantu tugas operasional, ada tiga staf lokal. Cakupan 
wilayah Bank Indonesia di Singapura meliputi negaranegara ASE
AN plus India, kawasan Timur Tengah, Australia, dan Selandia Baru.  

Dalam memimpin, Erwin menerapkan pembagian tugas yang 
jelas. Tidak ada overlapping dalam bekerja. Tujuannya agar setiap orang 
bisa mumpuni dalam mengerjakan bidang tugas yang diamanahkan 
kepadanya. Erwin memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, tetapi 
dikemas dengan cara yang santai. “Pak Erwin itu dalam membagiba
gi pekerjaan juga sangat disiplin dalam keahlian kita dan fungsi kita,” 
kata Timbul, yang saat itu menjabat sebagai Chief Dealer.

Erwin ingin semua staf fokus pada tugas masingmasing. Mere
ka tidak dituntut mengerjakan banyak bidang sehingga menjadi tidak 
fokus. Misalnya, dalam menjalankan fungsi protokoler, para dealer ter
kadang dilibatkan menjemput dan menemani tamu. Namun, Erwin 
sama sekali tidak melibatkan staf utama yang tugasnya menjaga pasar. 
“Kita harus stay 100 persen di market sehingga, kalau sampai tidak terca
pai target, kita kena sanksi, ekstremnya seperti itu,’’ ujar Timbul. 

Begitu juga di bagian fungsi para ekonom. Erwin juga ti
dak mengizinkan para dealer dilibatkan untuk melakukan analisis, 
riset, dan penelitian mengenai pasar modal. “Jadi, ya, economistnya 
itu yang harus belajar mengenai market, bukan orang market yang 
membantu tugas si economist. Jadi, sekat itu dipegang benar sama 
Pak Erwin,” tutur Timbul. 

Sukses Mengelola Cadangan Devisa

Kantor Singapura merupakan satu di antara empat kantor per
wakilan Bank Indonesia yang berada di luar negeri. Tiga lainnya ada 
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di Tokyo, Jepang; London, Inggris; dan New York, Amerika Serikat. 
Kotakota itu merupakan financial hub di kawasan Asia, Eropa, dan 
Amerika. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia juga membuka 
kantor perwakilannya di Beijing, China. 

Erwin sudah aktif memimpin kantor Bank Indonesia di Si
ngapura pada pertengahan 2010. Gebrakan awal dimulai dari deal
ing room. Dia fokus untuk memimpin pengelolaan cadangan devisa 
yang besarnya sekitar 1,5 miliar dollar AS. Tugasnya adalah bagaima
na mengelola cadangan devisa tersebut agar bisa terus berkembang. 
Perlu perhitungan dan analisis matang dalam setiap transaksi agar 
mendapatkan keuntungan yang besar. Erwin sangat aktif memantau 
dealing room. Ia bahkan lebih banyak menghabiskan waktu di deal
ing room daripada di ruang kerjanya sendiri.

Erwin menggunakan pendekatan baru dalam mengelola ca da ng
an devisa. Erwin yang bukan orang pasar modal berupaya meng ubah 
cara berpikir dealer agar lebih berani dalam melakukan transaksi. 
Namun, tetap mempertimbangkan berbagai aspek, mulai ketelitian, 
governance, dan transparan. “Kalau mau bilang itu (kinerja di dealing 
room) diobrakabrik, ya, cara berpikir dan cara bertransaksi, cara me
lihat permasalahan, kemudian berani mengambil keputusan. Itu yang 
dilakukan Pak Erwin di Singapura,” cerita Peter Jacobs.

Erwin sangat intens berdiskusi tiap hari dengan para dealer 
demi mengelola cadangan devisa dengan sebaikbaiknya. “Pak Er
win enggak ngeliat pangkat. Kalau diskusi, bisa berdebat, bisa intens 
banget, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Saya enggak pernah 
lihat kepala perwakilan yang seintens itu sebenarnya kalau dalam 
konteks dengan para dealer,” ungkap Peter. Diskusi dilakukan sangat 
produktif. Bahkan, terkadang Erwin menggunakan papan tulis agar 
diskusi dilakukan lebih gamblang. 

Mereka awalnya meragukan kapasitas Erwin soal pasar modal 
karena ia bukan seorang dealer. Namun, diskusi yang intens tersebut 
akhirnya membuka mata para dealer bahwa Erwin juga mengerti pasar 
modal. Erwin cepat belajar. Ia juga paham soal perekonomian dunia.
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Dari diskusidiskusi dengan para dealer tersebut, Erwin mampu 
menyerap berbagai persoalan dan strategistrategi seputar pasar mo dal. 
Jadi, Erwin lebih banyak belajar dengan melalui dialog yang intens 
dibandingkan dengan membaca buku. “Mengenai strategi portofolio, 
Pak Erwin catch upnya cepet banget setelah dapat feels dari marketnya 
dan strategi apa yang musti diambil. Beliau juga sangat determine un
tuk menjalankan strategistrateginya,” papar Timbul.

Sebaliknya, para dealer juga banyak belajar dari Erwin, 
terutama soal nyali ketika akan membeli atau menjual portofo
lio. Di sini, Erwin banyak menantang para dealer. Mereka sering 
kali raguragu bertransaksi meski telah memiliki perhitungan dan 
analisis yang bagus. Bahkan, sampai titik terakhir waktunya akan 
habis, para dealer kerap masih diliputi kebimbangan. Tidak bera
ni bertindak. Akhirnya banyak peluang lenyap begitu saja karena 
kehatihatian yang berlebihan. 

Erwin mendorong mereka berani melakukan eksekusi setelah 
melakukan kalkulasi yang matang. Erwin selalu menegaskan bahwa 
dirinya yang bertanggung jawab penuh. Para dealer pun akhirnya 
berani. Dorongan Erwin ini lamakelamaan menumbuhkan keper
cayaan diri para dealer. “Lamalama, itulah yang membuat dealer 
makin ngerti bahwa keputusan yang diambil Pak Erwin itu ternyata 
benar,” jelas Peter Jacobs. 

Secara umum, ada prinsipprinsip utama yang dianut Bank 
Indonesia dalam pengelolaan cadangan devisa di dealing room. 
Urutan secara prioritas untuk dijadikan pertimbangan bertransak
si adalah security, liquidity, dan profitability. Prinsipprinsip itulah 
yang dipegang erat para dealer. Namun, karena terlalu fokus pada 
keamanan, mereka kerap tidak berani bertindak meski ada potensi 
profit yang besar. 

Erwin mengubah kebekuan tersebut. Dalam menjalankan ak
tivitas di dealing room, Erwin tetap berpegang pada prinsipprinsip 
baku di atas. Keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam me
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ngelola portofolio. Erwin juga memegang erat prinsip likuiditas. Dia 
juga selalu mendorong bagaimana tetap harus bisa meningkatkan 
profitabilitas secara baik. 

Untuk menjalankannya, tentu tidak mudah. Nyali saja tidak 
cukup. Selain keberanian, juga perlu wawasan luas serta jaringan 
yang banyak agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena 
itu, Erwin selalu meminta timnya tidak bosan belajar dan berdiskusi 
dengan banyak orang. 

Erwin mendorong para dealer agar berani ambil risiko dengan 
perhitungan yang baik untuk mendapatkan hasil yang besar. “Deal
erdealer kita, yang mungkin awalnya play safe, sama Pak Erwin itu 
ditantang sedemikian rupa sehingga boleh dibilang earning KPW 
Singapura itu meningkat tajam sekali. Mungkin waktu itu rekor, ya, 
kalau boleh dibilang itu zaman Pak Erwin,” ujar Peter.  

Timbul mengungkapkan, para dealer sangat nyaman berdis
kusi karena Erwin sering kali tidak menempatkan diri sebagai bos. 
Diskusinya tidak formal dan sangat santai. Erwin selalu memosisikan 
diri sebagai teman, tidak kaku seperti antara atasan dan bawahan. 
Suasana nyaman inilah yang membuat diskusi dengan para dealer 
berlangsung sangat konstruktif. Mereka tidak takut mengemukakan 
pendapatnya. Namun, ketika mengambil keputusan, Erwin bersikap 
sangat tegas dan semua harus mengikutinya.

Dunia pasar modal yang dinamis tidak jarang membuat jan
tung para dealer berdebar, apalagi ketika salah dalam mengambil po
sisi. Namun, di hari yang lain, mereka kembali tersenyum apabila 
langkah yang diambil menunjukkan arah positif. Suasana tersebut 
tergambar di dealing room setiap hari. Yang jelas, mereka bekerja le
bih tenang karena risiko telah diambil alih Erwin sepenuhnya sebagai 
pimpinan. Hasilnya pun membuat tersenyum. Selama kepemim
pinan Erwin, pendapatan Kantor Bank Indonesia Singapura bisa 
mencapai 200 persen sampai 300 persen dari target yang ditetapkan 
kantor pusat BI di Jakarta. 
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Gebrakan yang Kontroversial

Meskipun hanya memiliki tim berjumlah tujuh orang, bukan 
berarti tidak ada dinamika dalam kantor BI di Singapura. Hari itu, 
Erwin memimpin rapat mingguan seperti biasanya. Rapat rutin itu 
dihadiri seluruh staf. Namun, rapat kali ini spesial karena membahas 
sesuatu yang sangat penting.

Yang menjadi pokok bahasan utama adalah mendiskusikan 
nasib surat berharga yang ditanam Bank Indonesia di Eropa. Mulai 
di Spanyol, Yunani, Italia, hingga sejumlah negara periferi lain di 
Eropa. “Kita punya surat berharga, di negaranegara seperti Spanyol 
dan negara lainnya, cukup besar karena memang negaranegara itu 
yieldnya tinggi,” ucap Erwin.

Namun, negaranegara tersebut diperkirakan tidak lama lagi 
bakal mengalami krisis ekonomi. Banyak negara Eropa, seperti 
Yunani, terjerat banyak utang. Demikian hasil analisis internal di 
Bank Indonesia dan hasil diskusi dengan beberapa mitra.  Kondisi 
tersebut tentu membahayakan masa depan aset Bank Indonesia.  Er
win meminta agar  segera dilakukan penarikan asetaset Bank Indo
nesia dari negaranegara tersebut. Perhitungannya, mumpung masih 
bisa dijual dengan posisi untung, aset di Eropa harus segera dilepas. 
Aset Bank Indonesia saat itu masuk kategori Available for Sale (AFS) 
sehingga mudah dijual. 

Usulan Erwin tersebut ternyata tidak mendapat dukungan 
dari stafnya. Mereka juga tahu Eropa akan krisis. Hanya saja, mereka 
takut mendapat teguran dari Bank Indonesia di Jakarta. Sebab, jika 
aset ditarik, Bank Indonesia otomatis akan kehilangan pendapatan 
yang selama ini diperolehnya. Beberapa pihak di luar Bank Indone
sia juga menunjukkan keraguan.“Saya katakan, kita secara bertahap 
harus menjual surat berharga itu. Ngapain kita megang barang yang 
akan mengalami kesulitan. Mereka semua enggak berani. Kita harus 
berani take the risk.  Kalau memang analisis kita menunjukkan itu 
membahayakan, ya, kita harus mengambil tindakan sekarang. Harus 
cepat ambil aksi,” kata Erwin. 
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Erwin meminta agar rapat tersebut dijadikan pegangan dan 
semua wajib tanda tangan. Sebagai pimpinan, dia meyakinkan mere
ka bahwa ia akan bertanggung jawab dengan segala risikonya. Na
mun, lagilagi stafnya tidak setuju. Erwin pun marah. Dia mengam
bil langkah tegas. Dia mengancam akan mengembalikan mereka ke 
Bank Indonesia di Jakarta jika tidak mematuhi perintah. “Ok, Anda 
tidak mau melakukan tindakan itu. Saya beri waktu satu hari ini, 
anda memberi jawaban. Kalau tidak, saya akan menulis surat ke BI 
Pusat Jakarta untuk memulangkan saudarasaudara,” tutur Erwin.   

Ancaman Erwin itu membuat anak buahnya gentar. Belum 
genap sehari, mereka menyerah. Mereka datang menghadap Erwin 
dan menyatakan kesanggupannya untuk menarik surat berharga 
tersebut secara bertahap. 

Kebijakan Erwin yang berani ini awalnya menimbulkan pro 
dan kontra di internal Bank Indonesia di Jakarta. Namun, Erwin 
akhirnya berhasil meyakinkan dengan berbagai argumen kuat bah
wa kebijakannya itu justru menguntungkan Bank Indonesia. “Saya 
bilang, kita kembali yang punya wewenang dalam masalah ini siapa?  
Kalau wewenangnya di Singapura, ya, kebijakan saya menarik secara 
bertahap surat berharganya,” kata Erwin, tegas. 

Seiring perjalanan waktu, keputusan Erwin ternyata tepat. 
Karena tidak lama setelah penarikan aset Bank Indonesia tersebut, 
Yunani, Italia, Portugal, Spanyol, dan Italia ekonominya tumbang 
satu per satu. Ekonomi mereka didera krisis.  

Krisis Eropa sebenarnya sudah terindikasi sejak tahun 2009. 
Prahara ekonomi di Eropa tidak terlalu muncul ke permukaan 
karena tidak disertai terjadinya krisis politik. Guncangan ekonomi 
awalnya terbongkar saat pemerintahan baru Yunani tahun 2009 
mengungkap fakta mencengangkan. Defisit anggaran yang dialami 
Yunani ternyata mencapai 14 persen, bukan 3,7 persen seperti yang 
diumumkan sebelumnya. 

Yunani sempat beberapa kali mendapat dana talangan dari 
IMF dan Eropa. Misalnya, pada Mei 2010, Yunani mendapat suntik
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an dana sebesar 110 miliar euro. Namun, guyuran dana segar itu tak 
menolong. Bahkan, krisis terus menjalar ke sejumlah negara Eropa 
lainnya, seperti Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Negaranegara yang 
mengalami krisis di Eropa tersebut dikenal dengan singkatan PIGS, 
yaitu Portugal, Irlandia, Greek (Yunani), dan Spanyol. Singkatan ini 
kemudian bertambah menjadi PIIGS dengan masuknya Italia yang 
juga mengalami kriris serupa. Krisis yang terjadi di negaranegara 
periferi Benua Biru tersebut ratarata disebabkan karena ketidak
mampuan mereka dalam membayar utangutangnya. Utang yang 
menggunung membuat mereka berada di ambang kebangkrutan 
(sumber: Kompas.com).

Erwin mengaku bersyukur pihaknya bisa bergerak cepat 
menarik seluruh surat berharga sebelum negaranegara di Eropa 
tersebut mengalami krisis. Diakuinya, fenomena krisis yang terjadi 
di Eropa merupakan tantangan besar yang perlu disikapi secara ha
tihati dan cepat karena menyangkut nasib dana yang sangat besar. 
“Di perwakilan yang lain, mungkin yang tadinya masih AFS, avail
able for sale terpaksa jadi held to maturity (HTM), mereka belum 
bisa menjual. Sebab, harganya rugi. Kalau rugi, kan, kita bakal cilaka 
ngadepin BPK,” ungkap Erwin.

Asetaset yang ditarik dari Eropa itu kemudian dialihkan ke 
Australia. Erwin berpandangan Australia saat itu kondisi ekonomi
nya sedang bagus sehingga aman untuk berinvestasi. Salah satu in
dikasinya adalah booming batubara di Australia. Negeri Kangguru 
itu memiliki cadangan batubara yang sangat besar. Mereka meng
ekspornya ke banyak negara, termasuk ke China. Misalnya, tahun 
2010, Australia membuat kesepakatan dengan China terkait ekspor 
batubara senilai lebih dari 60 miliar dollar AS. Dalam kesepakatan 
itu, Australia harus memasok batubara 30 juta ton per tahun ke Chi
na Power International Development (CPI) selama 20 tahun. Kala 
itu, batubara menjadi salah satu penopang kemajuan ekonomi Aus
tralia (Bbc.com).
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Perhitungan serta keberanian mengambil keputusan yang 
dilakukan Kantor Bank Indonesia Singapura akhirnya membuahkan 
hasil yang manis. “Kita pindah ke sini (Australia), jadi untung lagi. 
Kita mengalami masamasa saat negara periferi (di Eropa) jatuh itu 
kan, wow, itu tantangan yang luar biasa,” kata Erwin. 

Peter mengakui adanya perdebatan yang cukup sengit saat 
memutuskan untuk menarik suratsurat berharga di negaranegara 
Eropa tersebut. Para dealer dan staf yang lain punya pendapat ber
beda. Mereka tidak berani menarik aset. “Terus, Pak Erwin men
dorong supaya cepat jual dan itu terbukti keputusannya benar,” 
ungkap Peter.

Erwin tidak pernah menunjukkan kemarahan secara frontal 
meski pendapatnya ditentang. Hanya saja, karena sudah menyang
kut kebijakan yang penting, Erwin harus menegur mereka karena 
tidak patuh. Seperti kebiasaannya, Erwin menegur mereka dengan 
gaya yang santai sehingga tidak kelihatan kalau sebenarnya Erwin 
marah. “Kamu tahu enggak, kalau kamu enggak ngikutin arahanku, 
aku pulangin kamu ke Jakarta,” kata Timbul menirukan Erwin de
ngan gaya yang rileks. Timbul akhirnya sadar tidak sepantasnya me
nentang perintah pimpinan. Apalagi, keputusan itu didasari argu
men yang kuat. “Begitulah style guyon Pak Erwin. Cara ngancamnya 
enak, jadi saya enggak merasa terancam,” ujar Timbul. 

Halim Alamsyah mengingat, Deputi Gubernur Ardhayadi 
Mitroatmodjo sempat menilai Erwin terlalu agresif. Pasalnya, baru 
pertama kali dalam sejarah, ada kepala kantor perwakilan di luar 
negeri yang minta tambahan dana. Namun, setelah ngobrol sebagai 
sesama Deputi Gubernur, keduanya bahkan sempat berpikir untuk 
menempatkan Erwin ke bagian pengelolaan devisa, sepulangnya dari 
Singapura. “Pak Erwin mungkin enggak tau juga kali,” kata Halim.

Melihat ke belakang, Erwin menyimpulkan kalau seorang 
pemimpin harus punya pengetahuan, termasuk pengetahuan teknis, 
punya keberanian mengambil keputusan, dan memitigasi risiko. 
“Semua itu harus bisa dimanage,” kata Erwin. 
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Membina Hubungan Internasional 

Tugas utama yang tak kalah penting bagi Erwin adalah ba
gaimana membina hubungan internasional dengan membangun ja
ringan sebanyak mungkin. Salah satu target yang harus diperjuang
kan waktu itu adalah meningkatkan peringkat investasi Indonesia 
di tingkat global. Misi ini menjadi tantangan di tengah upaya Bank 
Indonesia untuk ikut mempromosikan Indonesia di kancah inter
nasional. Banyak potensi investasi di Tanah Air perlu dikenalkan 
kepada publik internasional untuk membangun gambaran positif 
tentang Indonesia. 

Tentu tugas ini tidak mudah. Banyak upaya ekstra harus 
dilakukan untuk memberikan masukan positif kepada lembaga atau 
agensi pemeringkatan asing yang banyak berkantor di Singapura. 
Dengan sumber daya manusia yang terbatas, Erwin dan timnya ha
rus menggunakan strategi yang efektif agar dapat bekerja optimal.

Singapura merupakan financial hub yang secara geogra
fis sangat dekat dengan Indonesia. Meski negara kecil, posisi Si
ngapura sangat strategis dalam percaturan ekonomi dunia. Hampir 
semua institusi internasional memiliki kantor di sana, termasuk 
lembaga pemeringkat yang berpengaruh. “Dan, pada waktu itu, 
saya di sana (tahun 20102013). Kita lagi menggiatkan sekali agar 
penilaian dari rating agency tentang peringkat investasi Indonesia 
bisa meningkat,” kata Erwin. 

Penilaian lembaga pemeringkat memang dilakukan di New 
York dan London, tetapi para analisnya banyak berada di Singapura. 
Karena itu, pihaknya menjemput bola dengan melakukan pendekat
an dengan para analis lembaga pemeringkat di Singapura. Sebab, 
kalau laporan para analis itu sudah masuk ke kantor pusat mereka di 
London dan New York, akan sulit untuk mengubahnya. “Kalau mau 
menggodok, godoklah firsthand,” ucap Erwin.

Untuk urusan lobi, Erwin minta Peter Jacobs aktif mendekati 
para ekonom bank, analis dari lembaga pemeringkat, dan investor. 
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Termasuk juga para ekonom Indonesia yang bekerja di bankbank 
besar internasional, seperti Citibank, Barclays, JP Morgan, dan 
UBS. Erwin makin intens mendekati para ekonom Indonesia terse
but. Mereka sering diajak makan sambil berdiskusi tentang kebi
jakan Bank Indonesia ataupun isuisu ekonomi nasional. Intinya, 
Erwin ingin menggunakan mereka untuk membangun citra yang 
positif tentang Indonesia. Sebab, masukan para analis ini akan di
jadikan dasar lapor an dari bankbank tempat mereka bekerja. Pada 
gilirannya, laporan bankbank tersebut banyak dijadikan referensi 
oleh para investor. 

Ketika Dewan Gubernur Bank Indonesia datang ke Singapu
ra, Erwin selalu menggunakan kesempatan itu untuk mempertemu
kan mereka dengan para ekonom. Biasanya ada tujuh sampai dela
pan ekonom yang diundang. Pertemuan itu pernah digelar ketika 
ada kunjungan Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad dan Hartadi 
A Sarwono. Acara biasanya dikemas dengan nuansa santai, seperti 
makan siang atau malam. “Mereka senang sekali karena langsung 
mendapat informasi firsthand,” ujar Erwin.

Pertemuan tersebut terus dijalin secara intens sehingga hu bu ng
an mereka dekat. Hubungan ini tentu sangat positif dalam upaya 
membangun jaringan dengan para stakeholder internasional. Maka, 
ketika ada berita negatif tentang Indonesia, para ekonom itu datang 
untuk menanyakan kebenarannya. Hal itu merupakan kesempatan 
baik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Perjuangan diplomasi ekonomi Erwin dan tim akhirnya mem
buahkan hasil. Tentunya, hal ini tidak bisa semata disebut sebagai 
karya Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura. Banyak pi
hak bergo tong royong mencapai hal ini. Secara bertahap, dunia mu
lai melirik Indonesia sebagai tujuan investasi. Hingga pada 2016, 
Indonesia akhirnya mendapatkan status investment grade dari lem
baga pemeringkat. 

Moody’s Investors Service pada Januari 2016 kembali menya
takan afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia pada Baa3 (invest
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ment grade) atau stable outlook sesudah Januari 2012. Selanjutnya, 
pada Desember 2016, Fitch Rating menaikkan outlook Sovereign 
Credit Rating Indonesia dari stable menjadi positive dan mengafir
masi peringkat Indonesia pada BBB (sumber: Kontan).

MoU Bank Indonesia dengan MAS

Banyak capaian yang ditorehkan Kantor Perwakilan Bank In
donesia di Si ngapura. Salah satu momen bersejarah adalah berhasil 
melobi Si ngapura untuk membuat kesepakatan dengan Bank Indo
nesia. Peter bercerita bahwa suatu hari dia mendapatkan tugas yang 
tergolong sa ngat berat. Saat itu, ada telepon dari Bank Indonesia di 
Jakarta bahwa Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution tidak 
bersedia tanda ta ngan memorandum of understanding (MoU) dengan 
Monetary Authority of Singapore (MAS) jika tidak ada kesepakatan 
yang penting. Bank Indonesia di Jakarta meminta ada lobi khusus 
ke pihak MAS.

Peter mengaku pesimistis bisa mendesak MAS membuat kese
pakatan penting dengan Bank Indonesia. Masalah ini tergolong ru
mit. Apalagi, sebelumnya sudah ada lobi tingkat tinggi dari Bank 
Indonesia yang dipimpin Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad 
dengan para eksekutif MAS. Namun, upaya tersebut kandas karena 
Singapura menolak membuat kesepakatan. Erwin memberikan se
mangat agar Peter melobi lagi MAS. “Saya telepon temanteman di 
MAS untuk menyampaikan pesan dari BI Jakarta,” ujar Peter. 

Peter tidak berharap banyak karena proses lobi sudah berjalan 
bertahuntahun tanpa hasil. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Esok 
harinya, Peter mendapat telepon balasan dari MAS. “We agree to 
sign,” kata staf dari MAS kepada Peter. 

Peter awalnya tidak mempercayai apa yang baru saja didengar 
dari staf MAS tersebut. “Saya bilang ‘pardon me’. Saya takut salah 
dengar, tetapi ternyata bener, dia sign,” tutur Peter. Jawaban yang 
diberikan pihak MAS benarbenar mengejutkan. Perjuangan Peter 
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berhasil memecah kebuntuan. Menurut dia, hal tersebut disebabkan 
oleh lobilobi intens yang dilakukan Kantor BI di Singapura selama 
ini sehingga terbentuk sikap yang saling percaya.

Setelah melaporkan keberhasilan lobi tersebut ke Jakarta, se
lanjutnya diadakan acara seremoni penandatanganan MoU anta
ra BI dan MAS di Bali. Erwin juga hadir. Penandatanganan MoU 
dilakukan langsung oleh Gubernur BI Darmin Nasution dengan 
pimpinan MAS. “Itu adalah moment of proudnya Pak Erwin. Saya 
juga sangat proud bahwa bos saya pergi ke Bali bisa menyaksikan 
satu momen yang menurut saya bersejarah, paling tidak buat kami 
di Singapura, ketika berhasil mengajak MAS menandatangani MoU 
dengan Bank Indonesia,” ungkap Peter. 

Keberhasilan Peter tersebut mengantarkannya dipanggil lebih 
awal ke Jakarta untuk mengikuti Sespibi. Peter yakin semua anuge
rah tersebut didapatkan karena ada campur tangan Erwin. “Eng
gak mungkin saya dikenal DG kalau bukan karena Pak Erwin yang 
memperkenalkannya,” tutur Peter. 

Meski tugas di Singapura, Erwin tetap membina hubungan 
baik dengan teman ataupun mitra kerjanya di Jakarta. Banyak kun
jungan para pejabat ke Singapura dilayaninya dengan baik. Bahkan, 
banyak pejabat Bank Indonesia yang ke Singapura lebih memilih 
menginap di rumah dinasnya daripada di hotel mewah. Keramahan 
dan gaya Erwin yang santai dan terbuka menjadi daya ta rik para pe
jabat Bank Indonesia dan temantemannya mau menginap di rumah 
dinas. Muliaman Hadad dan Halim Alamsyah merupakan Dewan 
Gubernur yang pernah menginap di rumah dinas Erwin. 

Siddha Karya yang pernah mampir di Singapura mengatakan, 
sebenarnya Erwin tidak wajib menjemput, apalagi waktu itu Siddha 
datang untuk urusan dinas yang informal. Tahutahu Erwin sudah 
menjemput di bandara. “Pakai celana pendek dan tas backpack. Itu
lah Erwin, enggak arogan,” kata Siddha.

Selain itu, satu ritual yang membuat para tamunya senang 
adalah Erwin selalu mengajak mereka makan durian. “Durian yang 
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paling enak itu adanya di Singapura. Saya punya langganan sendiri 
yang khusus,” kata Erwin. Agar stok durian selalu ada di sepanjang 
tahun, Erwin bahkan sengaja menyetoknya di freezer. Maka, ketika 
tidak musim durian, Erwin masih bisa menyuguhkan makanan spe
sial kepada tamutamunya. 

 Bos yang Tidak “Bossy”

Bersama tim lokal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura

PATRICIA TAK akan pernah lupa kebaikan Erwin Rijanto saat menjadi 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura pada 2010-
2013. Sebagai sekretaris kantor, Patricia ingat Erwin sebagai sosok 
yang  rendah hati, kalem, dan murah senyum.  Semua staf diperlakukan 
sama. “Tiap kita keluar, beliau kadang ngikut aja sama kita untuk makan 
siang. Beliau enggak pernah bilang kenapa tempatnya kotor, tidak ada 
AC, beliau enjoy semua makanan lokal yang kita coba,” kata Patricia.

“Karena beliaulah kami jadi bisa bekerja dengan lebih baik. Ada 
yang ditunggu, karena beliau. Setiap hari kita hatinya gembira kalau ke 
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kantor, liat senyumnya,” paparnya. Patricia mengenal Erwin sebagai so-
sok pekerja keras. Selama di kantor, Erwin selalu bergerak. Jarang duduk 
lama di ruangannya. Erwin mendatangi para dealer di dealing room, 
mengajak diskusi para ekonom. Erwin juga sering kali mengecek manajer 
administrasi untuk sekadar menyapa. Erwin ingin memastikan semua-
nya baik-baik saja. 

Erwin selalu terlihat ceria. Semua staf tak luput dari perhatian-
nya. Kalau ada satu staf yang berulang tahun, Erwin mengadakan acara 
syukur an kecil-kecilan di kantor. Biasanya pesan cake dan mengundang 
seluruh staf untuk merayakan. Erwin juga tidak pernah mau merepotkan 
stafnya. Ketika ditawari kopi, Erwin memilih membuatnya sendiri di pantri. 

Bahkan, tidak jarang Erwin membuatkan kopi bagi para staf de-
ngan mesin kopi miliknya. Erwin “meracuni” mereka dengan kopi racikan-
nya sampai ada beberapa staf ketagihan dan meninggalkan kopi sachet 
selama-lamanya.

Mahadi dan Arimi, keduanya staf lokal, juga terkesan akan bosnya 
itu.  Mahadi adalah sopir yang mengantar Erwin ke mana-mana, sedang-
kan Arimi bekerja sebagai staf Satuan Layanan Administrasi. Terkadang 
Arimi menjadi sopir jika Mahadi berhalangan. Arimi bercerita, setiap 
Jumat, Erwin selalu mengadakan acara kebersamaan untuk seluruh 
karyawan. Biasanya acara makan bersama, baik di kantor maupun pergi 
ke luar. “Kita juga dekat sekali dengan keluarganya. Pokoknya Pak Erwin 
itu baik sekali,” kata Arimi.

Mahadi merasa punya banyak momen spesial.  Meski hanya se-
orang sopir, Erwin memperlakukannya seperti teman. “Kita, tuh, enggak 
merasa, ‘Oh, saya lagi nyupirin bos saya.’ Itu enggak ada perasaan kayak 
gitu,” ujarnya. Dalam setiap perjalanan di mobil, Erwin selalu cerita-ce-
rita hal yang lucu. Meski ada masalah pun, Erwin terlihat selalu gembi-
ra. Hingga saat ini pun, Mahadi masih sering terbayang senyuman dan 
tawa Erwin.

Dia menyebut kepemimpinan Erwin merupakan masa terbaik di 
Kantor Bank Indonesia di  Singapura. “Saya enggak akan pernah lupa. 
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Enggak hanya dengan Pak Erwin-nya, tetapi juga dengan keluarganya,” 
kata Mahadi. Ditanya soal kelemahan Erwin, Mahadi menyebut bosnya 
tersebut pasti tergoda jika mencium bau durian. Dia sering mengantar-
kan Erwin beli durian di tempat langganannya. 

Semua bersedih ketika Erwin meninggalkan Singapura untuk 
memulai tugas barunya di Jakarta. Meski sudah pindah ke Jakarta, per-
temanan Erwin dengan para staf tak berhenti. 

Suatu hari Patricia terkejut ketika tiba-tiba diminta hadir pada 
acara pernikahan putri Erwin di Jakarta. Apalagi, tiket pesawat, ako-
modasi, dan hotel semua ditanggung. “Kami semua merasa diberi 
kehormatan karena diundang untuk datang ke pernikahan anak  be-
liau,” jelasnya. 

“Winning Team” atau “True Leader”?

Sulit juga memisahkan apakah kesuksesan seorang pemimpin 
itu disebabkan karena bahan baku timnya yang bagus, yaitu the win
ning team; atau sebaliknya, tim yang biasa saja, tetapi dipimpin oleh 
seorang true leader. Erwin selalu mengatakan, ia beruntung karena 
selalu didukung oleh tim yang kuat walau ia sendiri merasa tidak 
terlalu pintar. 

Hal ini berbeda dengan anak buahnya yang merasa bahwa 
Erwin menciptakan suasana kerja terbaik dan memberikan keper
cayaan sehingga mereka tertantang untuk meraih hasil terbaik. Salah 
seorang bekas anak buahnya di Singapura bahkan mengatakan, ia 
mengalami tahuntahun terbaik sepanjang kariernya ketika Erwin 
menjadi Kepala Kantor Perwakilan BI di Singapura. Anak buah yang 
lain bahkan enggan bercerita lebih banyak karena keburu terharu. 
“Saya kalau cerita tentang Pak Erwin rasanya macam mau nangis,” 
ungkap Mahadi.

 Pertanyaan tentang winning team atau true leader itu seperti
nya tidak akan terjawab. Yang jelas, Erwin membangun timnya de
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ngan caracara sederhana yang efektif. Ia mulai dengan senyum an, ucapan 
selamat pagi, dan menanyakan kabar. Sesekali memang wajahnya me
merah karena marah, tetapi sesekali juga ia memberikan tepukan di 
pundak ketika tim harus pulang larut malam. “Saya memang di Bank 
Indonesia kerja, tetapi di luar itu kan kita punya hubungan teman. 
Sampai saya pensiun pun telepon ngobrol ini itu, tanya anak yang 
sakit. Hidup lebih indah dengan begitu,” kata Erwin.

Namun, baik itu winning team maupun true leader, ada benang 
merah yang penting, yaitu: kepercayaan. Dinamika penugasan bisa 
berubah seperti cuaca, kepribadian masingmasing individu bersi
fat ajeg. Namun, ketika ada kepercayaan baik dari sisi tim kepada 
pemimpin maupun dari sisi pimpinan kepada anak buah, semua 
tugas bisa diselesaikan dengan baik. Salah satu yang menonjol dari 
Erwin adalah ia selalu sangat percaya bahwa anak buahnya adalah 
orangorang terbaik. Kalau mereka tidak berkinerja sebagaimana 
diharap kan, Erwin menyalahkan dirinya sebagai pemimpin. Seba
liknya, anak buahnya percaya pada Erwin sebagai pimpinan. Walau 
mereka tahu bosnya itu bukanlah sosok yang sempurna, tetapi mere
ka percaya tidak saja pada kompetensi dan integritas Erwin, juga 
bahwa bosnya ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mem
perjuangkan anakanak buahnya tanpa pilih kasih. Hasil ak hirnya 
adalah tim yang kuat dan pemimpin yang mumpuni.
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Bab 4

SDM dan Data Jadi Ujung Tombak

HAMPIR DUA tahun Erwin Rijanto memimpin Departemen Pe ng
awasan Bank 3 (DPB 3), yaitu mulai 2008 hingga pertengahan 
2010. Bersama tim terbaik yang mendukungnya, dia menorehkan 
sejumlah kebijakan penting bagi kemajuan DPB 3.

Saat itu, Bank Indonesia memiliki tiga departemen pengawasan 
bank, yaitu Departemen Pengawasan Bank 1 (DPB 1), Departemen 
Pengawasan Bank 2 (DPB 2), dan Departemen Pengawasan Bank 3 
(DPB 3). DPB 1 mengurusi bank BUMN dan bank swasta kecilke
cil, sementara DPB 2 fokus mengawasi bank asing, bank campuran, 
dan bank swasta yang sahamnya dimiliki asing. Adapun DPB 3 ber
tugas mengawasi bankbank besar swasta nasional. Sedikitnya ada 25 
bank yang saat itu menjadi target pengawasan DPB 3, di antaranya 
BCA, Bank Niaga, Bank Permata, dan Bank Artha Graha.

Di DPB 3, Erwin mengawali kariernya menjadi deputi direk
tur pada 2006. Direktur Eksekutif DPB 3 saat itu dipegang Joni 
Swastanto. Erwin dipercaya menggantikan Joni memimpin DPB 3 
pada 2008. 
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Dalam memimpin DPB 3, Erwin fokus kepada dua hal pen
ting, yaitu pembangunan database berbasis teknologi informasi di 
bagian administrasi dan pengembangan kualitas sumber daya ma
nusia (SDM). Data adalah kunci. Pembangunan database mutlak 
diperlukan untuk mewujudkan sistem teknologi informasi perban k 
an yang modern. Dengan tersedianya data yang akurat dan terkini, 
pengawasan bank bisa dilakukan secara baik dan sistematis. De ngan 
demikian, pengawasan bank tidak lagi hanya mengandalkan ki
nerja orang per orang. “Kalau sistem informasi kita lebih canggih, 
sebenarnya semuanya akan lebih mudah. Memang tidak mungkin 
semua itu 100 persen digantikan hanya dengan datadata saja, tetapi 
datadata itu sangat menolong,” ungkap Erwin.

Selain data, kualitas SDM yang mumpuni juga sangat pen
ting. Bahkan, SDM merupakan ujung tombak dan penentu kema
juan suatu lembaga. Banyak orang sangat paham bahwa SDM me
rupakan aset paling berharga dalam sebuah lembaga atau per usahaan. 
Namun, sering kali mereka hanya menjadikannya sebuah slogan dan 
tidak pernah mengimplementasikannya secara serius. “Prinsip saya, 
kalau Anda mengatakan SDM itu bagian yang paling penting, ya, 
perhatikan yang paling penting itu,” katanya.  

Menaikkan Kasta Administrasi

Sudah hal yang umum bahwa administrasi dalam sebuah lem
baga bukan menjadi bagian utama. Meski peranannya penting un
tuk menunjang jalannya perusahaan atau lembaga, trah administrasi 
hanya menempati level dua. Tak mengherankan apabila bagian ad
ministrasi sering kali diisi pegawai yang prestasinya dianggap kurang 
bagus. Bahkan, tidak jarang, pegawai administrasi dipenuhi orang
orang tua yang akan pensiun sehingga orang yang ditempatkan di 
bagian administrasi sering kali merasa kariernya “masuk kotak”.

Erwin berupaya menjebol paradigma itu. Administrasi yang 
sebelumnya dinilai tidak punya kontribusi yang potensial dirombak 
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Erwin dengan memasukkan pegawai yang cerdas dan berprestasi. Ba
gian administrasi pun terangkat derajatnya menjadi divisi yang diper
hitungkan. “Administrasi yang biasanya sumber masalahnya di situ, saya 
kasih justru the best personnya. Saya memandangnya itulah yang harus 
kita bereskan dulu dan ternyata ini sangat membantu sekali,” paparnya. 

Erwin merombak fungsi administrasi menjadi bagian yang 
strategis. Kastanya naik, tidak kalah dengan bagian lain dalam ikut 
mendukung kinerja DPB 3. “Di awalawal, kita mencoba untuk 
menjadikan yang namanya administrasi itu sebagai ujung tombak 
pengawasan,” kata Erwin.

Inspirasi mengangkat martabat bagian administrasi terse
but ber awal dari banyaknya tim di DPB 3 yang cenderung bekerja 
sendirisendiri. Diakuinya, selama ini timtim yang berada dalam 11 
direktorat di DPB 3 tersebut sibuk dengan target masingmasing. 
Datadata penting yang ada tersebar di tiaptiap direktorat. “Saya 
penginnya kita gabungkan hasil pekerjaan di tiaptiap tim tersebut 
menjadi satu,” kata Erwin.

Erwin punya misi datadata tersebut bisa disatukan dalam 
penyimpanan berbasis teknologi informasi di komputer sehingga 
lebih teratur dan terperinci. Database yang bagus akan sangat mem
bantu dalam berbagai penugasan, termasuk untuk kepentingan pe
meriksaan bank. Keberadaan database itu memudahkan siapa pun 
yang sewaktuwaktu memerlukannya. “Kalau seandainya kita pu
nya data yang cukup lengkap, sebenarnya 40 persen atau hampir 50 
persen dari pekerjaan kita itu sudah di tangan,” kata Erwin. 

Kesatuan dan kelengkapan data sangat menunjang kinerja 
para petugas dalam melakukan pemeriksaan. Dengan data tersebut, 
seorang pemeriksa sudah langsung bisa memiliki pola dalam menen
tukan arah pemeriksaannya. “Seorang pemeriksa, apalagi yang sudah 
pengalaman, dari melihat neraca secara analisis tren, kemudian meli
hat neraca yang berkesinambungan, mereka sudah punya feeling apa 
yang akan jadi fokus pemeriksaan,” tutur Erwin.
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Keberadaan database juga menaikkan pamor Bank Indonesia 
di mata perbankan. Pemeriksa yang memegang data lengkap akan 
disegani oleh bank. Dengan demikian, bank tidak akan berani ber
buat macammacam.  

Fungsi lainnya adalah database bisa dipakai sebagai bahan per
bandingan bankbank yang memiliki ukuran hingga kompleksitas 
permasalahan yang setara. Misalnya, BCA bisa diperbandingkan 
dengan Bank Permata dan Bank Niaga. Perbandingan datadata 
bank tersebut sangat diperlukan, terlebih untuk kepentingan pe ng
awasan. Semakin canggih sistem teknologi informasi yang dimiliki, 
ketergantungan terhadap peran seseorang bisa terkurangi. Sebab, 
semua terbantu dengan database yang lengkap. Database terpadu 
juga membantu pemeriksa menggunakan intuisinya secara lebih ta
jam dan presisi.

Bagaimana Erwin merevolusi bagian administrasi? Dia me
mulai langkahnya dengan menempatkan orangorang strategis di 
sana. Erwin menunjuk Irnal Fiscallutfi yang dianggap sangat kompe
ten menangani data. Apalagi, dalam karier sebelumnya, Irnal pernah 
menjadi pengawas. Maka, akan lebih mudah dan cepat bagi Irnal 
untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaannya di DPB 3. Sebagai 
Kepala Bagian Administrasi, Irnal diberi tanggung jawab penuh un
tuk membangun dan memperkuat database berbasis teknologi infor
masi yang bagus. Tugas lainnya, Irnal juga tetap mengurusi hal yang 
berkaitan dengan tugas keadministrasian, seperti SDM, logistik, 
konsumsi, dan anggaran.

Penarikan Irnal ke DPB 3 berlangsung cukup dramatis. Irnal 
sebelumnya berada di departemen lain, yakni Departemen Ma
najemen Informasi Sistem (MIS), yang kala itu dipimpin Ronald 
Waas. Untuk itu, Erwin mengajukan permohonan khusus kepada 
Deputi Gubernur Halim Alamsyah untuk bisa menarik Irnal men
jadi bagian dari timnya di DPB 3. Penarikan Irnal yang tibatiba 
tersebut sempat membuat heboh. Bahkan, kesan yang beredar, Ir
nal seperti “diculik”. 



         107ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

Banyak yang mempertanyakan mengapa Irnal yang merupa
kan pakar teknologi informasi berprestasi tibatiba dipindah ke ba
gian administrasi di DPB 3. Pasalnya, bagian administrasi dinilai 
bukan bagian yang strategis dan layak bagi sosok Irnal yang dikenal 
mumpuni. Perdebatan itu berhenti setelah mendengarkan penjelas
an Erwin yang akan menjadikan bagian administrasi sebagai tulang 
punggung pengawasan bank.

Irnal juga awalnya mengaku kaget saat pertama mendapat 
penugasan barunya tersebut. Bahkan, istrinya sempat mempertanya
kan kesalahan apa yang diperbuatnya sehingga dipindah ke bagian 
administrasi. “Dik, saya balik ke perbankan, tapi bukan pengawas, 
saya di administrasi. Istri saya nanya gini, salah apa kamu? Kena 
hukuman apa?” kenang Irnal ketika mendapatkan surat keputusan 
kepindahannya ke DPB 3.

Irnal mengakui, perpindahannya sempat memunculkan pro 
dan kontra, terutama di kalangan pimpinan. “Jujur, waktu itu ra
mai, tuh. Orang ITnya kenapa kok tibatiba diculik tanpa sepe
ngetahuan orang. Ya, itulah atas perintah Pak Erwin,” ungkap Irnal. 

Kegundahan hati Irnal berangsur hilang begitu mengetahui 
misi besar Erwin yang ingin memperkuat database dalam men
dukung fungsi pengawasan bank. Irnal langsung memantabkan hati. 
Menurut dia, tugas barunya sesuai dengan hobi dan hasratnya di 
bidang data dan teknologi. Apalagi, penugasan datang dari Erwin, 
tokoh senior di pengawasan yang sudah lama menjadi idolanya. Dia 
tidak peduli lagi pandangan orang, apakah penempatannya di ba
gian administrasi merupakan suatu berkah atau bukan. “Tugas ini 
akhirnya menjadi challenge buat saya,” ucap Irnal.   

Sejak itu, Irnal bertekad kuat menjalankan misi yang ditu
gaskan kepadanya, yaitu membangun pusat data berbasis teknologi 
informasi untuk pengawasan bank. “Jadi, Pak Erwin berharap data 
dan informasi pengawasan bank benarbenar terintegrasi dalam satu 
sistem, kualitas datanya akurat, terkini, dan mudah diperoleh kapan 
pun dan oleh siapa pun. Jadi, tidak tertumpu pada orang tertentu, 
tetapi pada sistem yang berjalan,” papar Irnal. 
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Muara database yang dihasilkan itu harus memenuhi standar 
di Bank Indonesia, yaitu LAKU (Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh). 
LAKU ini menjadi salah satu target utama agar data dan informasi 
yang sudah terintegrasi benarbenar bisa dipakai untuk pengambilan 
keputus an. “Banyak kita jatuh pada pengambilan keputusan kare
na kita tidak punya basic kekuatan data dan informasi yang akurat. 
Decision making process bukan hanya karena sistem, juga bukan ha
nya karena people, melainkan di antaranya memang karena kualitas 
data,” tutur Irnal. 

Dari sisi ketersediaan data dan teknologi serta anggaran, tidak 
ada kendala berarti. Tantangannya adalah bagaimana mempersatu
kan infrastruktur yang masih terpisahpisah tersebut menjadi data
base yang dibalut dengan teknologi informasi. Irnal memang sangat 
mahir dan berpengalaman di bidang teknologi informasi dan data. 
Namun, bukan hal yang mudah untuk mewujudkan keinginan Er
win, terutama karena kurang adanya dukungan ketersediaan SDM 
di DPB 3. Seperti umumnya bagian administrasi, hampir semua staf 
ratarata ibuibu yang sudah mendekati pensiun. Mereka sangat su
sah diajak “berlari” dan berpikir berbasis teknologi informasi.

Langkah pertama yang dilakukan Irnal adalah membenahi 
SDM, terutama mengubah mindset di unitnya. Setiap hari pukul 
08.00 sampai 12.00 WIB selama tiga bulan pertama, Irnal terus 
memberikan motivasi dan pencerahan kepada semua staf tentang 
pentingnya data dan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk 
menyamakan persepsi agar mereka bisa diajak bekerja cepat. Meski 
tidak seideal yang diharapkan, Irnal akhirnya berhasil membangun 
tim yang cukup solid. Setidaknya para staf bisa memberikan atmos
fer yang kondusif dalam mendukung kinerja. Ditambah lagi, Irnal 
akhirnya mendapat tambahan staf baru yang paham data dan tek
nologi informasi. 

Dukungan Erwin bagi kelancaran tugas Irnal benarbenar 
total. Erwin rajin mendatangi ruangan Irnal di bagian administrasi 
yang berada di pojok. “Gimana Ir, ada kesulitan apa loe, apa yang 
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perlu gue bantu? Apa yang perlu gue lakukan biar loe kerja nyaman,” 
kata Irnal menirukan ucapan Erwin ketika mendatangi ruangannya. 
Sikap Erwin yang humble dan egaliter ini seperti menjadi modal ter
besar bagi Irnal. Dia didukung tidak saja ketika pertama kali datang 
menghadap, tetapi secara konsisten Erwin juga melaksanakan komit
men dan janjinya sebagai pemimpin. Apalagi, secara berkala Erwin 
terus memberikan arahan dan solusi jika ada permasalahan sehingga 
tidak dilepas begitu saja.

Bahasa informal yang digunakan Erwin juga membuat Irnal 
merasa dekat dan tidak sungkan dalam berkomunikasi meskipun 
berhadapan dengan bosnya. Bahkan, ketika membuat kesalahan 
pun, Erwin tidak pernah secara langsung memarahinya. “Pak Erwin 
bilang, ‘Ir, minggu depan data kita lebih akurat lagi, ya, dibuat lebih 
bagus lagi’. Saya yakin itu sebenarnya Pak Erwin tahu ada kesalahan 
di data saya,” ujar Irnal. 

Pemilihan kata “kita” yang sering dipakai Erwin dimaknai Ir
nal sebagai sebuah kesetaraan, bukan seperti hubungan bos dengan 
bawahan. Maka, selama dua tahun bekerja di bawah kepemimpinan 
Erwin, Irnal merasa sangat nyaman dan aman. Irnal bercerita, jika 
terjadi kekeliruan data, Erwin tidak menyalahkan anak buahnya. 
Namun, Erwin langsung mengambil alih tanggung jawab kesalah
an itu sebagai seorang pemimpin. “Saya mungkin rajin dimarahi, 
cuma bahasanya enggak terasa kalau marah, malah saya dikoreksi. 
Diluruskan. Mungkin karena kemampuan komunikasi beliau yang 
luar biasa bagus,” jelas Irnal. 

Dukungan penuh Erwin menjadi dorongan yang luar bia
sa bagi Irnal untuk terus maju. Pelan, tetapi pasti, hasil kerja Irnal 
dan tim mulai kelihatan. Dukungan data dari timnya bisa mem
bantu tugas keseharian Erwin dalam memajukan DPB 3. Pertama, 
menyuplai data yang digunakan Erwin untuk bahan laporan dalam 
rapat mingguan Dewan Gubernur yang biasanya berlangsung seti
ap Selasa. Kedua, menyediakan datadata penting yang  digunakan 
Erwin dalam mengambil keputusan. Ketiga, pasokan data juga di
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pakai Erwin sebagai bahan untuk memberikan arahan kepada anak 
buahnya di DPB 3. Karena itu, akurasi dan kebaruan data sangat 
penting. Sebab, data yang salah juga akan menghasilkan analisis dan 
keputusan yang keliru.

Cakupan kerja tim data bertambah luas. Tak hanya untuk pe ng
awasan bank, database untuk kepentingan rumah tangga di DPB 3 
juga disediakan, mulai dari data anggaran, SDM, hingga pencapaian 
KPI (key performance indicator). Selain itu, tidak saja secara rutin 
mengumpulkan data dari seluruh direktorat internal di DPB 3, Irnal 
dan timnya juga harus berburu data pendukung dari seluruh depar
temen di Bank Indonesia.

Analisis yang dibuat juga mulai berkembang. Awalnya hanya 
membuat analisis bank secara individu. Namun, untuk memenuhi 
kebutuhan di level pimpinan yang lebih strategis, Erwin meminta 
dibuatkan analisis data agregat 25 bank yang berada di bawah pe ng
awasan DPB 3. “Tantangan terberat saya sebenarnya itu (membuat 
data agregat 25 bank). Tidak hanya mengumpulkan data, tetapi 
yang paling ilmiah adalah membuat data agregat itu lebih bunyi se
cara industri,” tutur Irnal. 

Keberhasilan tim data mendukung kinerja di DPB 3 menjadi 
inspirasi bagi unit pengawasan yang lain. DPB 1 dan DPB 2 ak hirnya 
tertarik dengan database berbasis teknologi informasi yang dimili
ki DPB 3. Dengan demikian, DPB 3 bisa dikatakan merupakan 
salah satu satuan kerja yang menginisiasi pembenahan data infor
masi di perbankan.

Bagi Irnal, keinginan DPB 1 dan DPB 2 untuk juga mem
perkuat database justru sangat membantu timnya. Mereka akhirnya 
dijadikan partner dalam mengelola data perbankan secara keseluruh
an. Bahkan, pada akhirnya Irnal juga ditugasi untuk membenahi da
tabase di DPB 1 dan DPB 2. “Atas rekomendasi yang bagus dari Pak 
Erwin, saya naik jadi deputi direktur di DPB 3,” katanya. Kemudi
an, dia diangkat menjadi direktur di DPB 2 dan dipindah lagi men

S D M  D A N  D A T A  J A D I  U J U N G  T O M B A K



         111ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

jadi direktur di DPB 1 sebelum akhirnya Irnal berlabuh di Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK).

Sepeninggal Erwin, tim administrasi tetap menjadi salah satu 
bagian unggulan di DPB 3. Gebrakan Erwin yang cukup fenome nal 
di atas ternyata banyak memberikan pencerahan di sejumlah depar
temen di Bank Indonesia. Bahkan, Irnal pun akhirnya mengikuti 
terobosan Erwin tersebut ketika menjadi kepala departemen di OJK. 
“Saya juga menempatkan orangorang terbaik justru di administrasi 
karena, kembali, yang namanya basis data adalah nyawa bagi siapa 
pun,” tutur Irnal. 

Membenahi Standar SDM

Kualitas SDM selalu menjadi perhatian Erwin, termasuk saat 
memimpin DPB 3. Sebab, SDM merupakan aset paling berharga yang 
menentukan maju tidaknya sebuah lembaga. Banyak orang mengatakan 
bahwa SDM merupakan aset paling penting dari per usahaan. Akan 
tetapi, dalam praktiknya, mereka tidak memperlakukan SDM sebagai 
bagian yang paling strategis. Misalnya, pemimpin meminta pegawainya 
bekerja keras, tetapi sering kali tidak diberikan penghargaan yang layak. 
“You work very hard, Anda menghasilkan hal yang bagus, ya, harus di
kasih reward yang seharusnya. Poinnya itu,” ujar Erwin.  

Erwin pun menugasi salah satu direkturnya, Deche Helmy 
Hadian, untuk menangani dan meningkatkan kualitas SDM di DPB 
3. Deche yang punya banyak pengalaman menangani SDM merasa 
tertantang dengan kepercayaan yang diberikan. Saat melihat hasil 
kinerja di DPB 3, Deche dan tim menemukan sejumlah kejanggalan 
pada kondite para karyawan. Ada pegawai yang kinerjanya biasa, 
tetapi memiliki kondite yang bagus. Sebaliknya, karyawan yang 
memiliki kinerja luar biasa ternyata konditenya biasabiasa saja. “Ini 
tidak adil bagi saya. Mari kita menilai orang secara fair,” kata Deche.  

Temuan ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi De
che. Penilaian yang tidak objektif tersebut ke depan bisa berakibat 
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buruk bagi keberlangsungan lembaga. Maka, muncullah ide untuk 
menertibkan berbagai kebijakan yang dinilai kurang adil dalam 
memberikan penghargaan ataupun sanksi terhadap pegawai. “Saya 
bersama tim kemudian mengusulkan ke Pak Erwin agar melakukan 
review total mengenai kondite sehingga mencerminkan kinerja se
objektif mungkin,” tutur Deche. Pertimbangannya adalah penilaian 
yang tidak sesuai kinerja dikhawatirkan akan memicu munculnya 
demotivasi dalam diri karyawan.

Bukan hal mudah untuk meyakinkan dan memperoleh per
setujuan Erwin. Meski Deche adalah sahabat karib dan teman satu 
angkatan masuk Bank Indonesia, Erwin tidak begitu saja meluluskan 
permohonannya tersebut. “Saya menjelaskan dengan argumentasi 
ke Pak Erwin karena, kan, beliau yang bertanggung jawab dengan 
SDM. Kami diskusi intens sampai empat hari untuk memutuskan,” 
ungkap Deche. 

Erwin meminta Deche dan tim menjelaskan secara teori, 
latar belakang, dan pertimbangannya sampai berani mengusulkan 
merombak kondite sejumlah pegawai yang dinilai tidak sesuai. Ten
tu Erwin meminta buktibukti pendukung yang valid. Tak hanya 
itu. Deche juga harus menjelaskan apa langkahlangkah selanjutnya 
secara detail dan terperinci beserta analisisnya jika nantinya penye
suaian kondite itu dilakukan. Demikian juga target dan bagaimana 
pembinaan yang akan dilakukan terhadap pegawaipegawai yang 
terkena kebijakan tersebut. “Beliau hatihati banget,” ucap Deche. 
Sebab, usulan tersebut menyangkut nasib banyak orang dan kema
juan direktorat.

Bagi Erwin, usulan tersebut cukup dilematis. Di satu sisi, se
bagai pimpinan baru, dia harus merangkul semua bawahannya dengan 
kebijakankebijakan yang menyenangkan. Sebab, biasanya pimpinan 
baru akan berupaya dulu mendapatkan simpati bawahan dengan lang
kahlangkah yang populis. Di sisi yang lain, temuan adanya kondite 
yang dinilai tidak objektif tersebut harus juga diperbaiki karena bisa 
merusak reputasi lembaga Bank Indonesia ke depan. 
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 Dengan berbagai pertimbangan matang, Erwin menyetujui 
usulan Deche dan tim departemen SDM. Kebijakan tersebut diam
bil karena menyangkut profesionalisme kelembagaan. Bagaimana
pun, untuk mendapatkan hasil kinerja yang bagus, harus didukung 
oleh SDM yang berkualitas. “Kalau SDM yang berkualitas banyak 
yang terdemotivasi karena ada kondite yang tidak fair mewabah, 
bisa gawat. Visi misi kita enggak akan tercapai secara keseluruhan 
Bank Indonesia,” papar Deche.

Penyesuaian kondite tersebut sempat membuat karyawan ka
get, terutama mereka yang terkena penurunan kondite. Menurut 
Deche, mengubah kultur yang sudah bertahuntahun memang 
penuh perjuangan. Dan, Erwin berani tidak populis demi kemajuan 
lembaga Bank Indonesia. “Pak Erwin berani untuk berdarahdarah, 
berhadapan dengan anak buah demi lembaga. Kan, (konditenya) 
dikoreksi jadi ribut,” ucap Deche.  

Erwin mengungkapkan, penyesuaian kondite tersebut dilaku
kan secara transparan. Apalagi, di awal memimpin, Erwin sudah me
negaskan ke seluruh pegawainya bahwa penilaian kondite utamanya 
harus benarbenar berbasis kinerja. Misalnya, senioritas porsinya 30 
persen, kinerja 60 persen, dan sisanya adalah tingkah laku (attitude). 
Keterbukaan itu membuat Erwin gampang menjelaskan kebijakan 
yang diterapkan tersebut kepada pegawai. “Kalau ada yang protes, 
apa? Protesnya di mana? Kita hadapi. Kalau mau nilai bagus, nanti 
tahun depan kalau kamu berhasil, kita kasih reward,” tutur Erwin. 
Dia menegaskan akan memberikan kondite bagus kalau memang 
layak memenuhi semua aspek penilaian.

Dalam menjalankan fungsi leadership, Erwin juga memberi
kan sentuhan personal yang khusus kepada seluruh karyawan. Secara 
umum, Erwin berupaya membangun lingkungan kerja yang nyaman 
dan kondusif. Hanya dengan lingkungan kerja yang nyaman, semua 
potensi pegawai bisa muncul secara maksimal untuk kemajuan lem
baga. “Anda bisa perform bagus kalau situasi nyaman dan yang bisa 
membuat nyaman itu, ya, pimpinan,” kata Erwin menambahkan.  
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Sebaliknya, jika pimpinannya semenamena atau otoriter, ki
nerja para pegawai tidak akan maksimal karena mereka bekerja di 
bawah tekanan. Jadi, menciptakan suasana kerja yang nyaman akan 
membuat karyawan merasa terlindungi. Karyawan pun akan mem
balasnya dengan kinerja yang baik. “Kalau kita sudah membuat me
reka kerja nyaman, mereka akan bekerja dengan hati, dengan rasa. 
Otomatis mereka akan punya perform yang baik,” ungkap Erwin.

Salah satu kebiasaan Erwin yang membuat pegawai nyaman 
adalah gaya kepemimpinannya yang informal. Erwin membangun 
kedekatan dengan para pegawainya sehingga mereka seperti tidak 
berjarak. Semua dirangkul dengan pendekatan personal.

Dalam gaya memimpin, Erwin menyebut diri sebagai orang 
operasional dibandingkan dengan kebijakan. Karena itu, dia lebih 
suka mendatangi bagian yang menjadi sumber masalah, bukan ha
nya menunggu laporan anak buah. Secara aktif, dia memanggil pi
hak yang bermasalah atau datang langsung ke bagian yang berma
salah. Di situ, Erwin akan mendiskusikan masalah tersebut hingga 
bisa langsung mencari solusinya. Cara ini dipilih Erwin karena 
lebih efektif dan cepat dalam menyelesaikan masalah. “Saya tidak 
suka berkas bolak balik come to you come to me. Saya lebih senang 
undang saja, kalau tidak sepakat sama sesuatu, atau saya datang ke 
sana. Kita kumpulkan semua, kita rapatkan dan kita selesaikan di 
situ,” jelasnya.

Agus Priyanto mengatakan, ketika ada masalah, Erwin bi
asanya mendatangi anak buah yang ada di dalam tim yang melaku
kan pengawasan bank. Setelah berdiskusi, ia lalu mendatangi atasan 
dari tim tersebut, demikian selanjutnya. Erwin memecahkan ma
salah dengan mencari data dari bawahan lalu terus ke atas. Agus me
lihat bahwa Erwin ingin tahu masalah dari sumber langsung terlebih 
dahulu, baru melakukan klarifikasi ke atas. “Sepertinya Pak Erwin 
ingin tahu dulu masalah utama seperti apa, baru dia minta pendapat 
atasannya,” kata Agus.

S D M  D A N  D A T A  J A D I  U J U N G  T O M B A K



         117ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

Kebiasaan mendatangi sumber masalah tersebut membuat
nya lebih mengenal secara personal karyawannya. Erwin mengenal 
satu per satu, termasuk soal kemampuan para karyawannya dalam 
bekerja. Dengan menjemput masalah, Erwin juga bisa menguasai 
tugastugasnya secara detail. “Karena the devil is in the details,” ung
kap Erwin. 

Agus yang menjadi anak buah Erwin sejak di Seksi Urusan 
Pengawasan Bank Bukan Devisa mengatakan, hal ini menjadi ciri 
khas bosnya itu. Ia jarang memanggil anak buah. Pengalaman Agus, 
ketika ada masalah yang muncul, ia tidak dipanggil. Justru Erwin 
yang mendatanginya. Mereka lalu berbicara secara nonformal di 
meja. “Saya rasa temanteman lain juga begitu,” kata Agus.

Hal lain yang juga membedakan Erwin dengan pimpinan lain 
adalah rasa kebersamaan yang selalu ia tonjolkan. Hal itu diwujud
kan dengan ngumpul bersama, makan bersama, bahkan pergi bersa
ma dalam situasi yang tidak berjarak. Tidak lagi ada batasan antara 
pimpinan dan bawahan. Ini yang membuat anak buah Erwin tidak 
sungkan datang menghadap karena mereka tidak menganggapnya 
sebagai pimpinan, tetapi teman. Maka, apa pun yang Erwin perin
tahkan, anak buahnya melakukan dengan sukarela dan senang hati. 
“Pas awalawal Pak Erwin jadi DG, suatu hari pulang Jumatan, ada 
yang merangkul saya dari belakang, eh ternyata beliau. Rasanya ka
lau sudah jadi DG mesti ada jarak, tetapi ini kok enggak,” kata Agus.

Pengawasan, walau dilakukan secara formal dan berjenjang, 
juga kerap dilakukan Erwin secara santai ketika ada acara berkumpul 
satu departemen DPB 3. Biasanya, Erwin menyampaikan arahanarah
annya di acara itu, selain tentunya ada rapatrapat yang rutin. Wa
laupun rapatrapat rutin itu tidak selalu dihadiri semua karyawan, 
ada acaraacara—seperti ulang tahun, atau ada yang pindah, atau 
mutasi, baik masuk maupun keluar departemen—yang jadi acara 
bersama. Nah, di acara itulah Erwin sering menyampaikan arahan 
dan melakukan pengawasan. Namun, menurut Agus, sebagai anak 
buah, ia merasa cara Erwin melakukan pengawasan yang pa ling 
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efektif adalah dengan mendatangi meja karyawannya kalau ada yang 
perlu dibicarakan. “Saya jarang lihat dia duduk di ruangannya, bi
asanya ke anakanak buahnya,” cerita Agus.

Pengenalan terhadap kemampuan anak buahnya satu per satu 
sangat bermanfaat ketika Erwin mendapat tantangan dari Halim 
Alamsyah yang saat itu menjabat Deputi Gubernur untuk menjelas
kan hasil kinerja DPB 3. Ketika diminta menjelaskan sesuatu, Erwin 
justru balik mempersilakan bosnya itu untuk memilih siapa yang 
presentasi. “Bapak mau siapa yang mau presentasi, mau wakil saya, 
ketua tim, kepala seksi, wakil kepala bagian, silakan Bapak pilih, kita 
menguasai ini langsung,” tuturnya. Kebiasaan detail yang dilakukan 
Erwin membuatnya mengetahui setiap permasalahan yang terjadi di 
lembaganya secara teperinci.

Dalam bekerja, Erwin selalu menjaga profesionalismenya 
meski dekat dengan anak buah. Nuril Muchendrawan, yang saat itu 
menjabat asisten direktur di DPB 3, mengungkapkan, Erwin sa ngat 
objektif dalam menilai bawahannya, termasuk yang layak untuk 
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Hanya saja, Er
win memiliki kriteria tinggi agar anak buahnya bisa cepat promosi 
jabatan. “Kalau kalian tampil secara extraordinary, kita juga akan 
memperlakukan Anda secara extraordinary,” ujar Nuril. Misalnya, 
dari staf untuk dipromosikan menjadi kepala seksi yang normalnya 
membutuhkan waktu enam tahun, karena prestasi yang gemilang, 
bisa diraih dalam empat tahun. 

Nuril mengaku tidak pernah mendapat fasilitas khusus meski
pun sangat dekat dengan Erwin, termasuk dalam karier. “Kalau 
mengistimewakan dalam arti promosi (jabatan) lebih gampang,  itu 
enggak ada. Apalagi, jadi anak emas, enggak ada. Saya sama Pak 
Erwin saling menjaga saja,” kata Nuril. Erwin digambarkan Nuril se
bagai sosok yang sangat hangat dan bersahabat. Namun, jika kinerja 
tidak beres, Erwin tetap akan menegur dengan katakata yang baik. 
“Jadi, kita no hard feeling,” ucap Nuril.
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Di sisi lain, Erwin terus mendorong bawahannya untuk bekerja 
dengan kreativitas yang seluasluasnya. Pendidikan juga merupakan 
hal yang penting bagi Erwin. Tak lelah, Erwin selalu mengingatkan 
anak buahnya untuk melanjutkan sekolah hingga setinggitingginya. 
Nuril, misalnya, sering kali diingatkan untuk memperdalam bahasa 
asing guna mendukung kinerja. 

Bank sebagai Mitra Kerja

Ada pendekatan berbeda dari Erwin dalam melakukan peng
awasan terhadap bank. Erwin selalu menekankan pentingnya 
menem patkan perbankan sebagai mitra kerja. Fungsi pengawas pun 
tidak lagi sekadar bertugas mencari kesalahan bank, tetapi harus 
menjadikan bank sebagai mitra kerja untuk bersamasama mencari 
solusi. “Kan, ada model yang menempatkan diri kita seperti auditor 
yang targetnya mencari temuan (kesalahan). Kalau Pak Erwin selalu 
mengatakan tugas kita adalah bagaimana membuat bank itu sehat,”  
kata Kania Haslinda, salah satu pengawas di DPB 3.

Menjadikan bank sebagai mitra kerja ini bisa dikatakan pen
dekatan baru di Bank Indonesia dalam tugasnya mengawasi bank. 
Menurut Kania, pendekatan ini sangat berpengaruh pada cara pandang 
seorang pengawas, terutama terkait beban mental yang di pikulnya. Di 
sini, pengawas harus ikut pula bersamasama memikirkan solusi jika 
menemukan masalah saat memeriksa bank. “Membuat bank itu sehat 
adalah keberhasilan pengawas. Bukan malah mematikan bank,” ujar 
Kania menirukan arahan Erwin terkait tugas pengawas di DPB 3.

Ada sejumlah sisi positif saat menjadikan bank sebagai mi
tra. Salah satunya, memudahkan pekerjaan dalam tugas pengawasan 
karena terjalin hubungan yang dekat dan saling percaya dengan 
bankbank yang diawasi. Dalam bentuk yang paling sederhana, jika 
sewaktuwaktu membutuhkan data penting dari bank, biasanya 
dengan mudah didapatkan lewat jalur nonformal. Sebab, jika meng
gunakan jalur formal, bisa memakan waktu berharihari. Padahal, 
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terkadang para pengawas membutuhkan data penting dalam waktu 
yang sangat mendesak. 

“Jadi, misalnya perlu data pun, kita enggak harus ngotot. Eng
gak perlu harus mengatakan saya Bank Indonesia neh, saya perlu 
data. Even kita telepon, mereka mau mengirimkan datanya,” jelas
nya. Dengan pendekatan tersebut, hubungan para pengawas dengan 
pihak bank menjadi baik. Sebab, mereka tahu apa yang dilakukan 
Bank Indonesia juga untuk kemajuan bank tersebut. Sebaliknya, 
bank juga tidak merasa terus diawasi untuk dicaricari kesalahannya.

Agus mengatakan, selama Erwin menjadi Direktur Eksekutif 
DPB 3, persoalan yang paling menonjol adalah masalah likuidi tas 
yang dialami sejumlah bank. Hal ini membuat DPB 3 harus meman
tau kondisi likuiditas bank yang bermasalah setiap pagi dan sore. Ke
berhasilan Erwin di antaranya adalah bisa melalui masalah likuiditas 
itu tanpa harus menutup bank yang bermasalah. Tidak juga muncul 
masalah yang menjadi kontroversi di mata publik dari sisi likuiditas 
ataupun merger dua bank besar kala itu, yaitu Bank Niaga dan Lippo.

Dengan paradigma bank sebagai mitra itu, Erwin terus me
nekankan timnya agar tidak hanya jago menemukan masalah. Na
mun, mereka harus juga berupaya menemukan solusi terbaik.  Mi
salnya, dari hasil pemeriksaan, ada bank yang peringkatnya turun dari 
klasifikasi intensif menjadi dalam perhatian khusus. Erwin biasanya 
langsung terjun untuk ikut menyupervisi tim dalam memperbaiki 
kondisi bank tersebut. Pendekatan yang dilakukan, misal nya, de
ngan melakukan pertemuan yang intensif tidak hanya de ngan para 
pengurus, tetapi juga dengan pemilik bank. Di situ, Erwin bersama 
tim menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dari semua as
pek terkait penyelesaiannya.

Kepemimpinan Modern

Erwin percaya bahwa pegawai Bank Indonesia adalah orang
orang kompeten dan terbaik sebab boleh dibilang Bank Indonesia 
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termasuk salah satu instansi yang relatif ketat dalam melakukan 
seleksi pegawainya. Dengan demikian, orang yang berhasil masuk 
instansi ini memiliki kualifikasi yang terjamin. “Cuma masalahnya, 
di tengah jalan, ada salah pembinaan sehingga mereka menjadi eng
gak perform. Sebenarnya bakat mereka bagus sekali. Yang kita teri
ma, kan, yang IP (indeks prestasinya) di atas 3,5. Kemudian wawan
caranya begitu rupa. Kalau sampai mereka enggak perform, yang 
salah kitanya dong,” kata Erwin. 

Seperti diketahui, lulusan perguruan tinggi yang ingin masuk 
Bank Indonesia sangat banyak, mencapai puluhan ribu. BI terma
suk institusi dengan peminat/pelamar tertinggi. Seleksi dilakukan 
de ngan ketat. “Tidak mungkinlah barang bagus kok jadinya lebih 
jelek dari barang yang biasabiasa yang diterima di luar. Pasti ada 
sesuatu yang keliru,” ujarnya.

Untuk itu, ia melakukan pendekatan personal kepada anggota 
timnya. Ia juga berusaha mendapatkan respek dari para bawahannya, 
bukan dengan cara marahmarah kepada mereka. Pasalnya, Erwin mera
sa, hanya dengan tim yang kuat, ia bisa menuntaskan semua pekerjaan.

“Aku pernah dikasih orang yang selama tiga tahun sudah tu
juh kali pindah satker (satuan kerja) karena tidak cocok. Namun, 
begitu pindah ke tempatku, aku merasa kok orang ini seperti tangan 
kananku. Saya beberapa kali mendapatkan orang yang veryvery bril
liant. Dan, biasanya orang brilian itu relatif angkuh, sombong, besar 
kepala. Karena dia tahu, dia pinter. Ketemu orang yang kayak gitu, 
kita harus dapat agar mereka respect pada kita,” ujarnya. 

Dalam waktu satu tahun, Erwin dapat mengelola anak buah
nya tersebut sehingga pada akhirnya menjadi salah satu orang yang 
diandalkan. Orangorang yang pintar, yang sering kali memiliki ke
cenderungan bersikap aneh, harus dikelola dengan tepat. Sebab, jika 
sudah dapat “dipegang”, orangorang tersebut akan membuat hidup 
lebih mudah. “Orangorang seperti itu bisa berjalan sendiri dalam 
melaksanakan tugas,” kata Erwin.
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Pengalaman dijadikan “saingan” oleh senior nonPCPM  
membentuk bagaimana Erwin bekerja di dalam tim dan bagaimana 
memperlakukan seorang yunior. Ia menjalin hubungan yang dekat 
dengan para yuniornya. Ngobrol, memberikan pendapat, melaku
kan transfer of knowledge dilakukan oleh Erwin sebab ia tidak per
nah menganggap seorang yunior sebagai saingan. Bahkan, apabila 
se orang yuniornya berprestasi, Erwin justru merasa bangga, apalagi 
jika anak buahnya naik pangkat menjadi pegawai utama. 

Menurut Erwin, komunikasi menjadi kunci. Jika sudah tak 
dapat berkomunikasi, sulit untuk mengharapkan satu tujuan yang 
sama. Salah satu syarat dalam komunikasi yang efektif adalah peng
hargaan terhadap individu lain, termasuk di dalamnya para pegawai. 
Komunikasi yang timbul dari hati akan menciptakan penghargaan 
yang tulus, bukan penghargaan karena jabatan.

Hubungan saling mendukung dan menghargai yang dikem
bangkan Erwin dengan anak buahnya juga dirasakan Agusman. 
Sebagai pimpinan, Erwin mampu mengombinasikan peran antara 
sebagai teman yang sangat friendly dan orang tua yang “ngemong”.  
Ia bahkan tak segan membuatkan kopi meski itu untuk para anak 
buah. Ia menempatkan setiap orang setara sebagai manusia, tak ada 
yang lebih tinggi atau lebih rendah.“Pokoknya dengan beliau, tu, 
tidak ada sekat. Kepemimpinan beliau itu kepemimpinan modern. 
Kepemimpinan modern itu tidak kaku, menghargai bawahan, men
dorong bawahan supaya lebih maju. Empowerment. Juga meng a yomi, 
tidak menakutnakuti anak buah. Anak buah tambah maju, tambah 
semangat untuk berkembang,” ujar Agusman.

Upaya Erwin untuk memajukan anak buah itu berkem
bang hingga bertahun kemudian. Agusman memiliki pengalaman 
tersendiri bagaimana Erwin betulbetul tulus dalam mendukung 
dan mendorong anak buah mencapai posisi yang lebih baik. Ketika 
Agusman menjadi Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan 
(DSSK) menggantikan posisi Erwin yang ketika itu sudah diangkat 
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menjadi anggota Dewan Gubernur, Erwin menyemangatinya untuk 
mengikuti proses seleksi menjadi Komisioner Otoritas Jasa Ke ua ng
an (OJK). “Beliau betulbetul ikhlas jika anak buah itu berkembang, 
lebih maju, lebih muncul. Beliau legawa. Itu kerasa sekali. Dari wa
jah orang kan ketahuan, ini bohong apa enggak. Saya lihat wajah 
tulusnya. Keikhlasan senior untuk mendorong yang lebih yunior 
maju. Itu empowerment yang saya rasakan,” ujar Agusman.

Serupa dengan Agusman, Agus Priyanto yang juga pernah 
menjadi anak buah Erwin pun merasakan pengalaman dilecut “bos
nya” tersebut untuk lebih berkembang. Agus mengatakan, Erwin 
selalu berupaya agar anak buahnya sekolah lagi. Ia mengatakan, 
mereka tidak usah khawatir meninggalkan pekerjaan karena Erwin 
nantinya yang akan mencari pengganti mereka.

Erwin mengatakan, penghargaan dari bawahan itu juga mun
cul karena kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penting bagi 
seorang yang atasan memiliki kemampuan lebih dibandingkan de
ngan bawahannya agar tidak “diinjakinjak”. Itulah pentingnya bagi 
seorang pemimpin untuk terus membaca dan meningkatkan pe
ngetahuan. Namun, di sisi lain, pengetahuan harus dibagi. Ia berka
ca pada nasib salah seorang rekan kerjanya yang sangat pintar, tetapi 
kariernya justru terhambat karena yang bersangkutan kurang berba
gi pengetahuan. Ia terjebak di jabatan tertentu dalam jangka waktu 
lama karena tidak ada yang dapat menggantikan dirinya. “Kita create 
own trap kalau kita sendiri yang menguasai (suatu ilmu). Ngapain. 
Suatu kebodohan kalau kita enggak transfer knowledge,” katanya. 

Padahal, penting punya anak buah yang mumpuni, dan te
rus menjadi semakin mumpuni. Dengan demikian, ketika suatu 
saat diperlukan sebuah promosi, ia sudah memiliki calon yang siap 
mengisi posisi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Apabila me
ngundang rapat, ia punya harapan bahwa siapa pun yang datang un
tuk mengikuti pertemuan tersebut, meskipun masih sangat yunior, 
harus mengemukakan pendapat. 
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“Biar dia yunior, diajak sama bos, dia harus punya kelebihan. 
Kalau dia punya kelebihan, dia harus menyampaikan pendapatnya,” 
ujar Erwin. Ia percaya yunior tersebut dibawa bosnya karena memi
liki sesuatu. Maka, penting untuk memberi kesempatan bagi orang 
tersebut untuk berbicara. Dengan melakukan hal itu, Erwin me
ngetahui kelebihan masingmasing anggota timnya, termasuk siapa 
saja yang tergolong brilian, yang memiliki kemauan, atau yang biasa 
saja. Dalam membagi tanggung jawab, Erwin selalu meminta setiap 
orang memikul tanggung jawab hingga dua level di bawahnya.

Namun, meski memihak anak buahnya, bukan berarti Erwin 
tidak meletakkan standar hasil kerja yang tinggi. Agus Priyanto yang 
menjadi anggota tim Erwin di Pengawasan Bank Bukan Devisa ta
hun 19921996 mengatakan, Erwin tidak terima kalau kerja anak 
buahnya tidak sesuai standar yang ia harapkan. Kalimat yang sering 
digunakan Erwin adalah “ini kok kayak orang yang baru meriksa”, 
“kayak orang enggak pernah masuk bank saja”, atau yang paling di
ingat Agus adalah “neneknenek sambil mabok aja udah tahu ma
salahnya, kok kamu sekolah tinggi gak tau masalahnya”. “Kalimat
nya kayak serius, tapi becanda; kayak becanda, tapi serius. Padahal, 
bagi saya sih itu merendahkan banget, ya. Meski demikian, kita eng
gak sakit hati, malah memicu kita untuk lebih bagus,” kata Agus.

Joni Swastanto, wakil kepala bagian, yang menjadi atasan Er
win saat menjabat Kepala Seksi Urusan Pengawasan Bank Bukan 
Devisa, bercerita, Erwin mengalami evolusi cara penyampaian tegur
an walaupun intinya tetap sama. Ketika jabatannya semakin tinggi, 
misalnya saat menjadi Deputi Direktur DPB 3, Erwin semakin per
suasif. Kepada anak buah, ia berkomentar “ayoo, jangan begitulah”, 
istilah Joni lebih bijak. Ini berbeda ketika masih menjadi kepala sek
si, kalimat yang sering digunakan Erwin tidak jauhjauh dari “ya ka
lau begini saja kamu enggak paham, pulang kampung ajalah”, cerita 
Joni, Direktur Eksekutif DPB 3 sebelum Erwin.

Agus pun yang saat diwawancara telah menjadi Kepala De
partemen di OJK mengatakan, ia bahkan meniru pola kepemim
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pinan Erwin. Prinsipnya, bagaimana anak buah senang melakukan 
yang diperintahkan. Tipsnya adalah dengan mengajak anak buah nya 
makan, setelah akrab, baru dikasih tugas. Agus menilai, salah satu 
kekuatan Erwin sebagai pemimpin adalah ia bisa meng eksekusi solusi 
masalah hingga tuntas. Ia tidak membiarkan ma salah berlarut hingga 
menjadi beban pemimpin berikutnya. Erwin juga memberi teladan 
dari sisi integritas. Hasilnya, anak buah de ngan mudah mengikuti.

Erwin tidak pernah pelit berbagi ilmu dan pengalaman kepada 
yuniornya. Termasuk bagaimana cara menjadi pemeriksa yang andal 
dan bekerja cepat. Selain terbatasnya jumlah pengawas, bank yang 
diawasi juga banyak. Dengan demikian, pemeriksaan harus dilaku
kan secara efektif dan efisien agar mendapat hasil yang maksimal. 
Untuk itu, diperlukan adanya pemeriksa yang kompeten dan pro
fesional. Kania mengungkapkan, peran Erwin sangat besar dalam 
mengajarkan tim nya mengawasi bank. Misalnya, ketika memeriksa 
kredit, Erwin dengan detail memberi arahan agar menyelidikinya 
secara teperinci. Mulai dari mempelajari perjanjian kredit, siapa 
pemilik bisnis, bisnisnya di mana saja, termasuk apakah mereka juga 
memiliki kredit di bank lain. “Jadi, beliau mengajarkan kita sekom
prehensif mungkin dalam melakukan pemeriksaan, khususnya un
tuk debitordebitor besar,” jelas Kania.

Kebiasaan Erwin yang membekali dengan berbagai ilmu dan 
strategi pemeriksaan meningkatkan rasa percaya diri anak buahnya. Pa
salnya, tidak semua bank punya kesadaran yang baik dalam menyam but 
tim pengawas dari Bank Indonesia. Masih banyak bank yang sering kali 
“mengelabui” para pengawas. Misalnya, pihak bank memberikan do
kumennya pada saat pertemuan akhir pemeriksaan sehingga pengawas 
hanya punya waktu singkat untuk menganalisisnya. “Jadi, saat peme
riksaan, kayak perang mental. Di situ Pak Erwin banyak memberikan 
coaching dan membagi pengalamannya,” tutur Kania.

Agus Priyanto yang menjadi salah satu kepala bagian di DPB 
3 mengingat, Erwin percaya kepada anak buahnya. Erwin memper
cayakan pemeriksaan kepada me reka yang ada di jenjang direktur, 
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deputi direktur, dan kemudian kepala bagian yang terkait dengan pe
meriksaan. Namun, ada satu hal yang te rusmenerus diingatkan Er
win kepada para pemeriksa. Ia meminta para pemeriksa selalu meng
asumsikan yang buruk sehingga tidak sungkan mencari kesalahan 
bank. Seorang pemeriksa harus berpikiran negatif agar bisa menemu
kan kesalahan yang tersembunyi. “Kalau memeriksa, lihat apa adanya, 
dalami dan cari sedapat mungkin, jangan takut sama siapa pun,” kata 
Agus mengutip katakata Erwin. 

Dalam kenyataannya, polapola kejahatan yang dilakukan 
bank secara substansi sama. Mulai dari manipulasi kredit, yaitu 
bagaimana mencari uang melalui kredit fiktif, sampai upayaupaya 
menutup fakta yang sebenarnya. Bedanya, menurut Agus, saat ini 
ada teknologi informasi sehingga segala kejahatan itu bisa lebih mu
dah disembunyikan.

Kania menuturkan, saat mendekati fase akhir pertemuan (pra 
exit atau exit meeting) biasanya terjadi perdebatan sengit karena bank 
akan berupaya keras mempertahankan argumennya. Dalam sebuah 
kasus, misalnya pengawas punya temuan bahwa sebuah bank ma
suk dalam kategori kredit macet, pihak bank sering kali berkukuh 
kondisinya lancar. Di situlah dibutuhkan pengawas yang mumpuni 
dalam beragumen dan meyakinkan untuk mengalahkan pembelaan 
yang dilakukan bank.

Senada dengan Kania, Nuril juga mengaku banyak mendapat 
pelajaran penting soal pengawasan. Poin penting yang sering 
ditekankan Erwin adalah bahwa sebagai pengawas harus juga me
mahami kesulitan pelaku bisnis di lapangan. Tugas pengawasan yang 
dilakukan harus melihat dua sisi. Selain menegakkan aturan, peng
awas juga harus melihat dan memahami berbagai aspek lain, terma
suk kondisi ekonomi dan para pelaku bisnis.

Sebagai otoritas, Erwin selalu meminta pengawas agar tidak 
memakai kacamata kuda dalam melihat masalah.  Misalnya, jika ada 
aturan Bank Indonesia yang kurang sejalan dengan pelaku usaha, 
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Erwin tidak sertamerta menyalahkan bank atau aturannya. “Bi
asanya Pak Erwin akan mencoba untuk mengkajinya. Gimana ini? 
Apa solusinya? Supaya kedua belah pihak tidak dipersulit peraturan 
tersebut,” kata Nuril. Di satu sisi, Erwin bisa memahami peraturan, 
di sisi lain dia juga berusaha memahami apa yang dirasakan oleh 
industri. Meski begitu, langkahlangkah yang diambil Erwin tetap 
punya akuntabilitas yang terukur dengan baik sehingga tidak sampai 
kebablasan dan menimbulkan penafsiran yang bermacammacam.  

Nuril bercerita, pada 2008 ada sebuah bank mengajukan ke
ringan an suku bunga. Tahun 1997, bank itu merupakan salah satu 
bank yang mendapatkan fasilitas subordinated loan (SOL) dari Bank 
Indonesia sekitar Rp 1 triliun, semacam pinjaman lunak dengan 
jangka waktu 25 tahun. Bank itu sebelumnya pernah diminta Bank 
Indonesia untuk ikut menyelamatkan bank lain pada saat krisis 
moneter sehingga menda patkan fasilitas SOL. Seiring dengan mem
baiknya ekonomi, pada 2008 bank itu mengajukan keringanan suku 
bunga ke Bank Indonesia.

Erwin meminta permohonan bank tersebut dikaji mendalam 
dari semua sisi. Nuril mengaku sempat berbeda pendapat dengan Er
win. Dia mengaku khawatir jika permintaan bank tersebut dipenuhi 
bisa berimplikasi pada berkurangnya pendapatan Bank Indonesia, 
apalagi nanti bisa berbahaya jika diaudit Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Namun, Erwin punya pandangan lain dengan mempertim
bangkan kondisi ekonomi saat krisis yang sangat berat dibanding
kan dengan tahun 2008 yang sudah membaik. Ditambah lagi, bank 
tersebut juga dinilai berjasa telah ikut menyelamatkan bank lain atas 
perintah Bank Indonesia. Atas faktorfaktor tersebut, Erwin ber
pendapat permintaan bank tersebut layak dipertimbangkan.

Namun, Nuril masih belum terima karena bisa berpotensi me
langgar aturan. Belum lagi, dikhawatirkan nanti bankbank yang lain 
juga meminta fasilitas serupa. Mereka pun berdebat dengan berbagai 
argumen. “Loe bayangin, bank itu menyelamatkan bank lain karena 
dapat tugas dari Bank Indonesia. Terus memperoleh SOL itu suku 
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bunganya dikenakan berdasarkan  perhitungan pada saat itu,” kata 
Erwin meyakinkan Nuril. Meski begitu, Erwin tidak lantas memak
sakan pendapatnya. Dia tetap mendengarkan aspirasi dari anak buah 
sehingga diskusi berlangsung secara produktif.

Dari hasil diskusi itu, Erwin akhirnya meminta untuk disusun 
beberapa alternatif solusi. Misalnya, apabila suku bunga diturunkan, 
pro dan kontranya seperti apa, termasuk juga dampak hukumnya. Se
baliknya, jika suku bunga tidak diturunkan, dampaknya seperti apa dan 
lainlain. “Akhirnya kita buat beberapa model supaya Dewan Gubernur 
mendapatkan input yang cukup untuk mengambil keputusan,” ujarnya. 

Nuril mengungkapkan, perhitungan Erwin dari kacamata bisnis 
dan kondisi ekonomi saat itu memang rasional. Jika diban dingkan, 
bunga deposito saat krisis dengan bunga deposito pada 2008 sangat 
jauh berbeda. Saat krisis 1998, bunga deposito besar nya sekitar 60 per
sen, sedangkan pada 2008 hanya sekitar 12 per sen. Dari data tersebut, 
bisa digambarkan betapa berat kondisi yang dialami bank itu jika suku 
bunga pada saat perjanjian tahun 1998 tetap diterapkan. Dengan de
mikian, memang perlu solusi yang sa ling menguntungkan antara Bank 
Indonesia dan bank yang mengajukan keringanan suku bunga itu.

Akhirnya, Dewan Gubernur memilih jalan tengah, yakni me
nurunkan suku bunga sesuai permohonan bank, tetapi jangka waktu 
pinjamannya diperpendek. Ditambah lagi, bank tersebut juga diminta 
menambahkan dana untuk memperkuat struktur permodalannya. Se
bab, begitu suku bunga diturunkan, bank itu sudah langsung berke
wajiban membayar angsuran pokok. Hal ini berarti pendapatan bank 
itu dari sisi operasional berpotensi tersedot oleh pembayaran angsuran 
pokok. “Jadi, untuk jagajaga kondisi keuangannya, bank itu diminta 
setor modal. Kita panggil waktu itu direksinya, akhirnya mau menye
tor Rp 200 miliar secara bertahap,” tutur Nuril. Dia mengaku bangga 
karena masukan tim DPB 3 didengarkan Dewan Gubernur dan men
jadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Dari gambaran di atas, terlihat Erwin sebagai pimpinan DPB 
3 sangat terbuka dengan membuka pintu diskusi seluasluasnya ke
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pada para bawahannya. Sikap Erwin yang cenderung informal dan 
demokratis membuat anak buahnya berani mengungkapkan ide 
atau masukan untuk kemajuan lembaga. Selain itu, Erwin juga se
lalu mengajarkan untuk memberikan masukan yang komprehensif 
dari semua aspek, mulai dari hukum, ekonomi, hingga sosial politik 
agar bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan yang lengkap.

Pernah suatu ketika Nuril ditugasi mengawasi bank yang sta
tusnya dinilai kurang bagus. Nuril diberi target hingga akhir tahun 
untuk meningkatkan kinerja bank itu sehingga berstatus dalam pe ng
awasan normal. Erwin tak membiarkan Nuril bekerja sendirian. 
Dia memberikan arahan dengan tahapan yang jelas. Mulai dari di
ajak samasama mengidentifikasi masalah, bagaimana prioritas pe
nanganannya, hingga kemudian membaginya ke dalam target wak
tu, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. “Alhamdulillah 
di akhir tahun targetnya tercapai. Arahan dan solusi itu semua be
narbenar bisa kita dapatkan dari beliau,” kata Nuril.  

Begitu juga saat Nuril ditugasi khusus untuk memastikan ke
benaran peruntukan penggunaan traveller’s cheque sebuah bank. Nuril 
ditugasi untuk mengecek perkebunan kelapa sawit di kawasan Suma
tera Utara. Awalnya, Nuril merasa khawatir bercampur takut. “Hah, 
Barumun, Pak,” kata Nuril spontan begitu mendengar penugasan dari 
Erwin. Barumun adalah kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Su
matera Utara. Kekhawatiran Nuril cukup beralasan karena dia harus 
masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit seluas 1.200 hektar. 

Dengan sabar, Erwin memberikan semangat dan strategi yang 
jitu agar anak buahnya bisa menjalankan tugas dengan lancar dan 
misinya berhasil. “Sudah, loe tenang saja, berangkat, tapi di sana loe 
harus pinter. Jangan ngomongin soal kasus hukumnya, tapi fokus 
pada kredit yang cair yang katanya untuk perkebunan sawit di sana,” 
jelasnya. Jadi, misinya adalah untuk membuktikan apakah kredit 
dari bank tersebut benar digunakan untuk usaha perkebunan sawit 
di sana atau tidak. Penugasan ini dilakukan untuk kepentingan in
ternal Bank Indonesia dalam kerangka pengawasan bank.
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Nuril dengan tim kecil akhirnya berhasil menunaikan tugas
nya dengan baik. Bahwa traveller’s cheque tersebut ternyata memang 
benar dikucurkan untuk usaha perkebunan sawit. “Saya pas mau 
berangkat diarahkan Pak Erwin, diberi semangat, diberi kepercayaan 
diri. Itulah hebatnya beliau,” ungkapnya. 

Eksekusi dengan Risiko Minimal

Saat masuk ke DPB 3, Erwin dihadapkan pada sejumlah ma
salah perbankan yang belum terselesaikan. Masalah itu telah meng
gantung selama bertahuntahun tanpa penyelesaian. Dibantu tim 
yang tangguh, Erwin berusaha mengurai satu per satu masalah yang 
ada untuk dicarikan solusinya. 

Soal ketidakberanian mengambil keputusan merupakan salah 
satu penyebab banyaknya masalah perbankan terbengkalai selama 
bertahuntahun. Sebenarnya, pada level teknis, permasalahan itu 
sudah memiliki sejumlah opsi penyelesaian, tetapi tidak ada yang 
berani mengambil keputusan karena khawatir munculnya risiko 
tertentu. Akhirnya, Erwin, dengan keberaniannya memutuskan, 
banyak membuat kemajuan dalam menyelesaikan berbagai masalah 
perbankan itu. Tentu keberaniannya mengambil keputusan diikuti 
perhitungan yang matang dengan meminimalkan risiko.

Kania punya pengalaman khusus bagaimana timnya di bawah 
Erwin ikut menyelesaikan berbagai masalah perbankan itu. Ada se
buah kasus perbankan yang dirinya sudah ikut terlibat mengerjakan 
sejak tahun 2000an. Namun, kasus tersebut baru bisa diatasi saat 
Erwin memimpin DPB 3 pada 2008. 

Kasus yang ditangani Kania merupakan cerita lama, yakni si
sasisa peninggalan kasus penutupan bankbank tahun 19961997. 
Karena alasan tertentu, ada sejumlah bank yang harus diselamatkan. 
Saat itu, Bank Indonesia memberikan SOL kepada bankbank ter
tentu agar tetap bisa bertahan. Bank Indonesia kala itu memberikan 
suntikan dana kepada sejumlah bank dengan ratarata jangka waktu 
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pengembalian yang sangat lama. Ada yang jangka panjang sampai 
tahun 2045. “Pokoknya panjangpanjang jangka waktunya. Sampai 
semua sudah pensiun pun itu belum kelarkelar,” jelasnya.  

Masalahmasalah tersebut kemudian diselesaikan dengan me
lakukan restrukturisasi berbagai perjanjian pinjaman kepada sejumlah 
bank tersebut. Dalam upaya penyelesaian masalah itu, Erwin dengan 
kemampuan komunikasinya yang baik melakukan berbagai negosiasi 
dengan para pemilik ataupun manajemen bank. “Jadi, Pak Erwin ber
negosiasi mulai dari suku bunga, jangka waktu, mempercepat jangka 
waktu pengembalian; sehingga tahun 2023, kalau enggak salah, sudah 
kelar. Jadi, amanlah duit Bank Indonesia,” ungkap Kania. 

Bahkan, dalam restrukturisasi itu, ada bank yang awalnya 
mendapatkan pinjaman tanpa bunga menjadi berbunga. “Banyak 
yang dibereskan,” kata Kania.

Penyelesaiannya memang cukup alot karena harus melaku
kan negosiasi dengan beberapa bank, termasuk bank BUMN, yang 
memiliki permasalahan sama. Negosiasi dilakukan sangat intens. Se
cara internal, banyak satuan kerja atau unit yang dilibatkan dalam 
menyelesaikan masalah bankbank tersebut. Selain DPB 3, ikut juga 
DPB 1 dan DPB 2, DHK, DAI, dan Biro Kredit. Akhirnya, dicapai 
kesepakatan untuk dilakukan penyesuaian perjanjian kredit antara 
Bank Indonesia dan sekitar 10 bank.

Menurut Kania, fase yang cukup berat adalah persiapan 
menuju pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit tersebut. Er
win banyak berperan di sini. Dia membuat sejumlah simulasi atau 
skenario tertentu agar perjanjian tersebut bisa terlaksana dengan 
baik. “Nah, Pak Erwin banyak memberikan ide bagaimana supaya 
masalahnya bisa cepat selesai, tetapi tetap govern gitu.  Termasuk dari 
sisi keuangan, Pak Erwin juga meminta agar berkoordinasi dengan 
Departemen Keuangan,” tutur Kania. 

Joni Swastanto sangat mengenal sosok yuniornya ini dengan baik. 
Menurut Joni, kegemaran Erwin bermain saham telah mengasahnya 
menjadi pemimpin yang berani. Dunia saham membuat Erwin sa ngat 
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memahami risiko. Maka, ketika memimpin, Erwin sudah terbiasa 
memberikan sejumlah alternatif solusi dalam menghadapi masalah. 
Dari alternatif yang disampaikan, Erwin biasanya juga merekomen
dasikan pilihannya dengan berbagai analisis dan risiko yang minimal.

Adapun Erwin mengakui pentingnya kemampuan dalam pe ng
ambilan keputusan dari seorang pemimpin. Karena eksekusi me
rupakan bagian penting dari kepemimpinan, Erwin berprinsip, ketika 
mendapat kewenangan, dirinya akan menggunakannya secara ber
tanggung jawab. Hal ini sangat penting agar tugas yang diamanat
kan kepadanya bisa dijalankan dengan sebaikbaiknya. “Jangan, kalau 
diberi kewenangan, kita mau melakukan sesuatu masih tanyatanya 
lagi. Go to the Governor,  ini gimana langkahnya? Saya coba, kalau 
diberi kewenangan, saya akan menggunakan itu,” tutur Erwin. 

Bahkan, apabila ada atasannya yang, misalnya, menghalangi, 
Erwin akan menegaskan bahwa hal itu adalah kewenangannya. Ke
cuali sang atasan memang memberikan perintah secara tertulis un
tuk dilaksanakan.

Keberanian mengambil keputusan merupakan strategi pe
mim pin agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik.  Tentunya 
keputusan diambil setelah mempertimbangkan banyak faktor dan 
masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, termasuk penting
nya mendengarkan masukan dari anak buah.

Setelah mengeksekusi program, Erwin selalu langsung me
laporkan langkahnya itu kepada atasan. Berdasarkan pengalaman, 
jika apa yang dilakukan sudah benar dan masuk akal, pimpinan 
biasanya akan mendukungnya. “Kalau saya minta petunjuk lagi, 
datang dengan kosongan tanpa memberikan solusi, ya, seperti tu
kang pos saja. Terima barang terus dikirim balik lagi,” papar Erwin. 
Karena itu, dirinya berkomitmen selalu membawa solusi dari per
masalahan yang dihadapi ketika menghadap atasan.

Prinsip tersebut juga selalu ditekankan kepada anak buah nya. 
Erwin selalu memberikan keleluasaan kepada anak buahnya untuk 
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menjalankan tugas sesuai koridor kewenangan yang dimilikinya. “Apa 
yang Anda pandang baik, jalankan. Laporkan ke saya supaya kalau ada 
apaapa saya bertanggung jawab. That’s it,” kata Erwin. Dengan nada 
guyon, dia sering kali mengatakan kepada anak buahnya. “Loe jangan 
bawa masalah ke gua, bawa solusi, hahaha,” ujarnya.

Selain itu, hal lain yang penting menjadi pertimbangan adalah 
setiap keputusan yang dibuat harus bisa dijalankan. Keputusan tidak 
akan berguna jika tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Misal
nya, seorang pengawas akan menyuruh bank untuk menyetor modal. 
Namun, sebelum memutuskan, pengawas harus memastikan apakah 
bank itu memiliki kemampuan finansial seperti yang diminta. Kalau 
tidak punya kapasitas, harus ada opsi lain supaya bank tersebut bisa 
benarbenar menyetor modal. Salah satu opsinya bisa memberikan 
kemudahan dengan menyetor modal secara bertahap. Ketika sudah 
berkomitmen dan disetujui kedua pihak, baru dibuat surat perjanji
annya. Cara ini memang terkadang butuh waktu lebih lama karena 
sebagai pengawas harus mau mendengarkan, memahami masalah, 
dan mengetahui kemampuan bank dalam melaksanakan kewajiban
nya. “Jadi, saya lebih baik agak panjang prosesnya, tetapi pasti dari
pada di atas kertas bagus, tapi tidak workable,” terang Erwin.

Menurut Erwin, modal utama yang paling dibutuhkan se
orang pengawas adalah kepercayaan. Hal itu bisa dibangun dengan 
ketegasan, komitmen tinggi, dan integritas seorang pengawas.  “Asal 
langkah kita benarbenar jelas dan tegas, mereka juga enggak berani 
mainmain,” papar Erwin.

Pada suatu ketika, Erwin mendapat tugas khusus dari Dewan 
Gubernur untuk menyelesaikan masalah sebuah bank yang sudah 
lama. Dengan kewenangan tersebut, Erwin tidak ragu melakukan 
segala langkah untuk menyelesaikan masalah di bank tersebut. Mu
lai dari memanggil manajemen hingga pemilik bank, dalam waktu 
relatif cepat, masalah bank tersebut terselesaikan dengan baik. Bah
kan, sampai pemilik bank tersebut akhirnya mau menyepakati un
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tuk menyetor dana. “Bank harus trust bahwa kita melakukan peng
awasan dengan baik sehingga uangnya tidak hilang. Itu kita jalankan 
secara konsisten,” jelas Erwin. Poin pentingnya adalah pihak bank 
harus percaya bahwa misi Bank Indonesia selaras dengan kepen ti ng
an mereka, yaitu agar bank menjadi sehat.

Berhenti Bermain Golf

BERMAIN GOLF adalah salah satu hobi Erwin ketika belum menjabat di-
rektur eksekutif di DPB 3. Saat senggang, dia terbiasa bermain golf ber-
sama teman-teman kantornya. Namun, ketika banyak ajakan datang 
dari koleganya di bank, Erwin memutuskan menghentikan kesenangan-
nya tersebut.  

Menjadi fenomena umum bahwa, seiring dengan tingginya ja-
batan, semakin banyak orang mendekat untuk melakukan lobi. “Saya 
bukan orang yang terlalu baik. Saya mudah tergoda. Oleh karena itu, 
saya enggak dekat-dekat. Mending menjauh saja,” kata Erwin. 

Erwin lebih memilih memensiunkan stik golfnya untuk meng-
hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, saat menjabat anggota 
Dewan Gubernur, Erwin tetap konsisten tidak bermain golf. Dia mengaku 
tidak terlalu kehilangan ketika harus meninggalkan hobinya itu untuk 
selama-lamanya.

Awalnya, alasan Erwin cukup sederhana. Erwin merasa tidak enak 
jika harus menolak tawaran, sementara dirinya masih bermain golf. “Be-
gitu jadi direktur eksekutif, bank-bank itu pada ngundangin kita terus. 
I dont like it. Aku enggak mau, tapi kita susah untuk menolaknya.  Dari-
pada susah nolak, mendingan kita enggak usah main saja. Kita cari olah 
raga yang lainlah,” ungkap Erwin. Dia pun mengganti kegemaran golfnya 
dengan olahraga joging. Tiap pagi, Erwin selalu mengisi harinya dengan 
joging sebelum berangkat ke kantor. 

Alasan yang tak kalah penting adalah anak-anaknya yang sema-
kin besar menuntut Erwin untuk lebih banyak meluangkan waktu ber-
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sama mereka, terutama saat akhir pekan. Anak-anaknya membutuhkan 
perhatian lebih. Erwin mengaku sebagai orang tua tidak mau egois de-
ngan alasan sibuk bekerja, apalagi sampai tidak ada waktu untuk me-
reka. “Nanti, pada saat pensiun, kita cari-cari mereka. Pada saat mereka 
butuh, kitanya jual mahal. Pada saat kita butuh, ya, jangan salahkan 
kalau anak itu jauh dari kita,” tutur Erwin. 

Meski begitu, Erwin tidak alergi untuk bertemu siapa pun terma-
suk koleganya di bank untuk berdiskusi membahas masalah tertentu. 
Hanya saja, Erwin memilih untuk bertemu para kliennya tersebut di 
kantor Bank Indonesia. Jika pun terpaksa di luar kantor, Erwin tak mau 
sendiri menemui tamunya. Dia selalu mengajak serta beberapa teman 
kantor untuk menemani. “Karena memang kalau di perbankan, apalagi 
di pengawasan, itu critical. Kadang-kadang kita kalau salah-salah dikit, 
yang kita bener bisa jadi salah. Jadi, lebih baik berhenti golf. Saya lebih 
prudent-lah dalam arti kayak gitu,” ujar Erwin.  

Sebaliknya, Erwin tidak mempermasalahkan apabila ada yang 
menilai golf justru bisa dipakai sebagai ajang lobi dengan para stake-
holder untuk memudahkan pekerjaan. “Kalau orang mengatakan golf 
justru banyak sekali manfaatnya karena di situ bisa santai,  bisa ngo-
brol,  bisa mendiskusikan segala macem, saya tidak mau mengatakan 
tidak. Itu bisa-bisa saja begitu,” jelasnya.

Dia juga tidak pernah melarang jika ada bawahannya yang ber-
main golf sepanjang tahu batasannya. Apalagi, yang sering dilobi bi-
asanya adalah pimpinan. Adapun para pegawai yang posisinya belum 
terlalu tinggi biasanya tidak menjadi target lobi. “Pada saat posisi ter-
tentu kita merasa, wah, ini agak kadang-kadang kurang menguntung-
kan. Namun, itu semua kembali ke orangnya masing-masing,” ujar Erwin.

Deche Hadian membenarkan bahwa Erwin sudah lama mening-
galkan hobi golf demi membangun integritas. Seiring dengan tinggi nya 
jabatan, makin banyak pihak yang mengajaknya bermain golf. Maka, 
kata Deche, Erwin pun memutuskan melepaskan kesenangannya terse-
but. “Pak Erwin telah memitigasi risiko supaya tidak terjadi ‘transaksi’ 
apa pun,” ucap Deche.
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BAB 5

Perjuangan Membangun DSSK  

SETELAH HAMPIR tiga tahun menjadi Kepala Perwakilan Bank In
donesia di Singapura, pada 2013 Erwin kembali ke kantor Bank Indo
nesia di Jakarta. Penarikan Erwin ke Tanah Air sepintas seperti mutasi 
biasa karena jabatan kepala perwakilan luar negeri di Bank Indonesia 
memang biasanya berlangsung sekitar tiga tahun.

Namun, saat itu tengah ada perubahan besar dalam sistem ke  u a ng  an 
Indonesia karena Otoritas Jasa Keuangan baru berdiri. OJK merupakan 
lembaga baru yang dibentuk resmi tahun 2012 berdasarkan amanat dari 
UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keua
ngan. Lembaga tersebut bertugas menyelenggarakan sistem dan peng
awasan di sektor keuangan. Kewenangan pengawasan ini sebelumnya 
dimiliki Bank Indonesia. Sesuai aturan tersebut, kewenangan dan tugas 
Bank Indonesia terkait pengawasan mikro diserahkan kepada OJK.

Ada  sekitar 1.200 pegawai Bank Indonesia ditugaskan untuk 
membangun OJK. Erwin yang memiliki banyak pengalaman di bidang 
pengawasan bank berharap ikut dikirim ke sana. Namun, kenyataan 
berkata lain. Harapan Erwin pupus ketika Dewan Gubernur memper
tahankannya untuk berkarier di Bank Indonesia. “Gimana ya, melihat 
pasukan besar kita kan di OJK, bagaimana pun saya 25 tahun di sektor 
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perbankan. Semua temanteman pindah ke OJK, termasuk Pak Heru 
Kristiyana, teman dekat saya, juga ke sana. Jadinya, saya ya radarada 
sedih,” kata Erwin.

Penarikan Erwin dari Singapura ternyata mempunyai misi khu
sus yang sangat penting. Tugas baru telah disiapkan bagi Erwin, yakni 
untuk memimpin Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK). 
DSSK merupakan departemen yang baru dibentuk Bank Indonesia 
untuk melakukan pengawasan  makroprudensial karena kewenangan 
mikroprudensial sudah diambil alih oleh OJK. Bank Indonesia mem
bentuk DSSK, selain untuk melaksanakan amanat UU OJK, juga kare
na terkait tugasnya dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia tetap harus ber
hubungan dengan perbankan karena perbankan menguasai sekitar 75 
persen dari sektor keuangan di Indonesia. Peran perbankan sangat besar 
dalam ikut menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Bank Indonesia 
tidak bisa melepaskan peran perbankan yang begitu sentralnya dalam 
perekonomian nasional. 

Banyak kebijakan Bank Indonesia sangat terkait dengan aktivi
tas perbankan.  Kebijakan Bank Indonesia soal suku bunga, misalnya, 
ujungujungnya sangat berhubungan dengan perbankan. Sepak terjang 
bank, apalagi jika ada yang bermasalah, juga berpengaruh sekali pada 
kebijakan moneter Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia 
tetap membutuhkan informasi tentang kondisi perbankan. Berbagai 
kepentingan Bank Indonesia di atas akhirnya diwujudkan dengan 
mendirikan DSSK dengan salah satu tugas utamanya melakukan pe ng
awasan perbankan dari sisi makroprudensial. 

DSSK pada awalnya dirancang terdiri dari dua departemen, 
yakni DSSK 1 dan DSSK 2. Dua kandidat pimpinannya pun sudah 
disiapkan, yaitu Erwin Rijanto dan Irwan Lubis. Namun, dengan per
timbangan berbagai hal, termasuk karena bentuk dan tugas DSSK yang 
belum jelas, Dewan Gubernur memutuskan hanya membentuk satu 
departemen, yaitu DSSK yang dikomandani Erwin Rijanto, sementara 
Irwan Lubis pindah ke OJK.
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Gubernur Bank Indonesia (20132018) Agus Martowardojo 
mengatakan, ia memanggil Erwin secara khusus dari Singapura un
tuk memimpin DSSK. Agus menilai Erwin yang berkarier lama di 
peng awasan perbankan sangat cocok untuk mengemban misi penting 
tersebut. “Figur Erwin Rijanto selama ini memang mengembangkan 
kariernya di pengawasan bank, penelitian bank, pengaturan bank. Jadi, 
dia seorang pengawas yang senior,” ungkap Agus. Kapabilitas Erwin 
dinilai Agus bakal mampu memimpin DSSK dalam fungsi pengawasan 
makro prudensial Bank Indonesia.  

Erwin mengakui, penunjukan dirinya sebagai direktur eksekutif 
DSSK salah satunya memang karena dianggap sebagai pengawas yang 
paling senior dan berkompeten. Sepak terjang Erwin selama bekerja di 
Bank Indonesia yang banyak berkeliling menjalani penugasanpenu
gasan strategis juga menjadi nilai tambah. Selain di pengawasan, Erwin 
juga pernah di BPPN, INDRA, humas, hingga memimpin Bank Indo
nesia di Singapura. 

Dimulai dari 25 Orang

Berdirinya OJK dengan mengemban fungsi pengawasan mikro
prudensial memberikan tantangan yang besar bagi Bank Indonesia. 
Agus Martowardojo mengungkapkan, secara moral, kondisi Bank In
donesia saat itu sedang turun karena separuh pengawasan dan peng
aturan bank yang selama ini merupakan tugas dan fungsi utama Bank 
Indonesia harus dipisahkan dan diserahkan ke OJK. “Jadi, Bank Indo
nesia sedang galau waktu itu,” kata Agus.

Dia menjelaskan, fungsi utama Bank Indonesia sebenarnya ada 
tiga, yaitu fungsi terkait moneter, fungsi pengawasan, dan fungsi sistem 
pembayaran atau peredaran uang. Setelah ada OJK, tantangan besarnya 
adalah bagaimana membangun Bank Indonesia yang baru tanpa ada
nya fungsi pengawasan bank.

Namun, yang menjadi permasalahan utama adalah tidak adanya 
referensi yang pasti untuk digunakan sebagai dasar membangun DSSK. 

P E R J U A N G A N  M E M B A N G U N  D S S K
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“Di dunia tidak ada bank sentral yang sudah siap dengan pengawasan 
makroprudensial,” jelasnya. Tidak mengherankan kalau Bank Indone
sia saat itu juga masih gamang untuk menangani fungsi pengawasan 
makroprudensial.

Agus mengatakan, membangun DSSK bukan hal yang mudah. 
Pertama, secara internal Bank Indonesia, banyak yang tidak paham 
dengan pengawasan makroprudensial. Kedua, belum semua lembaga 
di tingkat nasional mendukung tugas Bank Indonesia yang baru terse
but. Tantangannya adalah bagaimana Bank Indonesia bisa membuat 
konsep makroprudensial dan konsep stabilitas sistem keuangan yang 
bisa diterima OJK, Menteri Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS), dan stakeholder yang lain termasuk masyarakat. “Kan, belum 
tentu semua bisa menerima konsep itu,” ujar Agus.

Erwin juga mengakui, banyak tantangan dalam memimpin 
DSSK. Semuanya dimulai dari nol. Saat itu, DSSK belum memiliki 
apaapa. Infrastruktur, sistem dan konsep kerja, hingga bentuk depar
temennya juga belum ada. Apalagi, dia hanya diberi pasukan yang ber
jumlah 25 orang, dengan 75 persennya adalah perempuan dan hampir 
semua berlatar belakang pengawasan bank.

Dari sisi referensi, Bank Indonesia juga kesulitan mencari bentuk 
lembaga yang cocok dan sesuai dengan sistem keuangan di Tanah Air. 
Bahkan, bank sentral Jerman yang dulunya sempat menjadi salah satu 
contoh pemisahan pengawasan makro dan mikro sudah kembali lagi 
ke konsep awal, yakni menyerahkan kembali sepenuhnya pengawasan 
bank kepada bank sentral. Jerman menilai pemisahan kewenangan pe ng
awasan bank secara mikro dan makro ternyata tidak berjalan efektif.

Pesan dari Dewan Gubernur juga boleh dikatakan sangat minim. 
“Pada saat itu, arahan Dewan Gubernur, ya, Anda membentuk satuan 
tugas yang melakukan pengawasan dari sisi makroprudensial. Namun, 
bentuknya seperti apa, mereka juga enggak tahu,” tutur Erwin. 

Besarnya tantangan yang dihadapi membuat Erwin dan tim all 
out menunaikan tugas yang diberikan. Eva Aderia merasa beruntung 
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bisa menjadi bagian awal pembangunan DSSK. Eva mengakui, banyak 
kendala yang tidak ringan dalam mendirikan DSSK. Eva sudah masuk 
DSSK ketika Erwin masih bertugas di Singapura.

Dia bercerita, awalnya DSSK belum memiliki gedung sendiri. 
Ruangan Erwin ketika baru datang dari Singapura masih terpisah de
ngan staf. Dia berada di Gedung B, sedangkan semua staf masih bekerja 
dari kantor lama masingmasing. Eva masih bekerja dari tempat lama
nya di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP). 

Ketika kemudian kantor DSSK ditetapkan berada di Gedung D, 
staf pun berangsur pindah. Hal ini menimbulkan keseruan baru kare
na, jika ingin menemui Erwin, mereka harus berjalan ke Gedung B. Be
gitu juga sebaliknya, Erwin pun harus menghampiri stafnya di Gedung 
D jika ingin melakukan rapat atau sekadar diskusi ringan. Lama ke
lamaan, semua pindah ke Gedung D. “Seru, sih. Tapi, pengalaman, ya, 
karena enggak semua orang di BI mengalami hal tersebut. Kita sampai 
bawa minuman sendiri karena belum ada mesin dispenser,” kata Eva.

Pada saat pengalihan fungsi pengawasan ke OJK, semua doku
men perbankan sejak Bank Indonesia berdiri hingga saat itu tidak ikut 
diserahkan. Datadata penting soal perbankan tersebut tetap menjadi 
milik Bank Indonesia. Dokumen yang berjumlah sekitar 80.000 dus 
itu diserahkan pengelolaannya ke DSSK. Akhirnya, Erwin memutus
kan pengelolaan dan pengarsipan dokumen tersebut diswakelolakan 
untuk dibuat dalam sistem digital agar lebih mudah diakses.

Perjuangan Dimulai

Punya Gedung sendiri bukan berarti masalah DSSK selesai. Jus
tru pada saat itu, awal perjuangan sebenarnya dimulai. Selama enam 
bulan pertama, DSSK benarbenar menghadapi masa kegelapan dan 
ketidakpastian. Erwin dan tim bekerja keras untuk merumuskan konsep 
dan bentuk DSSK seperti yang diinginkan Dewan Gubernur. Ba nyak 
sekali tantangannya. Salah satu yang paling mendasar adalah memba
ngun konsep pengawasan yang berbeda dengan OJK. Hal ini bukan 
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perkara yang mudah karena 25 anggota staf DSSK mayoritas ber asal 
dari bagian pengawasan mikro sehingga pola pikirnya hampir sama 
dengan pengawasan yang dilakukan OJK. Erwin tidak mau DSSK ha
nya menjiplak apa yang dilakukan OJK. “Kalau copy paste OJK, kenapa 
kita enggak minta datanya ke OJK saja,” jelas Erwin.

 Erwin bersyukur, meski hanya diberi 25 orang, semuanya me
rupakan orangorang pilihan yang punya kapabilitas mumpuni. Untuk 
memudahkan koordinasi, Erwin membagi pola kerja di departemennya 
menjadi dua tim utama. Satu tim diketuai Sempa Arih H Sitepu, satu 
tim lagi dikomandani Linda Maulidina. Sempa dan timnya mendapat 
tugas melakukan pengawasan bank dengan mengolah datadata yang 
kemudian dilakukan analisis dan penilaian. Adapun Linda dan pasu
kannya diminta merumuskan ke mana arah DSSK ke depan sehingga 
benarbenar punya tugas yang jelas dalam menjalankan fungsi penga
wasan makroprudensial.

Penunjukkan Sempa dan Linda sebagai koordinator tim bukan 
tanpa alasan. Selain karena secara kepangkatan sudah layak (G7), me
reka berdua juga tidak diragukan lagi secara kapasitas. Sempa memiliki 
latar belakang pengalaman sebagai pengawas yang andal, sedangkan 
Linda mempunyai pengalaman banyak di bidang kebijakan (makro). 
Kombinasi yang bagus untuk bisa ikut mendampingi Erwin dalam 
memimpin jalannya DSSK yang masih mencari bentuk. 

Pembentukan dua tim tersebut diarahkan agar, sebagai sebuah 
departemen, DSSK memiliki sebuah produk. “Tidak mungkin kita 
melakukan penelitianpenelitian tanpa hasil apaapa. Produknya apa? 
Kita melakukan pengawasan bukan dasarnya pemeriksaan, melainkan 
dengan datadata bank yang masuk ke Bank Indonesia,” tutur Erwin. 

 Sempa mengakui beratnya perjuangan di awalawal dalam mem
bangun DSSK. Perjuangan terberat adalah menata suasana hati pasca
berpindahnya fungsi pengawasan ke OJK. Sebagai mantan pe ngawas, 
Sempa dan staf lain sempat kebingungan harus melakukan apa. “Kita 
kerja apa neh, sampai berharihari kita bengong, ngobrolngobrol do
ang. Gimana, neh,” kenang Sempa.
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Posisi DSSK memang serba dilematis saat itu. Di satu sisi, fung
si pengawasan bank sudah pindah ke OJK, sedangkan di sisi lain De
wan Gubernur tetap membutuhkan data dan informasi tentang kondisi 
perbankan. Sementara itu, untuk mendapatkan datadata perbankan 
bukan hal yang mudah lagi bagi Bank Indonesia. Sejak terbentuknya 
OJK, Bank Indonesia menjadi seperti tak punya gigi di mata perbankan. 
Sangat sulit untuk meminta data langsung dari perbankan. “Akses kita 
ke perbankan itu sudah benarbenar kayak ada firewall gitulah. Kalau 
dimintai data, bank selalu mengatakan nanti kami tanya OJK dulu, ya. 
Tapi, ujungujungnya kita enggak dikasih data juga,” ungkap Sempa.

Padahal, sebelum ada OJK, Bank Indonesia sangat digdaya. Ti
dak ada bank yang berani menolak permintaan data dari Bank Indone
sia. Bahkan, sampai malam pun, bank akan berupaya menyajikan data 
yang diminta Bank Indonesia. Fenomena tersebut menjadi tantangan 
tersendiri bagi DSSK. Menurut Sempa, sikap “perlawanan” bank terse
but juga tidak bisa disalahkan karena mereka telah berada di bawah 
koordinasi OJK.

Tantangan tidak berhenti sampai di situ. Di tengah pencarian 
bentuk, DSSK dihadapkan pada krisis kepercayaan. DSSK tidak ha
nya harus berhadapan secara eksternal dengan OJK yang mencurigai 
kemunculan lembaga baru Bank Indonesia tersebut. Di internal Bank 
Indonesia, DSSK juga harus berhadapan dengan departemen lain yang 
khawatir kalau kewenangannya diambil. Departemen lain itu merupa
kan departemen yang mempunyai kewenangan kebijakan pengawasan 
makro. “Jadi, istilahnya, kalau ke kanan terantuk OJK, kalau ke kiri 
kita berhadapan dengan temanteman Bank Indonesia sendiri yang di 
kebijakan makro,” kata Sempa. 

Pembentukan OJK dan berpindahnya 1.200an karyawan Bank 
Indonesia ke lembaga pengawas bank tersebut memang sempat me
munculkan “ketegangan” di antara kedua lembaga. Kehadiran DSSK 
menjadikan hubungan antara Bank Indonesia dan OJK seolah berjarak. 
Meski lokasinya berdekatan antara Gedung A dan B, seperti ada tem
bok besar yang membatasi. Lahirnya DSSK sempat “dicurigai” sebagai 
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bentuk ketidakikhlasan Bank Indonesia melepas fungsi pengawasan. 
Akibatnya, hubungan Bank Indonesia, terutama DSSK, dengan OJK 
bisa dikatakan menjadi kurang harmonis. Bahkan, kebiasaan sarapan 
bersama di antara level pimpinan pengawas Bank Indonesia yang se
ring dilakukan Erwin sebelum hadirnya OJK sempat berhenti akibat 
ketegangan tersebut.

Ketegangan itu menyulitkan DSSK dalam mengakses data per
bankan. Meski mayoritas pegawai OJK berasal dari Bank Indonesia, 
Sempa mengaku sempat kesulitan ketika minta datadata bank. “OJK 
itu maunya kalau BI butuh data atau hal yang terkait perbankan minta 
saja ke mereka.  Tidak usah ke bank.  Padahal, data yang dimiliki OJK 
belum tentu memenuhi kebutuhan BI,” ujar Sempa. 

Ada fenomena bahwa para karyawan yang pindah ke OJK mera
sa seperti “dibuang” dan tidak dibutuhkan Bank Indonesia lagi. “Kare
na kami yang tinggal, itu juga suka digituin, iya deh yang disayang 
sama BI. Padahal, sebetulnya tidak begitu kenyataannya,” ucap Sempa. 

Para pengawas yang tetap bertahan di Bank Indonesia mayoritas 
adalah mereka yang sebelumnya bertugas mengawasi bankbank yang 
besar. Pasalnya, memang DSSK diproyeksikan untuk fungsi penga
wasan makroprudensial bankbank besar. “Memang kita ini ibaratnya 
itu bercerai tidak diinginkan. Jadi, kita ini anak, seperti korban dari 
perceraian orang tua, seperti itulah gambarannya,” ungkap Sempa.

Kegelisahan tidak hanya dirasakan pegawai yang pindah ke OJK, 
para pengawas yang dipertahankan di Bank Indonesia juga mengalami 
perasaan serupa. Sejak pengawasan pindah ke OJK, mereka gelisah kare
na tidak bisa bekerja seperti sebelumnya. Apalagi, akses ke perbankan 
seperti tertutup. “Sebenarnya temanteman OJK itu sama seperti kita, 
masih baru, masih labil. Jadi, samasama sensitif,” kata Sempa. 

Erwin tidak menampik adanya ketegangan antara DSSK dan 
OJK. Berbagai faktor membuat mereka mencurigai Bank Indonesia, 
khususnya DSSK. Mereka khawatir Bank Indonesia mengambil kem
bali fungsi pengawasan. Padahal, DSSK punya ranah pengawasan 
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sendiri.  “Mereka merasa terancam posisinya. Ini Bank Indonesia mau 
minta pengawasan lagi,” ujar Erwin.

Tindakan cenderung defensif biasanya akan muncul dari pihak 
yang merasa terancam. “Dan, sikap defensif tersebut yang kadang
kadang membuat sulit hubungan kita,” tambahnya.

Ketegangan antara Bank Indonesia dan OJK tak hanya terjadi di 
kantor pusat, Jakarta. Yohanes Santoso Wibowo yang ketika itu menjabat 
Kepala OJK Semarang, Jawa Tengah, mengakui bahwa ketegangan juga 
merembet ke daerah, termasuk di Semarang. Hanya saja, ketegangan di 
wilayahnya tidak berlangsung lama, hanya dua bulan. Santoso membu
juk anak buahnya untuk tetap berhubungan dengan Bank Indonesia. 
Apalagi, mereka samasama menempati satu gedung. “Saya ngomong 
sama anakanak, kita semua ini di OJK, tetapi yang mbayari kita juga 
dulu BI,” ucap Santoso yang 
sebelumnya juga lama meng
abdi di Bank Indonesia. 

Untuk lebih meng
akrabkannya lagi, Santoso 
mendesak agar dibuat acara 
perayaan bersama Natal dan 
Tahun Baru. Dari situ, lam
bat laun, ketegangan mencair 
dan hubungan antara OJK 
dan Bank Indonesia di Sema
rang terus membaik. Apala
gi, koordinasi dan saling 
melibatkan semakin intens 
dilakukan.

Santoso mengungkap
kan, ketegangan antara OJK 
dan Bank Indonesia lebih 
dipicu soal egosentrisme lem
baga. OJK sebagai lembaga 
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baru ingin menunjukkan kepada publik tentang tugas dan wewenang
nya dalam mengawasi bank. “OJK kan perlu ke stakeholder, itu OJK 
juga kan kepengin show off, saya loh yang punya data,” jelasnya.

Sementara Bank Indonesia yang sebelumnya powerful terhadap per
bankan merasa kehilangan daya. Realitanya, kini Bank Indonesia harus 
meminta data ke OJK. “Loe ngomong ama bos gue dulu deh. Nah, itu hal
hal kecil, tapi lamalama kan jadi numpuk, itu mulai dari level teknis sam
pai level atas. Gitu lho. Itu tuh yang bikin sempat korslet,” ungkap Santoso. 

Keteganganketegangan yang muncul di atas membuat Bank 
Indonesia sangat berhatihati dalam membangun pola hubungan de
ngan OJK. Tujuannya, untuk menghindari munculnya salah penaf
siran ter hadap pembentukan DSSK dan berbagai kebijakan Bank In
donesia lainnya. Bank Indonesia tidak mau disebut bahwa pendirian 
DSSK sebagai bentuk ketidakrelaannya melepaskan fungsi pengawasan 
bank. Namun, pembentukan DSSK memang diamanahkan oleh Un
dangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang OJK. 

Salah satu langkah kehatihatian itu diwujudkan dalam penamaan 
lembaga yang didirikan. Bank Indonesia lebih memilih memberi nama 
Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK). “Namanya bukan de
partemen pengawasan sistem keuangan. No! Tapi surveilans. Lebih soft gitu. 
Karena kalau ada kata pengawasan, nanti masyarakat bingung. BI peng
awasan, OJK pengawasan (juga), itu apa?” papar Eva Aderia yang saat ini 
menjadi Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia.

Tumbuhkan Kepercayaan Diri

Tantangan yang dihadapi Erwin bukan hanya bagaimana mencair
kan hubungan dengan pihak eksternal, terutama OJK. Namun, kondisi 
mental dan psikologis timnya yang turun juga harus mendapat perhatian 
khusus. Eva mengungkapkan, pada awalnya tim sempat tidak punya ke
percayaan diri begitu mengetahui tugastugas yang diemban DSSK. 

Pengawasan makroprudensial merupakan dunia baru bagi me
reka. Meski masih samasama terkait bank, pendekatannya sangat ber

P E R J U A N G A N  M E M B A N G U N  D S S K



         149ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

beda. Kalau sebelumnya mengawasi individu bank, kini mereka harus 
mulai melihat bank secara industri (makro). “Bagaimana kondisi indus
trinya? Baru cari penyebabnya, root causenya, dan lain lain. Bagaimana 
melihat industri itu sistemik atau nonsistemik? Nah, mengubah mindset 
itu susah loh,” tutur Eva. Mereka benarbenar harus belajar dari nol lagi.

Banyak di antara mereka dikirim untuk mengikuti kursuskur
sus di dalam dan luar negeri. Selain itu, DSSK juga memanggil satuan 
kerja (satker) lain untuk belajar pengawasan makro, mulai dari bidang 
moneter, sistem keuangan, hingga sistem pembayaran dan lainnya. Tak 
hanya perbankan yang dipelajari, mereka juga harus memahami indus
tri jasa keuangan secara luas. Selain itu, semua juga harus memahami 
korporasi yang terkait dengan bank dan kepemilikannya. Jika perusa
haan sudah go public, tentu mudah mencari datanya. Namun, menjadi 
pekerjaan ekstra keras untuk mendapatkan data korporasi yang belum 
terdaftar di bursa efek. “Nambah belajarnya banyak banget. Teman
teman banyak yang bilang, ah tahu gitu enggak mau di sini. Enggak 
ngerti. Kirain lebih enak, ternyata lebih susah,” kenang Eva.  

Erwin sangat memahami kegamangan anak buahnya tersebut. 
Eva mengungkapkan, sikap Erwin yang easy going dan rendah hati mam
pu membangkitkan semangat timnya. Erwin pelanpelan menumbuh
kan kepercayaan diri mereka. “Jadi, Pak Erwin selalu ngomong gini, 
ayo kita samasama belajar, saya juga bukan orang tahu,” ungkap Eva. 
Dengan demikian, staf merasa tidak sendiri dalam berjuang memban
gun DSSK. Ketika memanggil satker, Erwin pun tak malu untuk ikut 
belajar bersama anak buahnya. Sering kali dia duduk bersamasama 
mereka untuk mendengarkan penjelasan dari satkersatker lain. “Beliau 
suka ikutan. Jangan lihatin saya, ya. Ini beneran saya mau belajar,” kata 
Eva. Keberadaan Erwin di tengahtengah mereka membuat suasana be
lajar lebih hangat dan nyaman.

Selain itu, Erwin juga berupaya selalu dekat dan terbuka kepada 
seluruh anggota tim. Selain ada rapat rutin mingguan dan bulanan, Er
win juga sangat membuka pintu seluasluasnya bagi anak buah untuk 
berdiskusi jika ada masalah yang harus cepat dipecahkan. “Jadi, call for 
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meeting itu bisa dari saya, bisa dari anak buah. Kalau ada kendala yang 
perlu masukanmasukan dari tempat yang lain, mereka bisa call for meet
ing dengan para satker yang lain dan mengundang saya,” tutur Erwin. 

Erwin sangat responsif dalam menjemput masalah. Seperti ke
biasaannya, dia tidak tahan hanya menunggu masalah dengan duduk 
manis di ruangannya. Dia terbiasa mendatangi anak buah di mejanya 
masingmasing yang terpencar di sejumlah lantai. Erwin tidak mem
permasalahkan kalau harus naik turun lantai demi memastikan peker
jaan timnya bisa berjalan baik sesuai target.

Dengan mendatangi anggota timnya secara personal, Erwin bisa 
langsung menyelesaikan berbagai permasalahan saat itu juga tanpa ha
rus menunggu melalui rapat formal. “Jadi, kita diskusikan di situ, apa 
mau kita, supaya jelas. Supaya juga temanteman tidak frustrasi,” ucap
nya. Keramahan Erwin tersebut akhirnya menciptakan hubungan yang 
dekat dengan anak buahnya. Kedekatan yang terbangun juga membuat 
anak buah Erwin berani berpendapat ketika rapat sehingga banyak ide 
segar dan produktif dari para pegawainya muncul dalam diskusi. Erwin 
mengaku pernah marah jika memang kinerja anak buahnya tidak beres. 
Namun, kemarahannya terukur ke pekerjaan, bukan menunjuk ke per
sonal. “Demi kebaikan, pemimpin itu boleh marah. Saya bisa marah, 
ngomelngomel. Tapi selesai rapat, kita sudah seperti biasa lagi. Kalau 
sama personnya, saya no hard feeling lah,” kata Erwin.

Dalam bekerja, Erwin juga memberikan kepercayaan penuh ke
pada anak buahnya. Erwin biasanya hanya memberitakan arahan dan 
target secara garis besar. Selebihnya tim diminta berkreasi mencari cara 
agar target yang diberikan bisa selesai sesuai petunjuknya. Menurut 
Sempa, strategi Erwin sangat tepat di saat DSSK mencari bentuknya. 
Apalagi, arahan yang diberikan juga masih samarsamar tentang peng
awasan makroprudensial. “Jadi, beliau enggak pernah mencampuri 
urusanurus an detail kita. Jadi, kita dibebaskan, yang penting golnya,’’ 
tutur Sempa. Cara tersebut membuat tim menjadi lebih percaya diri 
dalam bekerja. 
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75  Persen Perempuan

 

BANYAK TANTANGAN yang dihadapi Erwin Rijanto dalam membangun DSSK. 

Salah satunya adalah komposisi staf yang tidak seimbang di departemen 

yang dipimpinnya, yakni 75 persen karyawan DSSK adalah perempuan. 

Dengan kesabaran dan sikap kebapakannya, Erwin mampu menjadikan 

kaum hawa itu sebagai kekuatan tersendiri dalam membangun DSSK dari 

nol menjadi salah satu departemen yang besar dan diperhitungkan.

 Bagi Erwin, banyaknya perempuan pegawai di departemen yang 

dipimpinnya itu bukan menjadi halangan serius dalam memajukan DSSK. 

Dia sudah terbiasa dengan fenomena tersebut. Pasalnya, di rumah, Erwin 

merupakan satu-satunya laki-laki. Ketiga anaknya semua perempuan. Jadi, 

tidak sulit bagi Erwin untuk menghadapi para perempuan di kantornya. 

“Jadi, Pak Erwin lebih banyak ngemong,” ungkap Eva Aderia, salah satu 

ang gota staf andalan Erwin di DSSK.

 Dia menceritakan bagaimana Erwin begitu sabar dan tenang da-

lam kesehariannya di kantor. Semua stafnya dekat dengan Erwin karena 

hampir setiap pagi Erwin mendatangi mereka di meja masing-masing, baik 

hanya untuk sekadar menyapa atau mengajak diskusi. “Pagi-pagi Pak Er-

win datang neh, stafnya belum selesai dandan. Ada yang lagi ngelurusin 

rambut, pakai make-up, ada yang pakai alis, eyeliner,” kenang Eva. Maklum, 

para perempuan itu terbiasa dandan sebab mereka sebelumnya pengawas 

yang sering keluar memeriksa bank.

 Erwin yang lama di pengawasan sangat memahami kebutuhan 

perempuan untuk tampil elegan. Bahkan, Erwin tidak canggung mengajak 

ngobrol santai sambil mereka terus berdandan. “Eh, yang ini gimana,” kata 

Eva menirukan Erwin. Karena Erwin tidak keberatan, anggota stafnya juga 

nyaman dengan kehadiran bosnya tersebut.

 Erwin juga mempersilakan karyawannya untuk membuat kopi sendiri 

di ruangannya. Selain ada mesin kopi, Erwin juga memiliki banyak koleksi 

kopi berkualitas tinggi dari seluruh Nusantara. “Pak Erwin bilang, silakan 

kalau mau minum kopi di tempat saya, ambil saja,’’ cerita Eva.
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 Meski pimpinannya, Eva menyebut sikap Erwin yang santai itu 
seakan seperti teman sehingga semua pegawainya dekat dengan Erwin. 
“Ngobrol pun lebih rileks, santai, karena Pak Erwin juga kan santai gayanya. 
Terus saya enggak pernah lihat Pak Erwin marah,” ungkapnya. Sikap Erwin 
yang sabar dan mudah bergaul tersebut membuat anak buahnya merasa 
nyaman dan terlindungi. Suasana kerja yang nyaman tersebut telah men-
dorong warga DSSK bekerja dengan sangat baik. Banyaknya perempuan 
kreatif menjadi faktor DSSK sering menyabet gelar juara dalam berbagai 
lomba yang diselenggarakan secara internal Bank Indonesia.  

 Erwin pun mengakui, fenomena banyaknya perempuan di departe-
mennya memang masalah dari awal sistem yang berlaku di Bank Indonesia. 
Pada awal-awal, sistem penerimaan pegawai di Bank Indonesia didasarkan 
pada nilai GPA dari lulusan perguruan tinggi. “Kalau dilihat statistiknya, pe-
rempuan memang lebih rajin daripada laki-laki sehingga nilai kelulusannya di 
perguruan tinggi lebih baik dibandingkan dengan pria. Namun, jangan salah, 
laki-laki itu tidak lebih bodoh dari perempuan. Hanya saja, godaan laki-laki 
lebih banyak sehingga membuatnya tidak bisa konsentrasi,” papar Erwin.

 Berdasarkan pengalaman Erwin, laki-laki, jika sudah bekerja, bi-
asanya berubah menjadi lebih bertanggung jawab, terutama setelah memi-
liki anak. Sebaliknya, perempuan, kalau sudah melahirkan anak pertama, 
biasanya prestasinya cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan karena 
konsentrasinya terbagi antara untuk pekerjaan dan anaknya. “Kalau anak-
nya sakit, kemungkinan besar tidak masuk kerja,” kata Erwin. 

 Salah satu tantangan cukup berat yang dihadapi Erwin kala itu ada-
lah banyaknya karyawan yang mengajukan cuti hamil secara hampir bersa-
maan. “Cuti hamil hampir separuh, 50 persen cuti hamil. Mati aku,” kenang 
Erwin. Hal itu tentu sedikit banyak berpengaruh pada jalannya organisasi.

 Erwin mengaku tidak pernah membedakan karyawannya, baik la-
ki-laki maupun perempuan. Namun, dalam praktiknya, memang harus se-
dikit dibedakan perlakuannya. Misalnya, saat rapat terlalu malam, harus 
dipikirkan juga bagaimana para perempuan yang menjadi anggota stafnya 
pulang. Karena itu, menurut Erwin, komposisi pegawai antara laki-laki dan 
perempuan tidak boleh terlalu jauh.
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 Erwin mengaku menyampaikan langsung soal banyaknya perem-
puan anggota staf di DSSK kepada Gubernur Agus Martowardojo ataupun 
kepada penggantinya, Perry Warjiyo. Masukan itu mendapat perhatian khu-
sus Dewan Gubernur sehingga kemudian komposisi pegawai di DSSK sudah 
mendekati ideal, dengan perbandingan 50:50 (gender balance).

 

Di tengah ketegangan pekerjaan, Erwin juga sangat mendukung 
timnya untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang diselenggarakan 
Bank Indonesia. Dalam perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan 
RI, DSSK membuat sejarah baru dengan mendapatkan juara kedua un
tuk foto terbaik antardepartemen di seluruh Bank Indonesia. Prestasi ini 
bukan tanpa perjuangan. Tim sangat kompak hingga membuat konsep 
foto pahlawan bersama rakyat di Museum Kota Tua Jakarta. Saat itu, 
Erwin pun rela didandani memakai jas seperti sosok Bung Karno, Sang 
Proklamator. Mereka pun kaget dengan penghargaan tersebut. Mereka 
seperti tidak percaya DSSK yang baru seumur jagung bisa mengalah
kan departemen lain yang jauh lebih mapan.

Kemenangan itu menjadi pemicu untuk terus berprestasi seper
ti saat hari jadi Bank Indonesia, tanggal 1 Juli. DSSK selalu menjadi 
langganan juara. Erwin selalu berpartisipasi aktif mendukung departe
mennya agar terus mendapat prestasi di ajang tersebut. Demi menja
ga kekompakan tim, Erwin rela didandani menjadi tokoh perempuan 
dengan mengenakan rumbairumbai. “Belum tentu orang lain mau, 
tetapi Pak Erwin mau. Mungkin melihat kita semangat kali, ya. kita 
penginnya selalu juara,” cerita Eva. Banyaknya perempuan di DSSK 
ternyata punya nilai tambah tersendiri. DSSK sering menang dalam 
lomba menari dan menyanyi. Sejak itu, Erwin dan timnya menjadi ter
kenal di kalangan internal Bank Indonesia.

Erwin mengaku sangat bangga dengan timnya. Semua kompak 
dan berpartisipasi aktif sehingga banyak memenangkan perlombaan di 
Bank Indonesia. Kebersamaan yang kemudian menghasilkan prestasi 
membuat kebahagiaan tersendiri bagi seluruh tim. “Happy itu salah 
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satu syarat agar kita bisa perform dengan baik. Kalau anak buah kita 
tidak happy, tertekan segala macem, jangan harap muncul kreativitas 
baru. Saya rasa, salah satu di antaranya, mereka harus merasa aman, 
tenteram, dan terlindungi dalam sebuah keluarga. Itu nanti kita bisa 
berkontribusi secara maksimal,” papar Erwin.

Awalnya Masih Mirip OJK 

Minimnya kewenangan dan jumlah personel membuat DSSK 
berpikir keras. Diskusi internal dilakukan sangat intens setiap hari. 
Semua anggota staf terus melakukan penelitian lewat berbagai literatur 
ataupun mengundang orangorang yang dinilai berkompeten untuk 
bisa merumuskan konsep ideal DSSK. 

Selain itu, banyak staf juga dikirim ke berbagai negara yang pu
nya pengalaman tentang pengawasan makroprudensial untuk melaku
kan studi banding. Sejumlah bank sentral negara lain menjadi kajian, 
mulai Jerman, Inggris, Jepang, Korea, hingga Australia dan beberapa 
lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapat inspirasi dan masukan 
penting dalam pembentukan konsep DSSK. “Kita jangan malumalu 
belajar ke negara lain kalau mungkin mereka lebih dulu menerapkan 
pemisahan pengawasan makro dan mikroprudensial,” tutur Erwin. 

Terkait perjalanan dinas ke luar negeri, Erwin punya pemikiran 
yang berbeda dengan para pegawai Bank Indonesia lainnya. Diban
dingkan dengan pejabat yang lain, Erwin mengaku jarang pergi dinas 
ke mancanegara. Dia lebih suka untuk menugasi anggota stafnya be
pergian ke luar negeri dalam menimba ilmu ke negara lain, termasuk 
saat memimpin DSSK. “Kalau dihitunghitung itu, saya sangat jarang 
ke luar negeri,” ungkap Erwin. 

Hal ini dibenarkan atasan Erwin, Halim Alamsyah. Erwin lebih 
banyak memilih mengutus anak buahnya ke luar negeri. Halim yang 
menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (20102015) mengaku per
nah sengaja mengajak Erwin ke New York untuk sebuah pertemuan, 
tetapi sebenarnya agar dia mau ke luar negeri. “Di sana kami mem
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beli jam tangan untuk mengukur jumlah langkah dan berbagai data 
kesehat an lainnya,” ujar Halim. Erwin memanfaatkan jam tangan itu 
untuk menghitung target 10.000 langkah setiap hari.

Langkah Erwin yang lebih suka berada di Tanah Air bukan tanpa 
alasan. Erwin berpandangan, salah satu masalah utama yang dihadapi 
Bank Indonesia termasuk DSSK berada di dalam negeri. Maka, dia pun 
memilih menyelesaikan masalah tersebut dibandingkan dengan pergi 
dinas ke luar negeri. “Saya lebih suka mengirim Linda ke luar negeri, 
Sempa ke luar negeri, daripada saya yang berangkat. Malah enak to, 
kita tinggal mendapat hasilnya. Kita enggak kedinginan, kita enggak 
pusing hehehe,” tutur Erwin. 

Selain itu, sebagai direktorat baru, setiap saat DSSK harus siap 
untuk ditanya oleh Dewan Gubernur. Erwin hanya pergi ke luar negeri 
jika memang sangat penting.

 Meski sampai berguru ke mancanegara, konsep DSSK tidak 
bisa mencontek persis praktik pengawasan makroprudensial yang ber
ada di bank sentral negaranegara tersebut. Konsep mereka memang 
tidak bisa diambil secara utuh sebagai referensi dalam pembentukan 
DSSK. Inggris, yang sebelumnya menjadi salah satu negara rujukan 
pembentukan OJK, saat itu bahkan sudah kembali ke konsep semula. 
Pengawasan makro dan mikroprudensial di Inggris sudah menjadi satu 
lagi ke bank sentralnya. Adapun Australia, praktik pengawasan makro 
dan mikroprudensialnya benarbenar terpisah 100 persen. Sementara 
negaranega ra Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura, peng
awasan sistem keuangannya lebih oleh bank sentral. 

Erwin meminta timnya mempelajari secara rinci beragam model 
sistem pengawasan keuangan dari berbagai negara tersebut. “Sehingga 
temanteman banyak mencuplik dari sana. Kalau memang ada yang 
bagus dan bisa kita aplikasikan, ya, kita aplikasikan ke DSSK. Kita eng
gak bisa mengambil 100 persen contohcontoh tersebut. Kita sesuaikan 
dengan kondisi kita,” jelas Erwin.

Diakui Erwin, secara teori, pengawasan makroprudensial me
mang sudah ada. Namun, implementasinya ternyata tidak mudah. Ada 
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banyak tantangan yang harus disesuaikan dengan kondisi sistem ke ua ng
an di Tanah Air. Apalagi, di tengah berbagai keterbatasan Bank Indo
nesia yang sudah tidak punya kewenangan besar lagi dalam memeriksa 
bank. Erwin meminta tim mencari cara lain untuk bisa mengetahui 
kondisi perbankan tanpa melalui pemeriksaan secara langsung.

Kesulitan selalu membawa berkah. Di tengah berbagai kendala 
itu, akhirnya muncul ide untuk menelusuri datadata perbankan yang 
selama ini dimiliki di Bank Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan. 
Ternyata ada banyak sekali data di internal Bank Indonesia yang bisa 
digunakan untuk melakukan pengawasan makroprudensial. Datadata 
tersebut bisa digunakan untuk mengetahui kondisi riil perbankan.

Salah satunya, datadata bank yang ada di sistem pembayaran. 
Di situ, ada datadata kliring yang dilakukan seluruh bank. Dari data 
kliring yang masuk tersebut bisa diketahui banyak informasi tentang 
selukbeluk bank, termasuk soal likuiditasnya. Datadata di Pengelo
laan Moneter Bank Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk menero
pong kondisi bank. Bahkan, datadata tersebut dinilai bisa lebih pre
sisi dibandingkan dengan hasil pemeriksaan langsung ke bank. Sebab, 
data yang masuk ke Bank Indonesia tidak mungkin salah. Namun, jika 
meminta ke bank, bisa saja datadata yang dikirim telah “dipermak” 
terlebih dahulu. “Kalau mau jujur, dulu sebenarnya, waktu Bank In
donesia masih memegang peran OJK, datadata ini jarang sekali kita 
lirik,” ungkap Erwin. 

Dia menganalogikan kondisi DSSK saat itu nasibnya seperti 
orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Tidak punya sumber 
daya dan infrastruktur yang memadai sebagai sebuah departemen. 
Maka, mereka pun dituntut untuk kreatif agar bisa tetap hidup dan 
maju. Karena itu, dia bersyukur dengan kondisi DSSK yang malah 
membuat pasukannya punya kreativitas tinggi. “Kreativitas itu me
mang muncul kalau kita dalam keadaan terjepit,” ucap Erwin.

Datadata perbankan yang dimiliki Bank Indonesia kemudian 
diramu oleh Sempa dan timnya menjadi sebuah laporan yang cukup 
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representatif. Pada awalawal, hasil produk DSSK memang masih mirip 
dengan pengawasan mikro yang dijalankan OJK. Itu tak bisa dipungki
ri karena latar para pegawai DSSK yang mayoritas di pengawasan mikro 
sangat berpengaruh terhadap pendekatan yang dilakukan. Erwin terus 
mendorong timnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan ha
sil laporan sampai benarbenar sesuai target. “Awalnya mirip ya enggak 
mengapa, itu kan suatu proses. Sampai kita bisa tampil beda dengan 
yang dilakukan oleh OJK itu,” ungkap Erwin. 

Adapun Linda yang diberi tugas untuk menyiapkan infrastruk
tur organisasi DSSK juga tak kalah berat perjuangannya. Arahan Erwin 
adalah DSSK harus bisa menjadi organisasi yang fungsinya tidak tum
pangtindih dengan OJK. Selain itu, DSSK juga harus bisa menjadi or
ganisasi pengawasan yang bersifat operasional, tetapi berperan strategis. 
“Pikiran saya waktu itu, (DSSK) harus berperan di kebijakan sehingga 
fungsinya harus pengawasan yang bisa digunakan hasilnya untuk as
sessment temanteman, baik di moneter maupun Departemen Sistem 
Pembayaran. Waktu itu juga di bidang makroprudensial,” kata Linda.

Erwin memberikan kebebasan kepada Linda dan timnya untuk 
merumuskan bentuk organisasi DSSK dengan target waktu satu tahun. 
Erwin hanya berpesan agar konsep yang dibuat bisa direalisasikan, bu
kan sekadar laporan di atas kertas. Kerja keras Linda dan tim mem
buahkan hasil. Belum ada setahun, mereka berhasil membuat Peratur
an Bank Indonesia tentang Pengawasan Makroprudensial. Aturan ini 
menjadi landasan hukum pengawasan makroprudensial yang dilaku
kan Bank Indonesia. Selanjutnya, mereka juga membuat kerangka kerja 
pengawasan makroprudensial yang ditorehkan dalam bentuk handbook. 

Dari diskusi panjang dan arahan Erwin, diputuskan bahwa pe
ng awasan yang dilakukan DSSK sifatnya tematik. Artinya, Bank Indo
nesia tidak masuk lagi ke perbankan secara rutin, tetapi ada temate
ma tertentu, baik di bidang moneter yang berdampak terhadap sistem 
keuangan maupun di bidang sistem pembayaran. Di situ, Bank Indo
nesia bisa masuk melakukan pemeriksaan bank secara on site. Linda 
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bersyukur, sebelum berusia satu tahun, DSSK sudah mulai menjalankan 
fungsi pengawasan makroprudensial dengan tema likuiditas, khususnya 
di bankbank sistemik. “Enaknya kerja dengan Pak Erwin itu, beliau be
nar benar kerja sehingga kita capek mikir, tetapi terealisasi,” ujar Linda.

Diplomasi Kopi dan Sego Pecel

Tantangan terbesar membangun DSSK bukan pada minim nya 
ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, anggar an, ataupun 
infrastruktur. Sebab, faktor tersebut bisa dengan mudah didapat di Bank 
Indonesia. Kendala paling besar, sekali lagi, terletak pada bagaimana 
menjebol “tirai pembatas” antara Bank Indonesia dan OJK.

Erwin pun mengakui bagaimana sulitnya mencairkan hubungan 
antara lembaga baru yang dipimpinnya dan OJK. Namun, dia sela
lu percaya bahwa seberapa pun besar masalah yang dihadapi pasti ada 
solusinya. Satu per satu masalah dicarikan pemecahannya. Dua tim 
yang dibentuk Erwin terus bekerja saling bersinergi dengan lembaga 
lain, baik secara internal maupun eksternal. 

Sempa mengungkapkan, dalam berbagai kesempatan, Erwin sela
lu menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama dengan lembaga lain. 
“Beliau bilang begini, tugas menjaga stabilitas sistem keuangan ini ti
dak mudah. Jadi, tidak mungkin dilakukan sendirian sehingga harus kita 
lakukan dengan bersinergi, baik keluar BI maupun internal BI. Dengan 
kita bersinergi, tugas akan bisa dilakukan lebih efisien,” ungkap Sempa. 

Arahan Erwin di atas akhirnya menjadi pedoman seluruh tim da
lam membangun hubungan dengan lembagalembaga lain terkait. Ke
buntuan hubungan dengan OJK, misalnya, Erwin langsung memberi 
contoh. Dia tidak gengsi untuk mendatangi OJK dalam upaya mem
buka sekatsekat tersebut. Erwin memilih jalur informal untuk memba
ngun kepercayaan dengan OJK. Kebetulan, banyak para petinggi OJK 
merupakan sahabatsahabat dekatnya.

Secara rutin, setiap minggu Erwin mengajak mereka sarapan 
bareng dan minum kopi bersama. Menu sarapannya pun sering kali 
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sego pecel (nasi pecel). “Jadi, dua kali mereka ngundang saya, satu kali 
saya ngundang (sarapan sego pecel). Di situ sebenarnya masalahmasalah 
yang sulit bisa kita pecahkan. Pada saat ngobrol santai tanpa saling curiga, 
kita bisa mendapatkan satu formula untuk penyelesaian,” papar Erwin.  

Kopi juga menjadi sarana yang baik untuk menghangatkan kem
bali “dua saudara” tersebut. Kebetulan Erwin juga sangat ahli dalam 
perkopian. Di ruangannya, selain berbagai jenis kopi dari seluruh Nu
santara, mesin kopi pun tersedia lengkap. Ia juga tidak canggung me
layani para koleganya dengan membuatkan mereka kopi yang nikmat. 
Kepiawaian Erwin dalam meracik kopi pun sudah bukan rahasia lagi.

Agus Martowardojo juga tidak meragukan kecintaan Erwin ter
hadap kopi. Dia bercerita, pemahaman Erwin soal kopi sangat luar bi
asa. Pekerjaan bisa terhenti sejenak apabila Erwin diajak diskusi seputar 
dunia kopi. “Mulai dari kualitas kopi, minum kopi, suasana kebatinan 
saat mium kopi. Nah, itulah Erwin,” kata Agus.

Kopi dan sego pecel benarbenar merekatkan. Diakui Erwin, 
pada awalnya memang ada yang tersinggung, terutama di level bawah. 
Misalnya, mereka menyoroti mengapa Bank Indonesia berkomentar 
soal masalah sebuah bank. “Itu, kan, bagian gue (OJK). Kenapa loe 
(BI) ikut campur. Awalnya seperti ini. Itu bisa kita redam karena kita 
banyak kenal sekali dengan pentolannya di sana,” kata Erwin. Dia terus 
meyakinkan para sahabatnya bahwa Bank Indonesia tidak akan me ng
ambil kembali kewenangan pengawasan mikro. Erwin juga meyakin
kan mereka bahwa perlu kerja sama kedua lembaga yang baik dalam 
upaya pengawasan bank sesuai kewenangan masingmasing.

Erwin mengungkapkan, meski sudah ada OJK, Bank Indonesia 
melalui Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) sebenarnya punya 
kewenangan untuk memanggil bank. Bahkan, Bank Indonesia tidak 
perlu harus memberitahu atau meminta izin OJK untuk melakukann
ya.  Namun, pemanggilan bank akan lebih efektif lagi apabila dilaku
kan bersama sama antara Bank Indonesia dan OJK.

Dia mengatakan, jika hanya Bank Indonesia saja yang bergerak 
sendiri, bankbank yang nakal masih relatif berani melawan. Namun,  
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kalau mereka mengetahui jika Bank Indonesia dan OJK bersatu, bankbank 
nakal tersebut tidak akan berani berulah. “Misalnya kita undang bank, kita 
juga undang sebagian teman saya (OJK). Itu Pak Heru Kristiyana (OJK) 
duduk sambil bersedekap di sebelah saya, ya, pasti lancar semua urusan. 
Sebab, dua otoritas besar bergabung menjadi satu,” jelasnya.

Di awal pendirian OJK, ada bankbank yang mencoba meng
adu domba, tetapi dengan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK 
upaya mereka tidak berhasil. Bahkan, kerja sama tersebut membuat 
pekerjaan pengawasan sistem keuangan akan lebih efektif. Pendekat
an informal yang dimotori Erwin membuahkan hasil gemilang. Semua 
akhirnya sadar bahwa sinergi merupakan cara yang paling tepat dalam 
menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan ma sing
masing. Pemahaman di level atas kedua lembaga akhirnya merembet ke 
para bawahan.

Untuk meyakinkan koleganya di OJK, Erwin tak hanya bicara. 
Dia juga menunjukkan bahwa timnya juga sedang berjuang membuat 
konsep yang tepat bagi pengawasan makroprudensial. Erwin pun se
ring membagi datadata penting soal perbankan yang disusun timnya 
ke OJK.  Diakui Erwin, butuh waktu cukup lama untuk menghilang
kan kecurigaankecurigaan tersebut.

Agus Martowardojo mengakui, pribadi Erwin yang rendah hati 
dan mudah bergaul sangat membantu kepemimpinannya, baik dalam 
membangun hubungan interpersonal di Bank Indonesia maupun men
cairkan hubungan dengan OJK. Bahkan, di internal Bank Indonesia, 
semua pegawai juga menaruh respek terhadap sikap Erwin yang dike
nal punya prinsip kuat, disiplin, dan taat aturan. “Mungkin 50 persen 
temanteman dari pengawasan BI yang pindah ke OJK, itu rekanrekan 
Pak Erwin semua. Jadi, mereka juga menaruh respect yang tinggi kepada 
Pak Erwin,” ungkap Agus.

Linda mengungkapkan, pendekatan humanis yang ditempuh 
Erwin dalam memecah kebuntuan dengan OJK sangat bagus. Erwin 
selalu menyempatkan diri datang lebih pagi dari yang lain. Pukul 07.30 
WIB ratarata Erwin sudah berada di kantor. Bau wangi kopi sudah 
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semerbak di sekitar ruangan Erwin. “Pak Erwin rutin hampir setiap 
pagi mengadakan kumpulkumpul morning coffee dengan temanteman 
pengawas (OJK). Enggak yang mahalmahal gitu, beliau bikinin kopi 
buat kita semua. Sederhana, tetapi rutin,” kata Linda.  

Erwin memang sering kali menggunakan pendekatan yang 
berbeda dalam menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi. Ia tidak 
langsung mengadakan rapat resmi dan membahas materi jika ada per
soalan krusial. Dia selalu mengawalinya dengan diskusi informal. Soal 
materi detail dan teknis biasanya diserahkan pembahasannya kepada 
para staf. “Karena kalau materi terlalu detail, terkadang bapakbapak 
(OJK) juga bosan dan kurang concern. Makanya, Pak Erwin membawa 
diskusinya yang secara umum dulu,” jelasnya. 

Linda bercerita, Erwin tergolong cerdik dalam berdiskusi dengan 
temantemannya di OJK, misalnya dengan memberikan contohcon
toh yang berlaku di negara lain. Pengalamanpengalaman dari negara 
lain tentang pengawasan perbankan penting diungkapkan Erwin. Hal 
itu bertujuan untuk meyakinkan temanteman OJK bahwa bank sen
tral di negara mana pun tidak bisa dilepaskan dari perbankan. Penge
tahuan luas dan lengkap yang dimiliki Erwin akhirnya membuka ke
percayaan bagi OJK bahwa Bank Indonesia tidak akan mengganggu 
kewenangan mereka.

Linda menuturkan, kekuatan kesuksesan Erwin terutama pada 
sisi koordinasi, baik dengan timnya, atasan, maupun dengan pihakpi
hak luar. Faktor koordinasi ini merupakan kunci sukses dari kemajuan 
DSSK. Selain itu, Erwin juga sangat percaya dengan timnya. “Kita 
dikasih kepercayaan terus diberi kesempatan untuk mengembangkan 
ideide. Jadi, kita senang. Pak Erwin hanya memberikan arahan umum 
dan target,” tuturnya. Kemudian, hasilnya nanti didiskusikan bersama. 
Dengan begitu, Erwin sekaligus memberikan kesempatan kepada anak 
buahnya untuk berkembang dengan baik.

Y Budiatmaka yang kini menjadi Direktur Eksekutif DSSK 
meng ungkapkan, tantangan yang dihadapi lembaganya saat awal ber
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diri bukan pada aspek perbankan. Namun, Budiatmaka yang ketika 
itu bekerja di OJK merasakan bahwa faktor komunikasi menjadi hal 
yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah. “Kalau enggak ada 
komunikasi, bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan. Justru yang 
le bih big issue, big challenge, itu ya sinergi,” ujarnya. 

Budiatmaka sempat menjalani penugasan di OJK selama bebera
pa tahun sebelum kembali berkiprah di Bank Indonesia. Dia mengaku 
melihat langsung peran Erwin sangat sentral dalam merekatkan hubu
ngan antara Bank Indonesia dan OJK. 

Menurut Budiatmaka, kedua lembaga tidak bisa berjalan sendi
risendiri karena dalam praktiknya mereka saling membutuhkan. Mes
ki bisa langsung berinteraksi dengan bank, OJK dalam menjalankan  
fungsi pengawasan mikro juga membutuhkan banyak informasi dari 
Bank Indonesia. Misalnya, informasi tentang likuiditas bank yang ha
nya bisa diakses dari sistem pembayaran Bank Indonesia. Data dari 
sistem pembayaran tersebut sangat valid dan terkini karena berdasarkan 
transaksi langsung yang dilakukan perbankan melalui Bank Indonesia. 
Dari data tersebut bisa diketahui likuiditas sebuah bank apakah cukup 
memenuhi kewajiban atau tidak. “Kan, data itu yang punya Bank In
donesia dan OJK juga sangat membutuhkan. Jadi, ya ada timbal balik,” 
kata Budiatmaka. 

Erwin tak hanya membangun hubungan personal dengan 
OJK yang ada di Jakarta. Di setiap kunjungan di daerah, Erwin juga 
menyempatkan diri mengunjungi kantor OJK. Misalnya, saat dinas ke 
Semarang, Jawa Tengah, Erwin tidak menyianyiakan waktunya untuk 
menemui Yohanes Santoso Wibowo, sahabatnya yang kebetulan menja
di Kepala OJK Semarang. Meski tujuannya ke Bank Indonesia wilayah 
Semarang, Erwin juga bertemu dengan OJK. Erwin juga menggelar 
pertemuan informal yang dihadiri seluruh pegawai Bank Indonesia dan 
OJK di sana. Pertemuan dikemas dengan acara ngopi bareng dan di
gelar di luar kantor agar lebih netral. 

Untuk menghindari kekakuan, Erwin memulainya dengan ber
bagi kenangan saat mereka samasama bekerja di Bank Indonesia. 
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Setelah suasana hangat, Erwin baru menitipkan pesan sebenarnya. 
“Informasinya berbagi dong, kalau ngomong ke Pak Gubernur (Jawa 
Tengah), berdua aja (OJK dan Bank Indonesia) jangan sendirisendiri,” 
kata Santoso yang juga teman kuliah Erwin di UGM Yogyakarta. Dari 
momentum tersebut, hubungan Bank Indonesia dan OJK di Semarang 
menjadi cair. 

Forum Komunikasi Makro Mikro 

Hubungan Bank Indonesia yang mulai mesra dengan OJK 
mendapat perhatian dari Dewan Gubernur. Mereka melihat positif 
langkah Erwin dalam merekatkan hubungan kedua lembaga. Dewan 
Gubernur akhirnya meminta agar hubungan informal yang dijalin Er
win dengan koleganya di OJK dibuat forum secara resmi. Tujuannya 
agar hubungan Bank Indonesia dan OJK bisa terlembagakan dengan 
baik. Dengan begitu, sinergi yang dilakukan bisa memperlancar kedua 
institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan perbankan secara ma
kro prudensial dan mikroprudensial. 

“Pak Halim Alamsyah, Pak Muliaman Hadad, akhirnya tahu. 
Oke, kalau begitu, kita resmikan saja. Karena mereka juga sadar kok, 
tanpa kerja sama dengan OJK, BI juga akan mengalami kesulitan,” tu
tur Erwin.

Dibentuklah secara resmi Forum Komunikasi Makro Mikro
prudensial Bank IndonesiaOJK. Forum itu ditandatangani oleh kedua 
pimpinan lembaga tersebut, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua De
wan Komisioner OJK. Landasan legal formal forum tersebut menjadi 
pijakan hukum yang berangsurangsur menghancurkan sekat kete ga ng
an kedua lembaga.  

Di awalawal terbentuk, Forum Komunikasi Makro Mikro
prudensial Bank IndonesiaOJK memang tidak otomatis langsung ber
jalan baik, terutama di tingkat teknis. Pada saat rapat bersama, misalnya, 
OJK terkadang masih mengirimkan staf biasa. Dengan demikian, rapat 
tersebut tidak langsung bisa mengambil keputusan. “Ujungujung nya, 
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mereka bilang ya nanti kami laporkan ke pimpinan. Itu benarbenar 
butuh kesabaran,” kata Sempa. Namun, semakin intens pertemuan, pe
lan tetapi pasti, terbentuklah suasana yang saling percaya. Meski ada 
forum tersebut, diplomasi kopi dan sego pecel masih terus digelar rutin 
untuk menjembatani berbagai permasalahan yang terkadang muncul. 

Pembentukan forum tersebut segera ditindaklanjuti dengan 
berbagai kesepakatan di tingkat teknis dengan membuat mekanisme 
koordinasi (mekor) dan mekanisme kerja (meker) antara Bank Indo
nesia dan OJK. Diskusi soal meker dan mekor dilakukan sangat detail 
dan dilakukan di seluruh level, mulai dari level bawah, tengah, tinggi, 
hingga tingkat pimpinan OJK dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. 
Diskusi membahas semua hal yang bisa menjembatani kepentingan 
kedua lembaga agar bisa berjalan dengan baik. Tujuannya, agar tidak 
terjadi lagi tumpangtindih dan merasa terganggu kewenangannya. 

Tematema yang dibahas sangat teknis, mulai dari apa saja yang 
boleh dikerjakan oleh Bank Indonesia dan OJK hingga bagaimana 
pembagian tugas dan kewenangannya. Semua detail dibicarakan da
lam forum tersebut. Misalnya, apakah Bank Indonesia diperbolehkan 
mendapatkan informasi tentang risiko pasar, risiko operasional, risiko 
likuiditas, dan risiko kredit dari perbankan. Risiko kredit perlu diketa
hui Bank Indonesia karena menyangkut kepentingannya dalam menja
ga pertumbuhan ekonomi.  

Bahkan, isu sensitif yang selama ini menjadi sumber masalah 
terkait pemeriksaan bank akhirnya disepakati kedua lembaga. Dari 
situ, Bank Indonesia akhirnya punya kesempatan ikut memeriksa bank 
setelah berkoordinasi dengan OJK. Koordinasi ini juga memberikan 
keuntungan kepada bank karena menjadi tidak terlalu terganggu de
ngan pemeriksaan tersebut. “Kalau enggak diatur, ya, ruang rapat bank 
habis buat kita. Ada ruang rapat pemeriksa BI, ruang rapat pemeriksa 
OJK, ruang rapat pemeriksa BPK. Akhirnya, mereka enggak kerja kare
na sibuk melayani auditor saja,” ungkap Sempa.

Oleh karena itu, akhirnya dibuatlah jadwal pemeriksaan bank 
yang efektif dan efisien bagi kedua lembaga. Ada kalanya Bank Indone
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sia dan OJK melakukan pemeriksaan masingmasing. Namun, apabila 
memiliki kesamaan tujuan, kedua lembaga melakukan pemeriksaan se
cara bersamasama.

Pemeriksaan tematik di atas yang membedakan kepentingan 
Bank Indonesia dengan kepentingan OJK yang lebih fokus pada ke
sehatan bank secara individu. Karena itu, kepentingan OJK dan Bank 
Indonesia dalam melakukan pemeriksaan bank tidak bisa disamakan 
begitu saja. “Jadi, yang bisa dilakukan adalah sinergi dan diatur supaya 
banknya juga tidak terganggu,” kata Sempa.

Untuk kepentingan pemeriksaan bank, disepakati Bank Indone
sia harus berkirim surat ke OJK pada awal tahun. Selanjutnya, jadwal 
Bank Indonesia itu akan disesuaikan waktunya dengan pemeriksaan 
bank yang dilakukan OJK.  “Kita ikutin jadwalnya mereka (OJK). Ka
lau misalnya pada Januari OJK memeriksa Bank Mandiri, kita tadinya 
punya jadwal ke Mandiri bulan Maret, misalnya, kita tarik ke Januari. 
Ngikutin jadwal OJK,” papar  Sempa.  

Seiring dengan itu, Bank Indonesia cukup mengundang OJK 
sebagai opening meeting ketika akan memeriksa bank. Dan, ketika ke
percayaan sudah benarbenar terbangun penuh, Bank Indonesia hanya 
mengirimkan lampiran saja ke OJK saat akan memeriksa bank. Hanya 
saja, setiap awal tahun, Bank Indonesia harus tetap mengirimkan surat 
ke OJK terkait rencana pemeriksaan bank.  

Karena ada departemen lain di Bank Indonesia yang juga membu
tuhkan akses pemeriksaan ke perbankan, DSSK melakukan koordinasi 
internal sebelum ke OJK. Misalnya, Departemen Statistik biasanya perlu 
melakukan pemeriksaan bank untuk memastikan kebenaran laporan
nya. Begitu pula departemen lain di Bank Indonesia juga akan dikoordi
nasikan agar pemeriksaan bank berjalan lebih efektif dan efisien.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia juga bersifat 
tematik. Misalnya, saat pemeriksaan bertema loan to value ratio, temuan 
yang dihasilkan Bank Indonesia adalah apakah kebijakan tersebut
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efektif atau tidak dijalankan bank. Kalau hasilnya tidak efektif, misalnya, 
akan dicari penyebabnya mengapa kebijakan loan to value ratio tidak bisa 
dilaksanakan oleh bank. ”Jadi, findingnya bukan lagi kesalahankesalah
an bank. Kalau seperti itu, nanti bikin marah OJK. Loh, kok, BI masih 
ngerjain kayak gitu. Itu, kan, kerjaan kita (OJK),” jelas Sempa.

Tak hanya pemeriksaan bank, forum komunikasi itu juga mengatur 
bagaimana dua lembaga tersebut membuat aturan mengenai perbankan. 
Bank Indonesia dan OJK harus saling berkoordinasi ketika akan mengelu
arkan regulasi terkait perbankan. “Jadi, pengaturan ataupun pengawasan
nya itu harus bersamasama. Pesannya Pak Erwin, enggak mengapa, diikuti 
saja karena kita harus menghargai temanteman OJK. Bagaimanapun, saat 
ini perbankan merupakan ranah mereka,” tutur Sempa.
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DSSK Diundang Rapat Dewan Gubernur 

Perjuangan membangun DSSK memang penuh likuliku yang 
menantang. Apalagi, sebagai departemen baru yang masih kecil, DSSK 
belum menjadi satuan kerja yang dianggap penting di Bank Indonesia. 
Erwin masih ingat, DSSK awalnya tidak pernah diundang dan diikut
kan dalam rapat bulanan di Rapat Dewan Gubernur (RDG).“Kita eng
gak punya peran apaapa karena memang DSSK masih kecil, belum 
punya apaapa,” kenang Erwin. 

Menurut dia, masamasa itu disebutnya sebagai zaman kegelap
an DSSK. Ketika itu, Dewan Gubernur tidak pernah menanyakan atau 
menyinggung kinerja DSSK. Poinnya saat itu adalah DSSK merupa
kan departemen yang belum diakui keberadaannya. “Kamu enggak 
ditanyain, kamu enggak dipermasalahkan, enggak diapaapain. Jadi, 
antara ada dan tiada. Itulah kegelapan,” ucap Erwin. 

Erwin pun punya obsesi agar DSSK bisa eksis berperan mem
berikan kontribusi yang besar bagi Bank Indonesia. Setidaknya, DSSK 
harus bisa menggantikan peran pengawasan yang telah berpindah ke 
OJK. Maka, Erwin kemudian berupaya membuat DSSK diakui ke
beradaannya melalui tampil di RDG.

Tidak mudah bagi sebuah departemen untuk bisa diundang ra
pat secara rutin di RDG. Erwin  menceritakan bagaimana perjuangan 
timnya untuk bisa diakui dan menjadi peserta aktif dalam RDG. Keti
ka hampir menginjak satu tahun, Erwin tibatiba dipanggil Gubernur 
Agus Martowardojo untuk membicarakan masalah di sistem pemba
yaran. Ada sebuah kesalahan dari Departemen Kebijakan dan Peng
awasan Sistem Pembayaran (DKSP). “Kita dipanggil. Kita nyolong 
semua spotlight itu. Saya makan semua dengan datadata pengawasan 
yang kita lakukan,” ungkap Erwin.

Presentasi yang dilakukan Erwin mengejutkan para peserta RDG. 
Ketika itu, Erwin mengungkapkan temuan departemennya soal adanya 
bankbank yang berpotensi bermasalah. Informasi tersebut merupakan 
produk DSSK dari hasil analisis berbagai data yang diambil dari De
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partemen Sistem Pembayaran dan Departemen Pengelolaan Moneter 
Bank Indonesia. “Mereka kaget semua karena sebelumnya enggak per
nah dipresentasikan seperti itu,” ujar Erwin. 

Dalam RDG selanjutnya, DSSK sebenarnya tidak diundang lagi. 
Namun, presentasi bagus yang dilakukan Erwin ternyata memberi ke
san cukup baik kepada Dewan Gubernur, terutama Agus Martowardo
jo. Aguslah yang meminta agar DSSK dipanggil dan ikut terus dalam 
RDG. Itulah awal masuknya DSSK secara rutin ke dalam RDG. Pada 
awalawal, DSSK hanya sebagai pendengar. Namun, jika ada hal pen
ting menyangkut pengawasan makroprudensial, RDG mempersilakan 
DSSK untuk berbicara. 

Masuknya DSSK dalam RDG secara rutin merupakan prestasi 
yang gemilang. Pasalnya, tidak semua departemen diundang mengikuti 
RDG. Apalagi,  DSSK ketika itu belum genap berumur satu tahun. 
Saat itu, hanya lima departemen yang secara kontinu ikut dalam RDG, 
yakni Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), De
partemen Pengelolaan Moneter (DPM), Departemen Kebijakan Mak
roprudensial (DKMP), Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran 
(DKSP), dan Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK).  “Satu 
tahun kita dengan orang sedikit terus eksis di RDG sudah lumayan,” 
ucap Erwin.  

Ada kebiasaan unik yang dilakukan Erwin dalam mengikuti RDG. 
Erwin sering kali berani tampil di RDG hanya berbekal selembar kertas 
yang berisi datadata yang dibuat tim DSSK. Sempa mengungkapkan, 
Erwin bukan tipe pemimpin yang merepotkan anak buahnya untuk 
kepentingan rapat. Mereka tidak perlu menyiapkan laporan yang tebal 
untuk bahan rapat di RDG. “Kalau Pak Erwin mah dibawa saja satu ker
tas nanti beliau ngomong sendiri, saking menguasainya,” ungkap Sempa. 

Menurut Erwin, seorang pemimpin harus berani mengambil 
keputusan. Keberanian itu harus didukung dengan pemahaman ma
salah. Agar mengerti permasalahan, mereka juga wajib menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik. “Resepnya cuma satu. Do your homework. 
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Pada akhirnya, kita akan percaya diri meski hanya bawa satu map 
saja,” ujar Erwin. 

Dalam kaitan ini, Erwin mengaku ia menjadi orang yang paling 
mengetahui soal kinerja DSSK dibandingkan dengan yang lain, bahkan 
dengan Dewan Gubernur sekalipun, karena dirinya yang setiap hari 
mengawal penuh timnya dalam bekerja. “Saya akan memandang jelek 
sekali pimpinan yang ditanya masalah sulit malah tengok ke belakang. 
Orang lain suruh jawab. Itu berarti dia tidak menguasai,” tutur Erwin.  

Kehadiran secara rutin di RDG benarbenar dimanfaatkan Er
win untuk membesarkan DSSK agar lebih dikenal lagi di Bank Indo
nesia. Di situ, Erwin mengaku melakukan sedikit “kejahatan” dengan 
mengambil satu tugas dan kewenangan DKMP. Dalam RDG, tema ter
kait makroprudensial dan turunannya biasanya dilaporkan secara rutin 
oleh DKMP. “Saya mulai colong. Saya protes ke Pak Agus Marto. Saya 
mengatakan, mungkin untuk makroprudensial yang paling tepat me
laporkan adalah kami, DSSK,” ungkap Erwin.

Bola panas yang dilempar Erwin tersebut kemudian dibahas seri
us dalam RDG. Setelah melewati beberapa rapat, usulan Erwin akhir
nya diterima. Makroprudensial yang awalnya kewenangan DKMP 
berpindah ke DSSK sebagai tugas permanen. Setelah itu, DSSK pun 
makin bersinar dan disegani. DSSK yang terus berbenah kemudian 
mempresentasikan konsep pengawasan makroprudensial di hadapan 
RDG. Konsep DSSK yang begitu lengkap dalam tugas dan fungsinya 
sebagai lembaga pengawasan makroprudensial ternyata mendapat sam
butan yang sangat baik. Bahkan, Gubernur Agus Martowardojo saat 
itu langsung meminta agar DSSK dijadikan sebagai center of excellence 
peng awasan di Bank Indonesia. Sejak itu, area tugas DSSK semakin 
luas. Pengawasan tidak hanya menyangkut perbankan, tetapi juga me
liputi lembaga keuangan nonbank.

Perlahan, tetapi pasti, tugas dan kewenangannya makin bertam
bah. Seiring dengan makin berkembangnya direktorat, Erwin mulai 
mengajukan tambahan staf untuk mendukung operasional DSSK. Da
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lam waktu dua tahun, jumlah pegawainya sudah mencapai 100 orang. 
Naik empat kali lipat dari awal berdiri. DSSK tergolong departemen 
yang paling sering melakukan reorganisasi sejak berdiri karena cakupan 
pekerjaannya terus bertambah. Penambahan tugas dan wewenang akan 
disertai dengan penambahan divisi beserta personelnya. DSSK pun se
makin eksis dan diakui di Bank Indonesia. Apalagi, kinerja DSSK selalu 
mendapat penilaian bagus. “Sejak kami berdiri, penilaian DSSK selalu 
exceed. Kalau rapor, itu di atas A+. Kontribusinya selalu juara, selalu 
exceed dalam kinerja,” ungkap Eva.

Untuk kepentingan data, Erwin juga mendorong pembangun
an basis data pengawasan makroprudensial yang berkesinambungan 
dengan berbasis teknologi informasi. Dibangunlah   sistem informasi 
surveilans stabilitas keuangan yang kemudian menjadi basis data pe
ngawasan makroprudensial milik DSSK. Sistem ini terhubung dengan 
datadata pengawasan bank di OJK dan datadata moneter di Bank 
Indonesia. Dalam sistem informasi tersebut juga dibuat alat untuk 
deteksi dini dalam melihat likuiditas bank. “Dengan sistem informasi 
yang dibuat itu, kami bisa mudah mengambil data kalau melakukan 
assessment ataupun monitoring,” papar Eva.

Pencapaian DSSK yang menjalankan fungsi pengawasan makro
prudensial Bank Indonesia mendapat banyak apresiasi, apalagi saat itu 
makroprudensial merupakan ilmu yang baru. Belum pernah ada bank 
sentral atau lembaga lain menjalankannya secara penuh dan konsisten. 
Prestasi Bank Indonesia ini akhirnya diketahui dunia internasional. 
Banyak negara datang ke Bank Indonesia untuk menimba ilmu tentang 
pengawasan makroprudensial. 

Pada tahun 2015, Erwin mendapat penugasan baru. Dia meninggal
kan DSSK pindah ke Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) 
beberapa bulan sebelum akhirnya terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank 
Indonesia hingga 2020. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, Erwin telah 
meninggalkan fondasi yang kuat bagi kemajuan DSSK. Erwin mengaku 
cukup bangga meninggalkan DSSK yang sudah banyak memberikan 
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kontribusi dalam pe ngawasan makroprudensial. Apalagi, para peng
gantinya dinilai Erwin sebagai sosok yang pintar dan kredibel, seperti 
Agusman, Sempa, dan Budiatmaka. “Kalau pengganti kita lebih bagus, 
saya justru merasa berhasil,” kata Erwin.

Budiatmaka yang bergabung pada Januari 2017 mengakui bahwa 
fondasi dan sistem kerja DSSK sudah terbangun dengan sangat baik. 
Menurut dia, Erwin telah membangun DSSK melalui tahapantahapan 
yang begitu cepat. Selain itu, DSSK kini telah tumbuh besar menjadi 
center of excellence dari pengawasan di Bank Indonesia dengan jumlah 
personel melebihi 150 orang. “Beliau merupakan founding fathers, seka
ligus mengembangkan DSSK sebagai center of excellence pengawasan di 
Bank Indonesia,” ujarnya.

Area tugas dan kewenangan DSSK juga berkembang dengan 
cakupan pengawasan yang sangat luas. Kalau awalnya hanya makro
prudensial, kewenangan pengawasan bertambah dari sisi moneter hing
ga sistem pembayaran. “Lengkap semua end to end yang terkait dengan 
policy Bank Indonesia,” jelasnya.

Ketika diangkat menjadi direktur eksekutif menggantikan Sem
pa tahun 2020, Budiatmaka mengaku bahwa tugasnya lebih pada me
neruskan semua legacy yang ditinggalkan Erwin. Semua fondasi utama 
telah dibangun Erwin dengan kokoh. “Kami melanjutkan apa yang su
dah ada karena semua sudah tertata, mulai dari SOP, problem, kemu
dian flow informasi, hingga bagaimana proses mengambil keputusan. 
Tidak ada PR yang ditinggalkan Pak Erwin,” paparnya.

Hanya saja, fungsi pengawasan di DSSK terus berkembang se
suai dinamika dan tantangan yang ada. Sesuai arahan Dewan Guber
nur, DSSK diminta untuk terus menyempurnakan metodologi dan 
framework pengawasan. Untuk ke depan, DSSK akan mengembangkan 
lagi ekonomi digital yang saat ini sedang booming. “DSSK itu seperti 
rumah tumbuh yang sampai ke depan akan terus kita bangun dengan 
dinamika dan tantangan yang ada,” kata Budiatmaka. (*)
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Bab 6

Hidup Membawa Kejutan

RABU PAHING, 17 Juni 2015 pukul 11.00, menjadi hari bersejarah da
lam karier Erwin Rijanto di Bank Indonesia. Di hadapan Ketua Mahka
mah Agung Hatta Ali, ia mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi 
Gubernur Bank Indonesia. Erwin melengkapi formasi Dewan Gubernur 
Bank Indonesia yang terdiri dari Gubernur Agus Martowardojo, Deputi 
Gubernur Senior Mirza Adityaswara, dan para Deputi Gubernur yang 
terdiri dari Ronald Waas, Perry Warjiyo, dan Hendar.

Berpuluh tahun berkarier di Bank Indonesia, tidak pernah ter
lintas dalam pikiran Erwin bahwa ia akan menduduki jabatan pun
cak. Namun, hidup memiliki kejutannya sendiri. Beberapa bulan sebe
lum pensiun, ia dipanggil Agus Martowardojo dan diberi tahu bahwa 
namanya masuk dalam penjaringan calon Deputi Gubernur untuk 
dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

Agus Martowardojo mengatakan, pembahasan di dalam Rapat 
Dewan Gubernur, Erwin  dipandang sebagai seorang yang senior di 
bidang pengawasan bank, kemudian menjadi pimpinan Departemen 
Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) dan Departemen Kebijakan Ma
kroprudensial. “Kita bicarakan di RDG untuk nanti kita usulkan ke
pada Presiden. Supaya presiden dan DPR mempunyai kesempatan 
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melakukan evaluasi dan memilih calon yang definitif, tentu kita juga 
kirimkan calon pendamping,” kata Agus.

Pencalonan ini terlihat seperti garis nasib. Halim Alamsyah yang 
saat itu akan segera pensiun dari posisinya sebagai Deputi Gubernur 
me ngatakan, posisinya harus diganti oleh orang yang sesuai bidangnya. 
Halim mengatakan, mungkin saja Agus Martowardojo memang punya 
calon lain, ia mengaku tidak tahumenahu. Yang jelas, Halim meng
ingatkan, Bank Indonesia butuh orang yang menguasai perbankan. 

Dan, saat itu, tidak ada orang lebih senior dari Erwin yang me
nguasai perbankan. Konteksnya memang sebagian besar karyawan 
Bank Indonesia di bidang perbankan telah pindah ke Otoritas Jasa 
Keuangan. “Jadi, bisa dikatakan, semua orang perbankan pindah, ha
nya yang tertentu yang ditahan, salah satunya Pak Erwin,” kata Halim.

Selain Erwin, dua nama lain turut dikirimkan Bank Indonesia 
ke Presiden untuk kemudian dipilih dan diusulkan ke DPR, yaitu Di
rektur Eksekutif Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI 
Dody Budi Waluyo dan Direktur Eksekutif Departemen Statistik Hen
dy Sulistiowati.

Merujuk masamasa itu, Mirza Adityaswara berpendapat me
mang Erwin yang paling cocok untuk menggantikan Halim Alam
syah yang memegang  perbankan. Dua kandidat lain berlatar belakang 
makro. Perjalanan karier Erwin yang tidak mulus justru memberikan 
keuntungan. “Jaringan Pak Erwin kuat, terutama sejak ia ada di humas. 
Begitu namanya muncul, ya, dia calon terkuat,” kata Halim.

Di sisi lain, Erwin tidak menanggapi pencalonannya dengan 
antusiasme berlebih. Ia tidak segera mempersiapkan diri menghadapi 
proses yang harus dilalui. Bahkan, hal itu tidak segera disampaikan ke
pada Nila, istrinya. Nila tahu tentang pencalonan Erwin dari salah satu 
temannya yang bekerja di Bank Indonesia yang tibatiba mengucapkan 
selamat. Rupanya Erwin masih berpikir kalau ia bukan calon utama. 
Ia tidak ingin istri dan anakanaknya menaruh harapan besar terhadap 
sesuatu yang ada di luar jangkauan.
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Belakangan, keraguan ini ditepis Ronald Waas, sahabat Erwin 
yang tengah duduk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ronald 
mengundang Erwin ke rumah untuk berbincang hingga lewat tengah 
malam. Ronald mencoba meyakinkan Erwin untuk serius menghadapi 
pencalonannya. “Di situ, aku benerbener diomelin, dinasihatin segala 
macam, bahwa ini sesuatu yang harus aku terima,” ujarnya.

Ronald mengingatkan, begitu Halim meninggalkan posisi DG, 
tak satupun dari DG yang masih menjabat memiliki latar belakang 
kuat di sektor perbankan. Ronald meminta Erwin mempersiapkan diri 
secara serius. Kalau tidak, Erwin dianggap tidak memiliki rasa cinta 
terhadap Bank Indonesia.

Sahabat Erwin yang lain, Heru Kristiyana, juga memberikan 
nasihat serupa. Heru minta agar Erwin mengabaikan perasaan bahwa 
dirinya bukan sebagai calon utama. “Banyak yang enggak mengira, ter
masuk aku. Karena aku selebor segala macam. Cuma, aku profesional. 
Kalau aku enggak setuju atau enggak sependapat, ya, aku akan me
ngatakan. Itu, kan, bukan level DG. Level DG harus bisa benarbenar 
ngebungkus. I’m not that person. Mungkin kompetensi aku di situ, tapi 
dari sisi unggahungguh, dari sisi diplomasi, agak jauhlah,” kata Erwin.

Setelah mendapat nasihat dari sejumlah pihak, Erwin pun mulai 
serius bersiap menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI 
DPR. Proses seleksi yang harus dilalui di DPR sebenarnya tidak terlalu 
memusingkan Erwin. Ia tak grogi menghadapi 53 anggota Komisi XI. 
Sebagian besar mereka adalah teman diskusinya tentang Bantuan Li
kuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat ia berkiprah di Humas Bank Indo
nesia. Dulu mereka menjadi staf ahli, kini sebagian besar telah menjadi 
wakil rakyat.

Erwin melihat ke belakang. Posisinya di humas dan sebagai Kepala 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura ternyata mendukung 
langkahnya menjadi Deputi Gubernur, padahal dulu ia sempat mera
sa tidak nyaman. Dari posisi sebagai Kepala Humas BI, ia memperluas 
cakrawala pergaulannya. Sementara tugas di Singapura membuatnya 

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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belajar mengenai pasar keuangan dari dekat. “Kita enggak pernah tahu, 
di balik posisi yang mungkin kadangkadang kita enggak suka itu me
mang ada planning Tuhan yang lebih jauh,” kata Erwin.

Maka, pada hari yang telah ditentukan, 20 April 2015, Erwin 
nglurug tanpa bala ke gedung DPR guna mengikuti uji kelayakan dan 
kepatutan. Paparannya berisi tentang pentingnya koordinasi antar
otori tas keuangan, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Ke
menterian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Argumen 
Erwin, koordinasi merupakan syarat mutlak dalam menjaga stabilitas 
sistem keuangan. Koordinasi dan kolaborasi antarotoritas moneter 
bersama pemerintah, menurut Erwin, bisa menjadi kunci di tengah tu
gas utama memperbaiki fundamental perekonomian Indonesia. 

Pulang dari DPR, Erwin kembali ke rumah dan beristirahat le
bih cepat. Ia  meminta anak dan istrinya segera mematikan televisi dan 
tidur. Sekitar pukul 01.00 atau 02.00, telepon Erwin berdering. Di 
seberang telepon, seorang anggota DPR memberinya ucapan selamat 
karena telah lolos seleksi. Dalam voting tertutup di Komisi XI, Erwin 
meraup 42 suara dari total 53 suara.

Begitu  Erwin terpilih, Nila langsung tahajud. Ia khawatir. Ber-
bagai pikiran sudah berkecamuk di kepalanya sejak Erwin dicalon kan 
menjadi Deputi Gubernur. Kekhawatiran itu semakin mengental di 
hatinya. “Saya ditelepon, dikasih ucapan selamat sama teman saya. Saya 
takut banget. Saya pikir, ya Allah, janganlah ini menjadi cobaan. Stres 
banget,” ujarnya.

Pada saat itu, ia sempat berbicara dengan Erwin mengenai keta
kutanketakutannya tersebut. Akan tetapi, Erwin mengungkapkan bah
wa ia akan menjalaninya karena tidak mungkin juga menolak. Ketika 
itu, Nila mengingat katakata Erwin bahwa dirinya akan menja laninya 
secara profesional. Namun, apabila sesuatu terjadi di luar kemampuan 
manusia, hal tersebut merupakan sebuah risiko pekerjaan. 

Nila berpesan supaya Erwin selalu hatihati. Apalagi, ia tahu per
sis sifat suaminya yang tak takut terhadap siapa pun jikalau berada di 
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dalam posisi yang ia yakini benar. Karakter Erwin ini kian membuatnya 
takut. “Saya betulbetul enggak berani senang,” kata Nila.

Setelah Erwin menjadi Deputi Gubernur, konsekuensinya, Nila 
juga harus menyesuaikan diri dari yang semula ibu yang mengurus anak 
selama 24 jam menjadi aktif dalam kegiatankegiatan yang diselengga
rakan Bank Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, Nila merasa 
lebih  nyaman. Aktif di berbagai kegiatan Bank Indonesia, menurut 
Nila, memberinya kesempatan belajar mengenai banyak hal. “Di situ 
banyak ibuibu dikasih improvement terusmenerus. Kita dikasih train
ingtraining. Ada ibu Mien Uno soal etika dan ustazustaz yang bagus 
soal agama. Jadi, pengalaman banyak banget didapat,” ujar Nila.

Sumber Penyegaran

Harihari penuh rapat dari pagi hingga jelang tengah malam men
jadi makanan seharihari para Deputi Gubernur. Agus Martowardo

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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jo menyebutkan, Rapat Dewan Gubernur yang dijadwalkan minimal 
seminggu sekali itu bisa berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 23.00. 

Dalam situasi rapat yang melelahkan, peran Erwin sangat terasa. 
“Karena di situ beliau punya kepribadian yang suka humor. Atau, bisa 
menyampaikan kalimatkalimat yang bisa membuat kita rileks. Jadi, 
saya rasa, satu sumber untuk penyegaran di dalam pertemuan yang 
kadangkadang melelahkan, ya, Pak Erwin. Dia  bisa membuat kita 
menjadi santai saat break,” tutur Agus Martowardojo.

Walau ramah dan mudah berkomunikasi, Agus mengingat Er
win sebagai sosok dengan disiplin kuat dan punya pengetahuan luas. 
Biasanya seorang birokrat dan pengawas bank memiliki gestur yang 
kaku, tetapi tidak demikian dengan Erwin. “Dia adalah figur yang pu
nya integritas yang baik, dalam bekerja mempunyai antusiasme yang 
tinggi, misinya kuat, teamworknya juga kuat, dan yang penting leader
shipnya kuat,” begitu kesan Agus.

Work hard, play hard terlihat dalam diri Erwin. Meskipun suka 
humor, dalam bekerja ia tidak mainmain. Ia akan mengerjakan de
ngan serius apa yang menjadi tugasnya. Salah satu kunci yang dipegang 
Erwin dalam menjalankan tugas di Bank Indonesia adalah memahami 
substansi yang menjadi tanggung jawab dan tugas. Hal itu pula yang ia 
lakukan saat menjelang RDG: do your homework. Dengan demikian, ia 
maju rapat dengan argumen yang sudah dipersiapkan. “Pelajari bahan 
yang akan kita sampaikan,” ujarnya. 

Dalam RDG, Erwin menyadari bahwa, saat berbicara, ia ter
kadang membuat orang sedikit tersinggung. Nada suaranya terkadang 
meninggi dan pendapatnya sulit bergeser. Namun, ia memastikan apa 
yang diungkapkannya sematamata untuk kepentingan Bank Indone
sia, bukan keuntungan pribadi. Selain itu, sebagai Deputi Gubernur 
yang membawahi bidang hukum, ia memiliki kewajiban mengingat
kan, terutama apabila kebijakan yang akan diambil Bank Indonesia 
ia anggap terlampau agresif. Ia akan berupaya supaya kebijakan itu 
dibarengi dengan analisis hukum yang baik. “Mereka kadangkadang 
sebel. Namun, itu biasanya enggak akan berkepanjangan kalau mereka 
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tahu bahwa bukan untuk kepentingan kita (sendiri), enggak ada mak
sud untuk menjatuhkan mereka,” ujarnya.

Mirza Adityaswara melihat Erwin sebagai rekan kerja yang tegas, 
aktif, dan berapiapi. Kebiasaan Erwin bicara apa adanya menurut Mir
za memberikan kontribusi penting dalam rapatrapat Dewan Gubernur 
karena membangun diskusi. Mirza mengapresiasi Erwin yang kerap 
mempertahankan pendiriannya. Menurut dia, hal itu baik bagi Bank 
Indonesia yang selama ini kental dengan budaya birokrat, yang ikut apa 
kata pimpinan. Padahal, pimpinan juga tidak selalu benar. Oleh karena 
itu, masukan pun dibutuhkan. 

Dengan adanya sosoksosok yang memiliki pendapat berbeda, 
rapat jadi tidak searah. Perbedaan pendapat, bahkan berseberangan, 
dengan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI dinilai Mirza ada
lah sisi positif bagi dinamika organisasi Dewan Gubernur. “Dia kalau 
ngomong suka kayak orang marah, tetapi sebetulnya enggak marah. 
Hatinya baik,” kata Mirza.

Rosmaya Hadi, Deputi Gubernur yang juga teman seangkatan 
Erwin di PCPM X, mengatakan, saat rapatrapat di Dewan Guber
nur, Erwin memang cenderung keras. Bahkan, kalau seorang diri berten
ta ngan dengan pihak lain, ia akan berjuang habishabisan. Suaranya 
se ring dikeraskan untuk mempengaruhi Deputi Gubernur yang lain 
agar menyepakati pendapatnya.

Hal ini ternyata tidak saja terjadi di Bank Indonesia. Di Lemba
ga Penjamin Simpanan (LPS) tempat Erwin menjadi anggota Dewan 
Komisioner, ex officio Bank Indonesia, ia juga blakblakan. “Misalnya 
dia langsung bilang, ‘wah saya enggak setuju kalau OJK ngambilnya 
seperti itu’,” cerita Halim Alamsyah yang menjadi Ketua Dewan Komi
sioner LPS.

Ucapanucapan keras Erwin yang didasari pengetahuan memang 
kerap membuat pihak yang disebut Erwin menjadi tidak nyaman. Na
mun, menurut Halim,  Erwin diselamatkan dengan gayanya yang ba
nyak senyum walaupun perkataannya keras. Kalau diskusi semakin me
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manas, Halim kerap harus menengahi. Namun, ia melihat perbedaan 
pendapat itu membuat diskusi hidup dan, karena kemampuan komu
nikasi dan bahasa tubuh Erwin, orang jadi tidak merasa terancam. “Dia 
bawel, tetapi tidak menyerang,” kata Halim menyimpulkan.

Akan tetapi, tidak selalu bahasa tubuh Erwin bersahabat. Ros
maya bercerita, suasana sempat sangat panas ketika Erwin marah dalam 
RDG terkait kenaikan pangkat beberapa orang. Ia melawan keras sebab 
ia merasa mengenal bawahannya lebih baik dari siapa pun yang ada di 
dalam ruang rapat. Mirza yang kala itu berdebat keras dengan Erwin 
juga menceritakan bahwa debat berlangsung cukup panas sampai harus 
ditengahi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. “Sudah… sudah, 
kata Pak Perry. Akhirnya, kami putuskan, calonnya Pak Erwin yang 
dimajuin,” cerita Mirza.

Dinamika di dalam RDG dinilai positif oleh Agus Martowardojo. 
Agus mengatakan, dalam diskusidiskusi di RDG, yang penting saat brain 
storming di forum, semua anggota Dewan Gubernur memiliki visi yang 
sama dan tidak memiliki conflict of interest. Dengan demikian, pasti ada 
solusi yang terbaik meski harus melalui jalan yang tidak mudah. Dalam 
berbagai diskusi itu, walaupun tergolong orang yang sangat ko operatif, 
suportif, dan memiliki teamwork yang baik, untuk halhal yang sifatnya 
prinsip, Erwin tidak mudah diubah. Menurut Agus, sikap tersebut justru 
diperlukan Bank Indonesia, yakni seorang Deputi Gubernur yang memi
liki kaki yang kuat dan bukan orang yang mencari popularitas.

Dalam berbagai kesempatan, Agus memang mengajak para 
Deputi Gubernur untuk menjadikan RDG sebagai forum yang con
structive confrontation. “Jadi, kalau perlu berselisih, enggak apaapa, asal 
konstruktif. Itu ditangkap kuat oleh anggota Dewan Gubernur, terma
suk Pak Erwin, sehingga Pak Erwin secara pribadi juga bisa menjadi 
figur yang keras kepala. Akan tetapi, karena kita niat untuk mendapat
kan solusi yang terbaik dan kita ingatkan bahwa kita enggak ada yang 
posisinya konflik, kita adalah profesional, alhamdulillah kita selalu ada 
solusi,” papar Agus Martowardojo.
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Begitu solusi disepakati, semua pihak punya komitmen men
jalankannya. Perbedaan pendapat sekeras apa pun, ketika keputusan 
sudah diambil secara kolektif kolegial yang menyerahkan keputusan 
akhir pada Gubernur, harus selaras dalam mendukung keputusan yang 
diambil. “Jadi, yang agakagak keras kepala itu juga mesti kita rawat 
supaya mau berkonfrontasi, mau berargumentasi, yang mungkin bagi 
budaya timur di Indonesia itu kurang populer, tetapi di institusi seperti 
BI itu bisa dibangun,” tuturnya. 

Tidak berarti Erwin selalu ingin memenangi perdebatan. Ia tak 
keberatan mengalah asalkan kebijakan yang diambil tidak melanggar 
prinsip dan sesuai dengan best practice yang ada. Jika ada suatu hal dira
sa sebaliknya, rapat bisa berlarut hingga malam, bahkan hingga pagi 
atau ditunda karena tak ada kata sepakat. Terkadang, kalau menilai 
Erwin sudah terlalu berlebihan, Rosmaya sedikit menendang kakinya. 
Kalau sudah begitu, Erwin biasanya merendahkan nada suaranya. Ia 
tidak harus ngotot mempertahankan pendapat hanya karena gengsi. 
Bahkan, ia tidak segan meminta maaf. “Kalau sudah begitu, Pak Erwin 
bilang ke saya, ‘duh saya berlebihan, ya, May’. Saya jawab iya, dia jadi 
turun sedikit nada suaranya,” cerita Rosmaya.

Sikap tegas dan pantang mundur ini telah lama menjadi prinsip 
Erwin. Baginya, sikap profesional itu berarti tiap langkah dan kebijak
an harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan. “Jika per
lu, speak up. Kita omongkan apa yang seharusnya perlu sesuai dengan 
keilmuan kita. Orang mau pintar kayak apa, tetapi kalau enggak begitu, 
ya, enggak profesional,” ujarnya.

Berbagai Sisi

Bagi Agus, Erwin lengkap sebagai bankir bank sentral. Ia me ng
awasi makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan 
moneter. Hasil akhirnya adalah menjamin ketersediaan likuiditas, baik 
dalam rupiah maupun mata uang asing, yang kemudian berpengaruh 
pada nilai tukar. Mirza juga menyebutkan Erwin telah paripurna. Hal 
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ini dilihat dari departemendepartemen yang ada di bawah Erwin se
bagai Deputi Gubernur adalah jantung dari sebuah bank sentral.

Di sisi lain, di balik semua kompetensinya itu, Rosmaya meng
i ngat Erwin sebagai sosok yang rendah hati. Yang paling kelihatan, ia 
tidak memilihmilih kalau berteman. Teman merokoknya biasanya 
petugas kebersihan atau sopir, bahkan ketika ia sudah menjadi Deputi 
Gubernur.

Perpaduan antara kerendahan hati dan sifat supel Erwin terlihat 
saat ia berada di tengah temanteman dalam situasi nonformal. Seusai 
acara resmi internal di Bank Indonesia, Erwin sering buruburu ber
gabung dengan karyawan lain daripada duduk di kursi yang disediakan 
bagi Deputi Gubernur. Alasannya, ia sudah lama tidak bertemu mere
ka. Di selasela tawa dan canda, ia lantas berswafoto bersama mereka. 
Demikian juga kalau shalat Jumat di masjid, Erwin punya spot favorit 
yang letaknya agak di belakang, di tempat temanteman lamanya dari 
OJK shalat. Meski demikian, ia juga sering berbaur dengan sesama 
Deputi Gubernur yang kalau shalat, secara protokoler, sudah disiapkan 
tempat di posisi depan.

Kesenangan Erwin berbaur ini kerap memicu peristiwa lucu. 
Salah seorang staf Erwin saat menjadi Deputi Gubernur, Tisna Irawan, 
bercerita, kalau ada acara prasmanan, Erwin lebih memilih untuk an
tre sendiri. Tidak heran dia pernah ditolak pelayan saat minta tambah 
daging lagi. “Kayaknya mahal, makanya dijatah. Mau minta juice juga 
pernah ditolak,” kata Tisna tertawa.

Sifat Erwin yang cenderung tidak rapi juga berbuah kenangan. 
Rosmaya bercerita, ketika rapat Dewan Gubernur, ia dan Erwin biasa 
duduk bersebelahan. Erwin kerap kali memakai lalu mencopot lagi ka
camatanya. Pasalnya, ia harus rapat sambil memantau kondisi moneter. 
Kalau sudah begitu, kacamatanya jadi kotor. “Saya yang selalu siap de
ngan lap kacamata, membersihkan. Trus dia bilang, thank you, May… 
thank you,” kata Rosmaya tertawa.

Masih soal kacamata, Maya menceritakan satu peristiwa unik. 
Suatu saat, seusai Rapat Dewan Gubernur, Agus Martowardojo kebi 



         185ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N



         187186          ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

ngungan mencari kacamatanya. Para Deputi Gubernur ikut kelim
pu ngan mencari, kecuali beberapa orang yang sudah meninggalkan ru
a ng an, salah satunya Erwin. Namun, upaya itu gagal. Terpaksa, mereka 
membuka lagi rekaman CCTV. Di rekaman itu terlihat kalau Erwin 
memasukkan kacamata Agus ke kantongnya. Maya segera menelepon 
Erwin memastikan hal itu. “Enggak, kok, May. Cuma satu……. Eh, 
iya, ini ada dua,” kata Maya menirukan Erwin.

Sementara itu, staf Erwin di kantor Deputi Gubernur menceri
takan dengan sudut pandang yang berbeda. Tisna melihat Erwin se
bagai sosok yang humanis, bersahabat, dan mau mendengarkan. Ter
kadang, ia memang jadi galak. Staf yang lain, Dhaha Kuantan, juga 
mengatakan hal yang sama. Bagusnya, Erwin tidak suka mendendam 
dan menumpuk kemarahan. Kalau ada anak buahnya yang dalam tu
gas menunjukkan prosedur atau governance yang kurang sesuai, Erwin 
langsung menegur.

Tisna mengatakan, pengalamannya sebagai staf yang paling 
penting adalah kemampuan untuk membaca mood Erwin. Telepon 
genggam tidak boleh lepas dari pantauan staf karena Erwin sering ber
tindak spontan.

Tisna mengingat, drastisnya naikturun mood bosnya itu paling 
terlihat saat awal pandemi Covid19, Maret 2020. Saat itu, Erwin bi
asanya paling tegang ketika pasar keuangan buka, yakni mulai pukul 
09.00 hingga pukul 15.00. Ia terus memantau pergerakan pasar, ter
utama jualbeli valuta asing. “Setelah pukul 15.00, baru bisa diajak 
ngobrol. Kalau tensinya lagi tinggi, kita juga enggak mau deketdeket. 
Atau paling jawab, ya, Pak… ya, Pak. Atau, ya, kita beliin makanan 
favoritnya,” cerita Tisna.

Sebenarnya, Erwin tidak punya makanan favorit. Ia bukan tipe 
pemilih makanan. Bahkan, makanan seperti jeroan atau kepiting masih 
kerap dilahapnya ketika sudah menjadi Deputi Gubernur. Kalau lagi 
kunjungan ke daerah, ia pasti berburu makanan khas setempat. Un
tuk minuman, Erwin terkenal suka meracik sendiri kopi. Ia punya alat 
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pembuat kopi di ruangan Deputi Gubernur. Ia sendiri memilih kopi 
sesuai moodnya hari itu. Namun, ia paling sering memilih kopi Bajawa 
dari Flores, atau kopi yang rasanya bernuansa buahbuahan.

Kerja Keras sebagai Deputi Gubernur

Hari Erwin sebagai Deputi Gubernur dimulai sekitar pukul 
07.30. Stafnya telah membelikan makanan, seperti bubur ayam yang 
disajikan di ruang staf. Masingmasing staf lalu memberikan perkem
bangan terbaru. Tisna, misalnya, memberi keterangan tentang perkem
bangan pasar, sementara Dhaha menjelaskan tentang sektor keuangan.

Mereka lalu membahas jadwal kerja hari itu dan berdiskusi ten
tang materi yang harus disiapkan serta tentunya suratsurat yang harus 
ditandatangani Erwin. Setiap Senin, Erwin mengawali harinya dengan 
Rapat Dewan Komisioner di LPS, sementara tiap Selasa pukul 09.00 
ia harus Rapat Dewan Gubernur sampai selesai. Tiga hari berikutnya 
diisi rapat dengan satuansatuan kerja yang membahas hasil dan tindak 
lanjut dari RDG. “Lamalama stafnya juga punya helicopter view karena 
bisa pagi kita rapat tentang nilai tukar, siangnya soal harga bawang,” 
kata Dhaha.

Kekuatan Erwin yang utama, menurut Dhaha, adalah pada keseri
usannya bekerja dan etosnya untuk all out. Dhaha mencontohkan, salah 
satu bidang yang relatif baru bagi Erwin, walau ia telah berpengalaman 
di Singapura, adalah nilai tukar. Untuk itu, Erwin belajar dari A sampai 
Z; tidak saja di tataran teori, tetapi juga implementasi di Indonesia yang 
pasar keuangannya belum terlalu dalam. Tentunya, latar belakang per
bankan Erwin banyak memberinya bekal ketika menemukan kondisi di 
pasar saat ada bank yang meminta valas tanpa kegunaan yang jelas.

Terkait totalitas Erwin, Tisna mengiyakan dengan sangat. Ia 
mencontohkan bagaimana Erwin ingin mengerti segala sesuatu de ngan 
rinci. Tisna kerap diminta menjelaskan sambil menulis di papan tulis 
lengkap dengan alur pemikiran dan rumusnya. Salah satu contohnya 
ketika tahun 20172018 ada analisis yang menyebutkan repo ke Bank 
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Indonesia mahal. Merespons hal itu, Erwin meminta stafnya untuk 
menjelaskan karena ia ingin tahu cara menghitung, asal angka, rumus, 
hingga sumber data secara lengkap. Setelah stafnya menjelaskan, Er
win belum puas. Ia mencari waktu untuk mendalami tema itu sendiri. 
“Udah diemin aja, enggak usah dihapus. Ntar kalau gue pengin liat 
lagi. Pokoknya loe tulisin, sampai ke detail rumusnya,” kata Erwin ke
pada stafnya.

Upaya keras Erwin untuk menguasai rinci isuisu penting mem
buatnya bisa menyusun argumen untuk membuat terobosan. Penguasa
annya tentang satu isu membuatnya sulit untuk dilawan saat RDG. 
Salah satu contohnya, ketika Erwin  mengegolkan kebijakan domestic 
non delivery forward (DNDF). DNDF adalah transaksi derivatif valas 
terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward 
dengan mekanisme fixing yang akan dilakukan di pasar domestik.

Tujuan DNDF secara garis besar adalah memperkuat stabilitas 
nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing do
mestik, dan menambah alternatif instrumen lindung nilai bagi para 
pelaku ekonomi. Pada prinsipnya, pihak yang memiliki kebutuhan va
las misalnya, perdagangan, pinjaman, atau modal dan investasi, bisa 
mendapat kepastian kurs di depan. Dengan demikian, mereka tidak 
perlu menumpuk dollar AS. 

Tisna bercerita, saat DNDF akan diluncurkan pada akhir 2018, 
terjadi perdebatan antara Erwin dan Gubernur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo. Keesokannya, mereka rapat lagi. Erwin mendorong kuat agar 
DNDF segera diluncurkan. Pasalnya, waktu  itu ada perang dagang 
sehingga rupiah sempat mencapai angka Rp 14.000 per dollar AS, yang 
menjadi bahan olokan sebagai “ini rupiah apa call center”.

Bermingguminggu sebelumnya, Erwin sudah melakukan ber
bagai diskusi tidak saja internal Bank Indonesia terkait mekanisme 
forward dalam transaksi, seperti dengan DSSK, tetapi juga dengan 
OJK. Secara detail, Erwin memastikan tentang mekanisme forward, 
perkembangan pasar, underlying, sampai mekanisme pengawasan 
dan cara menghitung sampai harganya. “Sehingga, ketika propose ke 
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RDG, Pak Erwin bisa menjelaskan ke Gubernur dan mempertahan
kan sampai detail terkecilnya. Hal ini membuat Pak Erwin bisa mem
pertahankan usulannya dan bahkan disetujui menjadi kebijakan Bank 
Indonesia,” kata Tisna.

Merah Hijau Sepatu Erwin

KECINTAAN ERWIN Rijanto terhadap sneakers sejalan dengan dengan kege-
marannya  berolahraga. Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia 
pada Maret 2020, Erwin senantiasa berolahraga lari pagi, antara enam 
hingga tujuh kilometer, di kompleks kantor Bank Indonesia. 

Untuk menunjang hobinya dan membuat langkah terasa lebih nya-
man, sepatu menjadi faktor penting. Kenyamanan menjadi syarat utama 
Erwin dalam memilih sepatu.

Saking senangnya dengan sneakers, tak terasa puluhan pasang 
sepatu menghiasi rak sepatu di rumahnya. Setidaknya ada 25 pasang sepatu 
yang siap mengantarkan Erwin berolahraga atau berkegiatan lainnya.

“Karena aku sudah punya sekitar 25 sepatu, istriku marah-marah. 

Eng gak boleh lebih dari itu. Ok lah, aku juga enggak kurang akal. Tiap kali 

sudah mencapai 25, ketika aku mau pergi, aku panggil saudara-saudara yang 
ukuran kakinya sama, aku bagiin. Jadi, jumlahnya bisa tetap 25,” kata Erwin.

Banyaknya koleksi sepatu Erwin itu membuat tidak semua bisa dike-
nakan secara rutin. Banyak yang akhirnya tak digunakan dalam waktu yang 
cukup lama. Tanpa ia sadari, kondisi itu membuat sepatu menjadi rusak.

Hal itu terjadi ketika kunjungan kerja Erwin yang saat itu sudah men-
jabat sebagai DG ke Palembang, Sumatera Selatan. Tak sengaja, sepatu 
yang ia kenakan mangap ketika akan mengikuti event olahraga.

“Waktu itu sampai sepatunya dilepas, kemudian sama teman-teman 
dari Palembang dicarikan tukang lem. Terus dilem gitu, terus ta’ pake lagi, 
tapi kan lepas lagi waktu itu. Jadi, terpaksa kita buang,” kenang Erwin. Upa-
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ya untuk memperbaiki sepatu dilakukan mengingat sepatu yang dikenakan 

Erwin saat itu tergolong vintage dan limited edition.

Soal sepatu, Erwin memang tak ketinggalan zaman. Informasi yang 
ia miliki up to date. Ia bisa mengetahui model-model terbaru, termasuk 
model sneakers yang dikenakan Kanye West, penyanyi rap Amerika Seri-
kat, atau model sneakers Adidas Y3 Yohji Yamamoto.  Kalau lagi tugas ke 
luar negeri, ia sengaja berburu, bahkan tak segan-segan mengantre untuk 
dapat koleksi terbaru.

Namun, menjadi Deputi Gubernur terkadang membuat Erwin tak bisa 
bebas mengekspresikan diri, termasuk mengekspresikan kecintaannya ke-
pada sneakers. Ini terjadi ketika pada suatu saat ia mengenakan sneakers 

trendi dengan model kanan kiri berbeda warna saat berolahraga di area ge-
dung Bank Indonesia. Erwin percaya diri dengan sepatu kuning di satu kaki, 
sementara di kaki lainnya terbalut sepatu hijau. Ada pula tulisan yang meng-
hiasi sepatu itu. Di sisi kiri, tertulis I Can Jump, sedangkan di sisi kanan, Do it.  

“Tapi (saya) diomelin sama protokol. Katanya sepatunya enggak cocok 
untuk seorang DG. Aku bilang, loh ini (sepatu) mahal, lo. Dijawab (oleh pro-
tokol), tetapi enggak cocok, Pak. Masa sepatunya DG warnanya hijau sama 
kuning,” ujar Erwin menirukan kata-kata pegawai bagian protokol tersebut. 
Dengan berat hati, Erwin meminta agar sepatu olahraga standar yang selama 
ini memang disimpan di ruangan kantornya diturunkan untuk dipakai.

Tugas Pertama: UU PPKSK

Tentunya buku ini memiliki keterbatasan untuk menjelaskan 
berbagai kiprah seorang Deputi Gubernur selama lima tahun. Akan 
tetapi, dalam keterbatasan itu, beberapa proses kiranya bisa menggam
barkan kiprah Erwin Rijanto sebagai Deputi Gubernur.

Yang pertama adalah tugas Erwin mengegolkan RUU Pencegah
an dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Ini tugas Er
win yang pertama sebagai Deputi Gubernur. UU PPKSK diharapkan 
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menjadi protokol manajemen sistem keuangan. UU ini menjadi lan
dasan yang sangat penting dalam pembagian tugas antarlembaga dalam 
memitigasi dan menghadapi krisis. Tujuannya agar terjadi keseimbang
an antara tanggung jawab dan kewenangan. “Saya diuntungkan karena 
baru dipilih itu. Jadi, ada semacam euforia atau hubungan dengan DPR 
yang lagi bagusbagusnya,” kata Erwin.

UU PPKSK ini mengamanatkan pencegahan dan penanganan 
krisis sistem keuangan Indonesia dipegang Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kepa
la KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Pen
jamin Simpanan. KSSK menjadi ajang koordinasi, pertukaran informa
si, dan tentunya kerja sama dalam menangani sistem keuangan dalam 
kondisi normal ataupun krisis.

Bank Indonesia, misalnya, berfungsi sebagai lender of last re
sort (LoLR), baik dalam kondisi normal maupun krisis. Dalam kerangka 
LoLR, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman untuk mengatasi 
masalah likuiditas jangka pendek agar stabilitas sistem keuangan dan ke
percayaan masyarakat tetap terjaga. Akan tetapi, belajar dari masa lalu, 
hal ini tentu juga membutuhkan kerja sama dari otoritas keuangan lain. 
“Inti dari membuat undangundang itu, setiap lembaga harus ditempat
kan pada posisinya dengan tidak berlebih,” kata Rosalia Suci, Direktur 
EksekutifKepala Departemen Hukum (DHK) Bank Indonesia.

Agus Martowardojo mengungkapkan, Bank Indonesia menjadi 
motor pembuatan UU PPKSK. Dengan adanya UU PPKSK, keempat 
lembaga yang terlibat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan harus 
membuat aturan turunan supaya harmonis. Simulasi pun perlu dilaku
kan sehingga, ketika krisis tiba, menjadi jelas apa yang harus dilakukan 
oleh masingmasing lembaga. Untuk kepentingan inilah, Agus me
nitipkan motor penggeraknya kepada sosok Erwin.

Sejak tahun 2015, Departemen Hukum berada di bawah 
Deputi Gubernur Erwin Rijanto. Pada 20152016, pembahasan 
Rancangan UU PPKSK mencapai puncaknya hingga disahkan pada 

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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15 April 2016. RUU ini telah dibuat tiga tahun sebelumnya, yaitu 
tahun 2013, dengan nama RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 
Tahun 2008 sebenar nya telah ada Perppu Jaringan Pengaman Sistem 
Keuangan yang dipakai pada 20082009 dan berhasil menyelamat
kan beberapa bank. Namun, Per ppu itu kemudian ditolak oleh DPR 
tahun 2009 sehingga memicu Bank Indonesia memikirkan dibuat
nya landasan hukum untuk penanganan krisis. Hal ini mendorong 
di susunnya RUU sejak tahun 20112012 yang diajukan pemerintah 
dan kemudian dibahas di DPR.

“Ini salah satu legacy Pak Erwin. Karakternya bikin dia mampu 
membawa pemikiranpemikiran ke ruangruang informal agar ideide 
bagus mendapat tempat,” kata Rosalia Suci Handayani. Tentunya Er
win tidak sendiri. Dari sisi hukum, ia didukung penuh Kepala DHK 
Bank Indonesia Rosalia Suci. Dari sisi makroprudensial, ada Filia
ningsih Hendrata yang menjadi Kepala Departemen Kebijakan Makro
prudensial (20152019). Bank Indonesia saat itu memiliki tim pemikir 
dan tim lapangan. Di bawah orkestrasi Erwin, tim Bank Indonesia ba
humembahu berjuang bersama. “Kita jadi tim yang kuat, bagus, dan 
saling mengerti,” cerita Suci.

Tim DHK membahas ide dan substansi RUU itu, lalu menyu
sun konsep tentang posisi Bank Indonesia. Hal ini disampaikan ke 
Dewan Gubernur untuk dibahas lalu disetujui. Langkah selanjut
nya adalah memperkaya posisi itu menjadi punya kredibilitas dan 
membangun argumen untuk mendukung posisi itu. Kata per kata 
memang disusun oleh tim DHK, tetapi Erwin berperan penting 
dalam membangun argumentasi. Kedua pihak ini lalu intens ber
komunikasi agar, ketika berhadapan dengan pihak luar, argumen 
mereka mudah diterima. “Di sinilah peran Departemen Kebijakan 
Makroprudensial, yang membahas latar belakang dan tujuan ke de
pan untuk argumennya,” kata Suci.

Filianingsih mengatakan, Erwin mampu berkomunikasi dengan 
baik, sesuatu yang sangat penting karena diperlukan untuk menjelaskan 
hal yang sangat mendasar yaitu perubahan pola pikir. Perubahan ini ter
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kait dengan salah satu semangat UU PPKSK, yakni mengubah pemikiran 
untuk bailed out menjadi bailed in. Artinya, apabila ada bank berma
salah, Bank Indonesia tak langsung menalangi. Pemerintah tak langsung 
menyuntikkan dana. Akan tetapi, diupayakan agar bank itu sendiri yang 
mencari investor. “Ini perubahan yang sangat drastis jadinya perlu komu
nikasi yang sangat bagus untuk menjelaskannya,” katanya.

Kemampuan komunikasi Erwin yang paling utama memang 
dilakukan dengan otoritas keuangan lain dan DPR. Akan tetapi, ia juga 
bisa meyakinkan kolegakolega di Bank Indonesia, termasuk Gubernur 
dan anggota Dewan Gubernur lainnya, bahwa ada beberapa perubahan 
yang harus dikompromikan.

Untuk eksternal, komunikasi Erwin bisa memberikan tempat 
pada beberapa kepentingan Bank Indonesia tanpa membuat institusi 
lain merasa kepanasan. Tidak mudah meyakinkan para anggota legisla
tif yang tidak semua punya latar pengetahuan dan pengalaman teknis, 
tetapi punya kekuasaan mengubah isi undangundang. “Saya sampai 
ditugaskan menunggu di depan kamar kecil sehingga, begitu anggota 
dewan keluar, saya bisa memberikan bahan untuk referensi, atau kon
sep dari kami,” kata Dhaha, staf Erwin sebagai Deputi Gubernur.

“Dengan substansi yang dalam dan kita kuasai, dan cara komu
nikasi yang informal, itu cara Pak Erwin yang bikin pihak lain buy in 
pemikiran kita,” kata Suci. Cara Erwin berkomunikasi di ruangruang 
informal membuat ketegangan di pertemuan formal bisa direduksi. Ca
ranya, dengan menjalin keakraban tanpa ada batasan. Jurus paling se
derhana, dengan ngopingopi, misalnya dengan pejabat di kementerian 
Keuangan atau OJK. Komunikasi nonformal ini tentunya dipe ngaruhi 
latar belakang Erwin di bidang pengawasan sehingga ia bisa bicara den
gan “bahasa yang sama” dengan OJK. “Di sini peran besar Pak Erwin 
karena dia mau terjun langsung ke bawah. Dia jago banget ngobrol. 
Ngobrol yang ada isinya,” kata Suci.

Filianingsih mengatakan, Erwin bisa membaca situasi dan me
manfaatkannya. Sebagai pemimpin, ia berada di depan. Di samping 
itu, ia juga pendengar yang baik dan menghargai pendapat anak buah 
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yang berada di belakang memberikan masukan. Ia tahu kapan harus 
merendah, kapan harus diam, kapan harus menampung, dan kapan 
harus menyerang. “Kalau sudah menyerang, wah, unggul luar biasa,” 
kata Filianingsih.

Dalam proses berdiskusi dengan anak buah itu, tidak jarang juga 
terjadi perdebatan. Filianingsih mengatakan, ia tidak merasa ada ma
salah saat berdebat dengan Erwin karena atasannya itu berpikiran terbu
ka. Menjelang Rapat Dewan Gubernur, biasanya Filianingsih  memberi 
masukan kepada Erwin. Sesekali dalam proses ini memang ada gesekan 
dengan Erwin, tetapi semua pihak terbuka agar bisa mendapatkan win
win solution. Perdebatan menjadi hal biasa, bahkan diperlukan, untuk 
bisa menajamkan argumen yang akan dibawa ke RDG. “Kadang Pak 
Erwin yang benar, kadang kita yang benar. Beliau okok aja. Jadi, tidak 
harus keukeuh bos yang benar,” kata Filianingsih.

Dengan DPR, Erwin piawai berdiskusi soal konsepkonsep. Tim 
dari Bank Indonesia bahkan sampai memetakan pemikiran para anggo
ta DPR terkait RUU PPKSK itu. Berdasarkan peta itulah, Erwin dan 
tim mengajak masingmasing anggota DPR untuk berdiskusi. Ia meng
gunakan sudut pandang masingmasing anggota DPR untuk kemudi
an memasukkan ideide yang telah digodok tim dari Bank Indonesia. 
Perlahan, ideide pun dipertukarkan dan substansi pun dibahas dengan 
teliti secara komprehensif.

Filianingsih mengatakan, Erwin kerap menggunakan strategi we 
can lose the battle, but must win the war. Baginya, walau banyak hal 
tidak bisa dimenangkan, pada akhirnya tujuan tercapai. Ia juga tidak 
langsung menyerang, tetapi memulai dari mendengarkan dan meng
iyakan mitra. Hal ini juga yang membuat Erwin bisa meraih dukungan 
dari pihak eksternal, seperti DPR. Salah satu substansi yang kemudian 
menjadi agenda bersama adalah intervensi dini. “Kita saling berbagi 
referensi dengan para anggota DPR. Jadi, samasama maju dalam mem
bahas pentingnya intervensi dini ini. Walaupun di awal, ini bukan ide 
yang dengan mudah diterima semua orang,” kata Suci.
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Intervensi dini juga menjadi salah satu contoh klausul yang 
menunjukkan bahwa Erwin juga memperjuangkan kewenangan in
stansi lain, misalnya pengawasan OJK. Hal ini dilatarbelakangi persepsi 
Erwin yang sifatnya holistik dan memandang sistem secara keseluruh
an. Ia punya referensi panjang di bidang perbankan sehingga melihat 
pentingnya otoritas dengan cepat bisa mendeteksi dengan cepat.

Referensi lain yang tampak adalah, ketika bank bermasalah, bank 
itu yang harus membuat rencana perbaikan dengan kekuatan sendiri. 
Rencana ini harus disetujui oleh otoritas pengawasan. Tidak seperti di 
masa lalu, ketika sebuah bank bermasalah, yang harus memeras otak 
malah otoritas keuangan. “Pemilik bank masih bisa jalanjalan, otoritas 
yang pusing rapat sampai pagi,” kata Suci berseloroh.

Isu lain yang juga penting dalam UU PPKSK, terutama dari sudut 
pandang Bank Indonesia, adalah pendanaan dan pembiayaan; yakni 
terkait pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP). Dari sudut pandang 
Bank Indonesia, PLJP menimbulkan trauma tersendiri dengan adanya 
kasus Bank Century. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengingin kan 
adanya ramburambu, apalagi sejak pengawasan perbankan berada di 
tangan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia me
minta rekomendasi dari OJK sebagai pengawas.

Latar belakang Erwin yang puluhan tahun berada di dunia pe ng
awasan memberi warna yang kental. Suci bercerita, Erwin mampu mem
bangun jembatan antara praktik dan kebijakan. Aspek hukum memang 
harus dijaga, tetapi hukum jangan sampai membelenggu. “Justru hukum 
yang harus beri jalan keluar,” kata Suci meniru ucapan Erwin kepadanya.

Hukum secara umum, dan RUU PPKSK pada khususnya, men
jadi pendukung untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, tujuan 
itu dicapai bukan dengan menghalalkan segala cara. Jadi, melakukan 
se suatu bukan untuk memenuhi checklist hukum atau hukum jadi 
pandu nya. Akan tetapi, bagaimana agar proses mencapai tujuan itu ha
rus akuntabel, yaitu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum agar 
proses jangan sampai merusak sistem itu sendiri. Hukum tidak diar
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tikan secara kaku, letterlijk. Hal ini sangat penting karena dinamika 
ekonomi yang luar biasa tidak bisa dilihat dengan kacamata hitam pu
tih. “Malah, kalau bisa,  hukum yang bisa menciptakan terobosan. Ini 
benarbenar tantangan buat saya,” kata Suci.

Erwin mengatakan, keberhasilannya dalam mengegolkan UU 
PPKSK disebabkan karena strategi yang berhasil dijalankan. Yang utama 
adalah menentukan tujuan. Dalam penyusunan RUU PPKSK tujuan
nya adalah stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan 
ekonomi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertujuan menjaga sta
bilitas rupiah juga dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

ADA SEBUAH pelajaran yang dapat dipetik bagi generasi muda Bank In
donesia. Ketika mengegolkan sebuah regulasi, seperti UU PPKSK, semua 
yang diusulkan haruslah memiliki dasar. Usulan RUU PPKSK didasar
kan pada best practice yang dilakukan oleh Basel Committee on Banking 
Supervision  (BCBS), sebuah komite yang berperan menetapkan standar 
pengaturan perbankan dan merupakan forum kerja sama terkait dengan 
pengawasan perbankan. Dengan demikian, substansi yang digunakan se
bagai dasar peluncuran UU PPKSK dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah yakin memiliki dasar yang kuat, langkah penting berikut
nya adalah mengomunikasikan hal itu kepada para pemangku kepen
tingan. Substansi yang bagus, jika tidak disampaikan secara mumpuni, 
akan sulit didukung. Komunikasi tak hanya dilakukan dalam forum 
resmi, seperti rapatrapat. Namun, komunikasi juga perlu dilakukan 
secara personal. “Kita harus mulai dengan mendekati LPS, mendekati 
Pak Fauzi Ichsan. Ya, kita ngobrol, makan, kita jelaskan. Misalkan kita 
sudah sepakat, kita ngomong lagi sama Pak Heru (OJK). Nanti ketika 
di DPR itu kita sudah matang. Kalau kita sendirisendiri, ya, susah, 
tapi kalau kita barengbareng, ya, akan jauh lebih mudah,” ujar Erwin.

Dasar yang kuat, komunikasi yang andal, menjadi poin penting. 
Namun, kerja tim yang baik dipastikan mendukung kedua hal tersebut 
berjalan dengan lancar. Keberhasilan menggolkan UU PPKSK merupa
kan hasil kerja sama tim yang terorganisir dengan baik, tim dalam atau 
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tim luar. Tim dalam adalah mereka yang berkutat dengan substansi 
UU PPKSK, sedangkan tim luar adalah tim yang bertugas mengomu
nikasikan hal tersebut kepada semua pihak. Tim luar juga melibatkan 
Humas Bank Indonesia. Humas yang memiliki jaringan yang luar biasa 
diminta untuk memberikan masukan bagi para pengamat mengenai 
pentingnya UU PPKSK dan meminta mereka mewacanakan hal ini. 

***

Menjaga Rupiah

Sebagai Deputi Gubernur yang menangani Departemen Penge
lolaan Moneter (DPM), tugas Erwin Rijanto yang juga sulit dan punya 
ketegangan tersendiri adalah menjaga kurs. Apalagi, ia melalui bebera
pa masa gonjangganjing, seperti pada 2018 dan 2020. Erwin Hutapea 

yang membawahkan Dealing Room di Departemen Pengelolaan Mo
neter bercerita bagaimana mereka bertarung menjaga stabilitas nilai 
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tukar selama awal pandemi Covid19 pada awal 2020. Kurs rupiah 
terhadap dollar AS yang di akhir Januari berkisar Rp 13.600, begitu 
ada informasi Covid19, terus naik hingga pada April sempat berada di 
angka Rp 16.550.

Erwin Rijanto saat itu sebenarnya tengah menghitung hari sebe
lum pensiun. Akan tetapi, sebagai pimpinan, ia merasa justru pada saat
saat krisis ini harus berada di dealing room mendampingi anak buah
nya. Ketika Bank Indonesia atau kantorkantor lain melaksanakan work 
from home (WFH), di tengah ketidakpastian virus Covid19, orang
orang DPM, apalagi yang berada di dealing room, harus masuk. “Pak 
Erwin setiap hari tetap masuk, dengan segala macam risiko, beliau di 
dealing room dari pagi sampai sore untuk memastikan bahwa kami di 
kantor baikbaik saja,” kata Erwin Hutapea.

Erwin Rijanto hadir untuk memberi dukungan bagi tim dealing 
room Bank Indonesia yang menghadapi tekanan selama Maret hingga 
Mei 2020. Erwin Rijanto menemani timnya juga untuk memastikan 
agar proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Sembari, 
ia juga kerap berkeliling ke satuansatuan kerja yang harus masuk karena 
sifatnya operasional, seperti Departemen Pengelolaan Sistem Informasi 
dan Departemen Pengelolaan Devisa. Meski beberapa satuan kerja itu 
bahkan tidak berada di dalam portofolionya sebagai Dewan Gubernur. 
“Beliau datang untuk memberi semangat dan dukungan bahwa De
wan Gubernur mengapresiasi kawankawan yang masih harus bekerja 
di kantor. Dan, juga tentu memberi jaminan kalau ransum kita terjaga 
sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Ransumnya ransum kelas 
DGlah. Jadi, kami naik kelas,” kata Erwin Hutapea sambil tertawa.

Bagi tim, hal ini luar biasa. Ibarat prajurit, ketika melihat jende
ralnya turun dalam situasi sulit untuk memberikan dukungan, tentu
nya ini menjadi suntikan motivasi bagi mereka. Saat itu, suasana di 
dealing room kerap tegang. Ada kekhawatiran rupiah bisa lompat sam
pai ke angka Rp 17.000, bahkan Rp 20.000. Apalagi, operasioperasi 
yang dilakukan punya risiko finansial yang tinggi, seperti intervensi di 
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pasar valas atau di pasar Surat Berharga Negara. “Kadang angkanya kita 
masuk sampai triliunan rupiah sehari. Gimana enggak tegang,” kata 
Erwin Hutapea.

Sulit memang membayangkan ketegangan di dealing room. Se
lain memantau pasar keuangan Indonesia, para petugas juga harus me
mantau kondisi pasar di Eropa yang buka siang hari dan Amerika yang 
buka malam hari karena ada perbedaan waktu. Bisabisa mereka tidak 
keluar ruangan. Angka berubah dengan cepat, sementara keputusan ha
rus segera diambil. Di sisi lain, perbankan juga tentunya akan mencari 
untung. Dealer di bank menyukai kondisi bergejolak karena, kalau ter
lalu stabil, profit dari spread yang kecil tentu kecil juga.

“Waktu itu Pak Erwin cerita, dia sampai susah tidur. Soalnya, ka
lau ada beritaberita kurang bagus, misalnya Amerika atau Eropa kenapa, 
besoknya takut nilai tukar kita jadi volatile,” cerita Tisna. Susah tidurnya 
Erwin itu berlangsung berkalikali, sejak ia memegang Departemen Pe
ngelolaan Moneter tahun 2017, berkalikali juga terjadi gejolak nilai tukar. 
Pada 2018, ketika volatilitas rupiah cukup tinggi, Tisna menangkap bosnya 
itu susah tidur setiap malam. Apalagi, saat rupiah tertekan, muka Erwin 
juga ikut tertekuk. “Alisnya kelihatan kayak mengerut. Tapi, kalau ditanya 
ada apa, jawabnya ‘udah kamu tenang aja’,” tutur Tisna.

Namun, walau dirinya sebenarnya stres juga, Erwin setiap hari 
mendatangi dealing room memberi motivasi. Semakin stres, semakin 
sering ia berkunjung. Apalagi, ada saatsaat lemahnya rupiah sulit di
tahan. Di kondisi ini, Erwin yang berusaha menyembunyikan stres
nya berusaha bercanda untuk mengurangi ketegangan tim di dealing 
room. Bisa dibayangkan, ketika rupiah meluncur terus, tak terlihat 
batas bawahnya. Panggilan masuk dan keluar dari telepon genggam. 
Apalagi, di jamjam penutupan Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar 
Rate), sampai Heru Kristiyana dari OJK ikut hadir di dealing room agar 
keputusan bisa cepat diambil. “Ini siapa yang ngebid, udah ditanyain 
belum buat apa. Kirakira kalau begitu terus, kan, panik juga,” cerita 
Tisna menceritakan suasana pada Maret 2020.
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Saat itu, salah satu langkah strategis yang diambil Bank Indone
sia adalah membuat transaksi domestic non deliverable forward diper
hitungkan dalam posisi devisa neto (PDN) bank dan dilaporkan ke BI 
sehingga perbankan akan semakin longgar dalam bertransaksi di pasar 
valas, sejak 20 Maret 2020. DNDF merupakan kebijakan yang diambil 
dalam waktu singkat, di antaranya berawal dari diskusi Erwin bersama 
orangorang di dealing room.

Masukan dari mereka segera ia tindak lanjuti dengan mengon
tak OJK dan Kementerian Keuangan untuk menjajaki kemungkinan 
kebijakan yang bisa dilakukan guna menahan tekanan terhadap rupiah. 
Begitu level pimpinan di kedua institusi keuangan itu setuju, Erwin 
mendorong timnya membuat rancangan kebijakan untuk nantinya di
ajukan ke Rapat Dewan Gubernur. Erwin ingin rumusan segera dibuat 
untuk diajukan demi bisa cepat meredam gejolak nilai tukar. “Keti
ka proses diskusi itu, sampai ada yang distrap dalam ruangan. Enggak 
boleh keluar. Pokoknya sebelum jelas isinya jangan keluar ruangan ha
haha.. seru,” kata Erwin Hutapea.

***
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H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N

Kembangkan DSSK sebagai “Center of Excellence Pengawasan”

Sebagai Dewan Gubernur, Erwin punya andil besar dalam 
mengawal pengembangan Departemen Surveilans Sistem Keuangan 
(DSSK) sebagai center of excellence pengawasan di Bank Indonesia. 
Untuk menjalankan misi tersebut, arahan Erwin tetap sama, yaitu 
mengedepankan sinergi dengan lembaga lain, baik di internal mau
pun eksternal Bank Indonesia.

Erwin yakin DSSK tidak akan bisa bekerja sendiri dalam melaku
kan fungsi pengawasan makroprudensial. Misalnya, DSSK sebagai 
pelaksana pengawas, untuk menjalankan tugasnya harus ada departe
men lain yang membuat kebijakan. Selain itu, DSSK juga membutuh
kan datadata untuk mendukung kinerjanya dari departemen lain di 
Bank Indonesia, seperti Departemen Statistik. “Jadi, memang leader
ship Pak Erwin itu. Beliau selalu minta kita bersinergi karena dengan 
bersinergi pencapaian tugas akan lebih efisien, lebih mudah,” ungkap 
Sempa Arih H Sitepu yang menjadi Kepala DSSK 20172020.

Peran Erwin yang signifikan dalam pengembangan DSSK tak 
hanya diakui oleh bawahannya. Atasannya, yaitu Agus Martowardojo 
yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia juga menga
cungi jempol atas kerja Erwin membidani hingga membesarkan depar
temen tersebut sampai akhirnya tumbuh berwibawa. 

Untuk menjaga hubungan baik dengan lembaga lain, Erwin masih 
tetap menjalankan diplomasi kopi dan sarapan pagi bersama temanteman
nya di Otoritas Jasa Keuangan. Namun, karena kesibukan nya sebagai DG, 
pertemuan informal dengan OJK itu tidak bisa sese ring sebelumnya.

Sementara untuk internal Bank Indonesia, Erwin sering 
menyempatkan diri berkunjung ke satkersatker, termasuk DSSK. Dia 
biasa datang mendadak meski hanya sekadar menyapa anak buahnya. 
Sempa bercerita kalau kunjungan ke DSSK sering kali dilakukan Erwin 
sebelum atau setelah shalat Jumat. Kebetulan jalan ke masjid melewati 
kantor DSSK. Dia berangkat dari ruang DG satu jam sebelum shalat 
Jumat dan mampir dulu ke DSSK. 
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Kalau bertandang ke DSSK, Erwin biasanya tidak masuk ke ru
angan para petinggi. Menurut dia dengan para petinggi itu, ia cukup 
sering bertemu, seperti saat RDG atau ketika dia memanggil mereka. 
Dia memilih bertemu staf yang di level bawah. “Say hello saja, beliau 
sangat suka seperti itu. Datang ke meja terus temanteman ngeriung di 
sekitar beliau. Sangat akrab,” kata Sempa. 

Tak heran, Erwin akhirnya sangat mengenal stafnya, sampai pada 
kemampuan dan ketertarikan khusus masingmasing. Bahkan, Erwin 
tahu kalau ada pegawai baru. Sambil guyon, Erwin sering kali menyapa 
pegawai baru dengan alasan untuk mengetes ingatannya. Ketika dijelas
kan pegawai baru tersebut belum lama bergabung dengan DSSK, Er
win pun tersenyum. “Oo pantas, saya nguji ingatan saya, enggak kenal 
atau sudah pikun, bener ya berarti saya masih bener, kamu anak baru,” 
cerita Sempa menirukan Erwin.

 Budiatmaka yang sejak 2020 menjadi Kepala DSSK juga melihat 
besarnya perhatian Erwin terhadap DSSK. Menurut dia, Erwin sangat 
memberi perhatian ke anak buahnya, termasuk dalam hal karier mereka. 
Bahkan, Budiatmaka sering diminta untuk memindahkan stafnya ke luar 
DSSK untuk pengembangan karier sang staf. “Aku mau pindahin ini, 
biar dia berkembang dengan baik. Ya, kayak gitu. Itu intervensi beliau 
untuk perkembangan karier anakanaknya,” ungkap Budiatmaka. 

 Kedekatan Erwin dengan anak buahnya tak hanya di permu
kaan. Dia juga mengerti permasalahan karyawannya. Meski sudah men
jadi Deputi Gubernur, dia bersedia ikut menyelesaikan masalah pribadi 
yang mendera anak buahnya. Linda Maulidina yang saat diwawancara 
tengah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan 
Makroprudensial bercerita, pada suatu masa, ada stafnya yang menga
jukan pengunduran diri karena disuruh sang suami. Karena tidak bisa 
memutuskan, Linda mengadukan masalah tersebut kepada Erwin.

Linda mengaku tidak berani menandatangani surat pengundur
an diri tersebut karena takut dianggap menjerumuskan stafnya ke da
lam masalah. Alasannya, sang staf dikenal sebagai sosok yang cerdas dan 
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punya masa depan yang baik di Bank Indonesia. Sungguh disayangkan 
jika harus keluar dari Bank Indonesia. “Kirim ke saya Lin, biar saya 
yang ngomong. Gitu kata Pak Erwin. Mau lho Pak Erwin. Jarang DG 
yang mau begitu,” kenang Linda.

Benar saja, setelah bertemu dengan Erwin, staf tersebut pada 
akhirnya memutuskan meninjau kembali niatnya untuk mengundur
kan diri.

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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Sempa mengungkapkan, saat memimpin DSSK, dia sering me
minta arahan Erwin sebagai Deputi Gubernur, khususnya terkait hal
hal yang substansial dan tidak bisa dipecahkan dengan ketentuan yang 
ada. Sempa biasanya melampirkan catatan dengan sejumlah alternatif 
solusi. Erwin bisa langsung memutuskan solusi yang dipakai jika per
soalannya tidak terlalu sulit. Namun, kalau masih ragu, Erwin tidak se
gan memanggilnya untuk diajak berdiskusi hingga sampai diputuskan 
solusi yang dipakai.

 Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai pelaku 
baru dalam sistem pembayaran di Tanah Air. Awal tahun 2016, alat 
pembayaran digital banyak muncul. Salah satunya Gopay, alat pemba
yaran milik Gojek. Alat pembayaran digital ini merupakan fenomena 
baru di dunia dan berkembang sangat pesat. Begitu juga di Indonesia.  

Sempa mengungkapkan pengawasan sistem pembayaran terse
but merupakan lanjutan dari pengembangan center of excellence penga
wasan tahap dua yang menjadi tugas DSSK. Ada banyak kendala yang 
muncul. Yang paling utama adalah masih minimnya regulasi untuk 
mengatur alat pembayaran baru tersebut. Salah satunya aturan soal ba
tas kepemilikan asing. Dalam aturan di Bank Indonesia, kepemilikan 
saham asing sampai semua layer dibatasi hanya 25 persen. Aturan pem
batasan ini dibuat dengan tujuan agar Indonesia tidak dikuasai asing 
sepenuhnya.

 Di luar dugaan, para pelaku ternyata sudah punya strategi jitu 
untuk “mengakali” aturan tersebut. Dalam aturan Bank Indonesia dise
butkan bahwa kepemilikan asing maksimal 25 persen sampai ultimate 
shareholder. “Ternyata mereka tambah canggih saja. Banyak banget je
nis kepemilikan saham yang enggak ada voting rightnyalah. Dia bi
lang memang punya saham, tetapi dia enggak ambil hak suara. Cuma 
nanam duit di situ untuk ambil keuntungan, titik. Soal pengelolaan 
diserahkan ke manajemen,” papar Sempa. 

Sempa mencontohkan, dalam kasus Gopay, investor asing itu 
menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada Nadiem Makarim se
bagai pendiri Gojek. Sementara aturan yang dimiliki Bank Indone
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sia adalah aspek kepemilikan saham menjadi satu dengan hak suara. 
Jadi, misalnya memiliki saham 50 persen, dia punya hak suara 50 per
sen sehingga sangat menentukan jalannya perusahaan.

 Karena dimensi masalahnya sangat luas, Sempa pun memba
wa fenomena baru tersebut kepada Erwin. Bahkan, masalah tersebut 
akhirnya menjadi tema penting dalam Rapat Dewan Gubernur. Erwin 
sangat berperan penting untuk mencari solusi dari permasalahan terse
but. Langkah pertama, Erwin meminta DSSK mencari contohcon
toh pengalaman serupa yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, da
lam RDG akhirnya diputuskan memanggil manajemen Gopay untuk 
didengar langsung keterangannya, terutama terkait kepemilikan saham 
asing. Untuk memperjelasnya, Erwin pun meminta surat perjanjian 
yang dibuat Gojek dengan pemegang saham asing tersebut.

“Kita mau lihat sebenarnya seperti apa perjanjiannya. Nah, itu 
kalau di levellevel saya yang minta surat perjanjian, enggak bakal 
dilayani. Kita butuh level Pak Erwin,” ungkap Sempa.

Terkait hal ini, Erwin banyak memberi arahan ke tim DSSK agar 
benarbenar presisi dan hatihati dalam mengambil keputusan. Selain 
setiap keputusan yang diambil harus implementatif, juga harus mem
pertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum, bahkan hukum in
ternasional. Pasalnya, keputusan apa pun yang diambil Bank Indonesia 
mempunyai konsekuensi yang luas.

Selain itu, keputusan yang dibuat harus tetap menjaga agar jangan 
sampai negara dikuasai asing. Di sisi lain, Erwin juga mewantiwanti 
agar tetap bijaksana sehingga keputusan yang dibuat jangan sampai 
membuat Indonesia dimusuhi asing. “Kalau sampai enggak ada asing 
yang mau investasi ke sini, itu juga bisa bahaya,” kata Sempa. 

 Adanya alat pembayaran baru dalam sistem pembayaran terse
but membuat RDG akhirnya memutuskan untuk membuat peraturan 
peng awasan yang terintegrasi, yang kemudian dituangkan dalam pera
turan Bank Indonesia (PBI) dengan melibatkan berbagai departemen, 
termasuk DSSK, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP), 

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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dan Departemen Hukum. “Jadi, DSSK memberikan feeding kepada 
tim ini, begini loh praktiknya di lapangan. Ini yang belum ada atur
annya, kita enggak bisa sentuh yang kayak gini. Nah, semua dibahas,” 
ujar Sempa. 

Setelah kasus Gopay, banyak bermunculan masalah lain dalam 
sistem pembayaran yang belum diatur dalam regulasi Bank Indonesia. 
Selesainya satu hal diikuti mulainya hal baru karena dinamisnya indus
tri sistem pembayaran. Bank Indonesia, terutama DSSK, harus terus 
mengikuti perkembangan. “Nah, yang kayakkayak gitu itu sebetul
nya yang paling seru dengan Pak Erwin. Kita diskusinya hangat sekali. 
Beliau juga punya temanteman lain yang kasih masukan. Kita dapat 
banyak ilmu dari beliau,” tutur Sempa.

Erwin selalu menekankan bahwa sinergi adalah kata kunci un
tuk dapat sukses dalam semua hal. Terkait dengan Komite Stabilitas 
Sistem Keuangan, Erwin punya ide untuk menjaga koordinasi antara 
empat lembaga dalam KSSK, yaitu Bank Indonesia, Lembaga Penjamin 
Simpanan, OJK, dan Kementerian Keuangan. Dalam RDG, Erwin me ng
usulkan pertukaran pegawai di antara empat lembaga tersebut agar sin
erginya bertambah cepat. “Dengan pertukaran ini, ketika anakanak 
muda ini promosi jadi pimpinan di lembaga masingmasing, hubungan 
antarlembaga jadi lebih smooth,” ucap Sempa.

    

KEPALA DSSK Budiatmaka mengatakan, Erwin secara aktif memberi
kan arahan terkait kebijakan DSSK. Sebaliknya, tim DSSK juga sangat 
proaktif memberikan berbagai usulan kepada Erwin. “Tidak dari atas 
te rus, harus ada bottom up. Up down dan bottom up itu semua balance 
gitu loh, tergantung permasalahannya seperti apa,” ujar Budiatmaka. 

Munculnya pro dan kontra dalam diskusi dengan Erwin sudah 
hal yang lumrah. Meski punya otoritas sebagai Deputi Gubernur, Erwin 
tidak lantas harus memaksakan pendapatnya untuk menjadi keputusan 
dalam rapat. Menurut Budiatmaka, Erwin akan menerima pendapat 
dari bawah jika memang didasari oleh alasan yang sangat kuat. Sebalik
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nya, kalau memang pendapat Erwin yang punya dasar kuat, seluruh 
jajarannya juga akan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik.

Budiatmaka bercerita bagaimana tangan dingin Erwin ikut 
memberikan “sentuhan” dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. 
Pada 2020, ada masalah cukup serius melanda di industri perbankan 
nasional. Kasus ini berawal dari tahun 2018, ada sebuah bank swasta 
ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa 
Keuangan karena mengalami kesulitan likuiditas. Persoalan perbankan 
tersebut menjadi serius karena ada kepentingan politik masuk ke da
lamnya. Apalagi, saat itu para nasabah bank tersebut sempat melakukan 
penarikan dana (rush money) akibat hoaks.

 Secara individu bank, kasus tersebut memang menjadi ranah 
OJK. Namun, karena dikhawatirkan bisa berdampak sistemik, Bank 
Indonesia akhirnya juga turun tangan. Budiatmaka sebagai komandan 
DSSK terlibat langsung. Dia menjadi saksi betapa peran Erwin sangat 
besar dalam membangun komunikasi antara Bank Indonesia dan OJK 
dengan memberi solusi yang baik bagi penyelesaian kasus bank swasta 
tersebut sehingga, walau sempat ramai di media massa, tidak menim
bulkan gejolak di perbankan nasional. “Semua itu akhirnya konstruktif 
karena ada komunikasi yang baik antara Bank Indonesia dan OJK. Pe
ran Pak Erwin kuat di situ,” tutur Budiatmaka.

Selain melakukan sinergi dengan OJK, Erwin juga melakukan kon
solidasi yang solid secara internal di Bank Indonesia untuk mena ngani ka
sus bank tersebut. Dia mengingatkan DSSK untuk berhatihati, baik dalam 
mengambil keputusan maupun menjaga kerahasiaan. Ia berprinsip, secara 
kelembagaan, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang 
akomodatif dan longgar agar semua perban k an bisa tumbuh sehat. 

 Bank tersebut akhirnya kembali sehat setelah OJK bekerja sama 
dengan Bank Indonesia melakukan berbagai langkah, mulai dari me ng
ubah struktur kepemilikan hingga penguatan modal. Dalam waktu ce
pat, masalah likuiditas bank tersebut bisa teratasi dengan baik. 

***

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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Program KKI Jadi Ikon Pameran UMKM Nasional 

Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Kon
sumen (DUPK) memang bukan departemen utama di Bank Indonesia. 
Namun, di bawah Erwin Rijanto sebagai Deputi Gubernur Bank Indo
nesia, departemen tersebut mampu berkontribusi nyata bagi pengem
bangan UMKM.

Berbagai program yang ditelurkan mampu membuat departemen 
tersebut “naik kelas”. Tahun 2018, departemen tersebut meraih pre
dikat exceed. Prestasi exceed ini sangat jarang dicapai oleh direktorat di 
Bank Indonesia, terlebih DUPK hanya merupakan satker pendukung.  
“Prestasi ini dirintis mulai 2015. Lalu 2016 sampai 2018 kami dapat 
exceed. Jadi, kami merasa sejajar dengan satuan kerja besar yang lain,” 
kata Kepala DUPK Yunita Resmi Sari.  

Salah satu terobosan yang dicapai DUPK adalah keberhasilan
nya dalam menyelenggarakan Program Karya Kreatif Indonesia (KKI). 
Tim Sari berhasil menyulap program KKI menjadi standar pamer
an UMKM berkualitas. Tidak salah apabila kemudian program KKI 
akhir nya menjadi ikon pameran UMKM di Bank Indonesia, bahkan 
juga di tingkat nasional. 

Ide dan arahan Erwin banyak mewarnai lahirnya KKI tahun 
2016. Proses pembentukannya cukup panjang. Ide bermula ketika 
Erwin terkesan dengan produk kopi UMKM binaan Bank Indone
sia. Sebagai penyuka kopi, tentunya Erwin banyak mengoleksi produk 
kopi UMKM binaan tersebut. Ia lalu berpikir, seharusnya bukan hanya 
dirinya yang menikmati produk berkualitas dari para UMKM binaan 
Bank Indonesia tersebut. Masyarakat luas juga perlu menikmatinya.

Erwin pun meminta agar ide tersebut dibahas serius. Ia meng
inginkan digelar semacam pameran produk UMKM yang berisi ba
rangbarang berkualitas. “Arahan Pak Erwin, kamu harus bikin se akan
akan produk yang eksklusif sehingga orang berebutan membeli karena 
itu produk tidak akan pernah ada lagi. Sebab, selama ini kan orang 
membeli produk UMKM karena kasihan,” papar Sari.  
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Sari mengatakan, butuh waktu cukup lama untuk merumuskan 
kegiatan pameran tersebut, karena event tersebut merupakan sesuatu 
yang baru. Akhirnya, muncul pemikiran membuat pameran produk 
UMKM yang premium. Erwin menyambut baik ide tersebut, demiki
an juga Gubernur Bank Indonesia kala itu, Agus Martowardojo. Bank 
Indonesia lalu menjadi pendukung dan fasilitator sambil menggandeng 
Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Program pameran KKI ini juga harus dipadu dengan program ko
munikasi sehingga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan Bank Indo
nesia kepada masyarakat. Erwin berpesan agar jangan sampai acara pame
ran tersebut terkesan komersial. “Yang saya ingat pesan Pak Erwin, jangan 
membuat pameran seperti Pasar Tanah Abang pindah. Di sinilah faktor 
kurasinya (barangbarang yang dipamerkan) sangat penting,” kata Sari.

Pameran KKI pertama diadakan di Balai Kartini Jakarta pada 
2016. Saat itu, Bank Indonesia mengundang Mufidah Jusuf Kalla, 
istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat Ketua Umum 
Dekranas, untuk membuka pameran. Peserta yang dilibatkan adalah 
UMKM binaan dari 46 kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada 
di seluruh Indonesia.

Pameran perdana KKI sukses. Masyarakat berbondongbondong 
datang memborong barangbarang pameran yang memang berkualitas 
bagus. Dalam satu hari, barangbarang yang dipamerkan ludes terjual.

Menurut Sari, kesuksesan pameran disebabkan oleh dua hal. 
Selain barangnya bagus dan eksklusif, harga yang dipatok juga sangat 
terjangkau. Jumlah barang yang dijual juga terbatas. Bahkan, keba
nyakan satu jenis barang hanya berjumlah satu unit. Selain itu, banyak 
barangbarang bagus UMKM dari daerah yang belum pernah muncul. 
Misalnya, tas manikmanik dari Kalimantan Timur, kain tenun masali
li dari Sulawesi Tenggara. Kemudian, ada lagi kain tenun Tidore dari 
Maluku Utara yang tadinya hanya tersimpan di istana setempat. “Jadi, 
kualitas tidak selalu berkorelasi dengan harga. Kualitas itu ditunjukkan 
dengan rarity, kelangkaan dan eksklusivitas,” ungkap Sari. 

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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Keberhasilan tersebut membuat pameran KKI dilakukan setiap 
tahun. Pada 2019, misalnya, dengan menggandeng Badan Ekonomi 
Kreatif pimpinan Triawan Munaf, acara pameran KKI Bank Indonesia 
digelar megah di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta 
Pusat. Pameran KKI tersebut dibuka Presiden Joko Widodo. Pameran 
yang berlangsung selama tiga hari itu menampilkan 370 produk UMKM 
unggulan yang menjadi binaan bank sentral. Produk UMKM yang di
pamerkan beragam, mulai dari fashion, makanan dan minuman, hingga 
kerajinan tangan yang diproduksi industri rumahan. Dengan capaian itu, 
pameran KKI akhirnya menjadi standar dan ikon pameran UMKM yang 
berkualitas baik di Bank Indonesia ataupun secara nasional.

Program pameran KKI tersebut berjalan terus sampai saat ini. 
Bahkan, untuk terus menghidupkan dan menjadi pendorong kema
juan UMKM di Tanah Air, DUPK juga mencetuskan ide untuk mem
berikan penghargaan kepada pihakpihak yang memiliki kontribusi 
baik dalam upaya mendukung pengembangan UMKM. Penghargaan 
tersebut kemudian disebut sebagai Bank Indonesia Awards, yaitu peng
hargaan Bank Indonesia kepada bankbank umum yang memberikan 
kredit terbesar kepada UMKM. 

Pemberian penghargaan tidak mainmain. Ada tim juri yang indepen
den untuk memilih lembaga mana saja yang akan diberi penghargaan. Selain 
perwakilan dari Bank Indonesia, tim juri lainnya berasal dari luar, mulai dari 
OJK, tokoh media nasional, akademisi, hingga dari kementerian terkait.

“Juri harus dari luar, jangan semata BI saja. Pak Erwin yang me
nyarankan pihak mana saja yang samasama kita rangkul dan samasama 
memberikan penilaian bahwa bank tersebut memang layak,” kata Sari. 

Edisi perdana tim juri penghargaan Bank Indonesia Awards 
di pimpin oleh Prof Dr Boediono. Sosok Boediono dianggap sangat 
kredi bel memimpin tim juri karena berbagai kompetensinya yang tidak 
diragukan lagi. Selain seorang akademisi dan pernah memimpin Bank 
Indonesia, Boediono juga pernah mendampingi Presiden Susilo Bam
bang Yudhoyono sebagai Wakil Presiden. Penghargaan Bank Indonesia 
Awards digelar setiap tahun dan masih terus berjalan hingga saat ini.
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Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meng
ungkapkan, ada peran besar yang diberikan oleh Erwin dalam upaya 
mendorong pembiayaan kepada UMKM tersebut terus tumbuh. Pem
berian kredit kepada UMKM, jika dilihat dari sisi makroprudensial, 
punya dampak signifikan. “Tidak mungkin perbankan di Indonesia 
tidak diberi target portofolio untuk membiayai UMKM. Harus dalam 
jumlah persentase tertentu, begitu,” ujar Agus.

Oleh karena itu, Bank Indonesia pun mengeluarkan peraturan 
mengenai rasio kredit di perbankan yang sesuai dengan kaidah di dalam 
UU Bank Indonesia. “Rasio kredit di perbankan kepada UMKM harus 
dimulai dari 10 persen dari total kredit, naik menjadi 15 persen tahun 
2017, lalu 20 persen tahun 2018. Kemarin, Pak Jokowi mencanangkan 
kredit UMKM harus 30 persen. Dengan cara seperti itu, makropruden
sial bisa menjaga akses kepada pembiayaan yang lebih inklusif karena, 
kalau tidak, akan terjadi gap antara yang besar dan yang kecil,” ujar Agus.

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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MENGENAI PENGEMBANGAN produk UMKM, salah satu ruang 
lingkup yang menjadi perhatian Bank Indonesia adalah pengembangan 
produk volatile food. Harga volatile food, seperti cabai, beras, bawang 
putih dan merah, serta daging, sering bergejolak akibat panen, ganggu
an alam, atau faktor lain, seperti harga pangan domestik ataupun inter
nasional. “Indonesia itu sudah merdeka 74 tahun kok kita tersandera 
inflasi akibat volatile food,” kata Erwin.

Erwin mengakui bahwa mengurusi komoditas pangan tersebut bu
kan merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia. Oleh karena itu, jika 
Bank Indonesia ingin menyentuh sektor tersebut, harus ada alasan yang 
masuk akal dan sejalan dengan tugas pokok Bank Indonesia, di antara nya 
menjaga inflasi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Bank Indonesia bisa 
membina UMKM sehubungan dengan persoalan inflasi tersebut. 

Departemen UMKM pun menggelar berbagai kerja sama de
ngan pemerintah daerah. Misalnya, DUPK pernah menggelar diskusi 
bersama Bank Indonesia dengan mengundang Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo untuk khusus membahas bagaimana mengembangkan 
komoditas bawang merah. Dari Bank Indonesia hadir Erwin Rijanto. 
Bank Indonesia sengaja mengundang Ganjar karena Jawa Tengah me
rupakan salah satu daerah pemasok bawang merah terbesar di Indone
sia, memberi kontribusi 32 persen dari produksi bawang merah nasi
onal. Bawang merah merupakan salah satu komoditas penyebab inflasi 
karena harganya yang tidak stabil.

Dari diskusi tersebut akhirnya diketahui mengapa harga bawang 
merah tidak pernah stabil. Pada waktu panen raya, harga sering kali 
jatuh. Akibatnya, petani tidak mau menanam bawang merah lagi se
hingga terjadi kelangkaan yang kemudian memicu inflasi. Siklus terse
but terjadi sepanjang tahun tanpa ada solusi yang konkret. “Dari situ 
muncul solusi agar, saat panen, bawang merah bisa disimpan. Maka, se
karang dikembangkan metodemetode penyimpanan sehingga bawang 
bisa tahan lama,” tutur Sari.

Pembinaan UMKM pun dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 
kaitannya untuk menjaga inflasi. Bahkan, di Brebes, menurut Erwin, 
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kelompokkelompok unggulan terbentuk. Mereka menanam cabai de ngan 
menggunakan green house dari bahan plastik khusus yang tahan hingga 
lima sampai enam tahun pemakaian. Hal serupa juga dilakukan Bank In
donesia di Indonesia bagian timur terkait komoditas cabai dan telur ayam 
yang sering kali menjadi penyebab inflasi di sana. Pasokan untuk komodi
tas yang berasal dari pulau lain sering kali terganggu oleh gelombang tinggi. 

Terobosan terkait komoditas ini di antaranya hasil kerja sama 
Bank Indonesia dengan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di 
bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BI 
membuat pilot project untuk penanaman cabai dan peternakan. Hasil
nya, kata Erwin, sungguh memuaskan.

Terobosan lainnya yang dibuat DUPK adalah mengusulkan ha
dirnya asuransi peternakan. Sari mengatakan, membuat asuransi sapi 
banyak tantangan karena hewan ternak tersebut sangat rawan dicuri 
sehingga tidak ada lembaga pembiayaan yang mau membuat asuran
si untuk binatang ternak, seperti sapi. Untuk membuat ide tersebut 
meyakinkan, Sari sampai menugaskan timnya untuk melakukan studi 
banding ke negara lain yang memiliki pengawasan asuransi peternakan.

“Saat disampaikan ke Pak Erwin, beliau bilang, kok saya ngo   
mo ng   in sapi sih, saya kan kerja di BI. Beliau bercanda begitu,” ucap Sari. 

Sari sengaja meminta Erwin sebagai Deputi Gubernur untuk 
menyampaikan ide asuransi sapi tersebut di sebuah workshop bersama ke
menterian terkait agar lebih didengar. Strategi Sari tersebut berhasil. Ti
dak lama kemudian, ide pembiayaan asuransi bidang peternakan tersebut 
akhirnya dijalankan. “Asuransi sapi itu ada. Yang mengerjakan (lembaga) 
yang lain, tetapi idenya kami yang memunculkan. Kita buat kajiankaji
an, sekarang ada empat lembaga asuransi bidang peternakan,” tutur Sari. 

Erwin juga tak lelah mengingatkan bawahannya untuk selalu 
bergerak dan belajar secara update praktikpraktik terbaik UMKM, baik 
dari lembaga dalam negeri maupun internasional. Erwin juga suka berbagi 
ilmu ketika menghadiri acaraacara di luar negeri. Kala itu, Erwin mende
ngar ada sekuritisasi kredit UMKM yang dijalankan bank sentral Perancis.

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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“Jadi, kredit UMKM dari sebuah bank kemudian bisa dijamin
kan ke bank sentral untuk mendapat sekuritisasi sehingga si bank 
komersial bisa menyalurkannya lagi. Nah, itu kita disuruh mempela
jari. Bikin kajian sampai penerapannya,” papar Sari. Sekuritisasi kredit 
UMKM di atas memang tidak bisa langsung diterapkan karena harus 
dibangun dasarnya terlebih dahulu. Namun, hal itu menjadi salah satu 
instrumen yang sekarang muncul di ketentuan rasio pembiayaan inklu
sif makroprudensial (RPIM). 

KEBERHASILAN BERBAGAI program unggulan yang dijalankan 
DUPK tidak lepas dari “sentuhan” personal Erwin kepada para staf. 
Erwin tergolong jarang berkunjung secara fisik ke DUPK. Namun, ia 
bisa tibatiba mendatangi meja para staf di sana. “Kalau ke kami, tidak 
rutin. Mungkin dua bulan sekali, lebih pada surprising visit. Kita yang 
agak kaget. Kadang datang membawa makanan terus dibagibagi dan 
dimakan bareng,” ungkap Sari.

Meski jarang datang, Erwin tidak pernah menolak hadir jika di
undang dalam acara apa pun yang diselenggarakan DUPK. Bahkan, 
Erwin juga bersedia hadir meskipun diundang pada acara yang digelar 
setingkat satuan kerja. Hal itulah yang membuat Erwin selalu dekat 
dan mengenal para stafnya secara personal.

Tidak intensnya Erwin berkunjung ke DUPK jika dibandingkan 
dengan kehadiran fisiknya ke DSSK dan DPM bukan berarti kurang
nya perhatian. Ia memiliki alasan tersendiri mengapa harus melakukan 
hal tersebut. Sebagai Dewan Gubernur, ia membawahkan tujuh depar
temen yang membutuhkan perhatian dalam porsi yang berbeda, sesuai 
dengan tantangan yang dihadapi tiap departemen, sehingga semuanya 
berjalan optimal.

Bagi Erwin, adil tersebut tidak mesti sama rata sama rasa. Misal
kan, jika departemen A dikunjungi seminggu dua kali, departemen B 
juga harus diperlakukan serupa. Tidak demikian buat Erwin. Ia mem
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bagi perhatian sesuai dengan beban yang ditanggung tiap departemen. 
Misalnya, Erwin harus memberi perhatian lebih banyak ke DSSK dan 
DPM ketika kondisi ekonomi agak krisis. Sebab, kedua departemen 
itulah yang harus memonitor kondisi setiap hari.

Dalam ingatan Erwin, ia berkunjung ke DUPK dua bulan seka
li. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat koordinasi kerja berku
rang. Sebab, ada pertemuan mingguan antardepartemen yang berada di 
bawah koordinasi Erwin. 

Erwin mengakui bahwa programprogram yang dilaksanakan 
DUPK bagus. Pameran KKI berhasil menyaingi pameran lain yang su
dah lebih dahulu ada. “Saya akan dukung semua program yang bagus 
dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan, harus sesuai dengan 
garisgaris yang telah ditentukan, misalnya dalam hal anggaran, tidak 
boleh melebihi pagu anggarannya,” tuturnya. (*)

H I D U P  M E M B A W A  K E J U T A N
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Bab 7

Testimoni 

Rosalia Suci Handayani

Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia

“Kuat dalam Referensi”

BAGI SUCI, Erwin Rijanto adalah atasan 
yang ceplasceplos dan sering menantang 
anak buahnya. Namun, justru itu yang 
membuat Suci merasa dekat walaupun se
cara struktural posisi Erwin sebagai anggo
ta Dewan Gubernur menjadi atasann
ya. “Saya setiap saat bisa datang untuk 
ngobrol, curhat kerjaan. Malah dibi
kinin kopi. Ayo ngopi dulu, katanya. 
Hahaha,” cerita Suci.
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Pengalaman kerja Suci dengan Erwin memang cukup berkesan, 
terutama saat membuat UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang pence
gahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Mereka 
bisa membahas substansi sampai pagi. 

Pembahasan dengan DPR juga memakan waktu hingga tengah 
malam. Seusai rapat dengan DPR, tim Bank Indonesia masih bertemu 
lagi untuk membahas pekerjaan rumah hasil pertemuan dengan DPR. 
Tidak saja referensireferensi yang diperlukan, tetapi juga strategi. 

Referensi itu menjadi bagian penting dari strategi karena tidak saja 
digunakan secara internal oleh Bank Indonesia, tetapi  juga dikirim ke 
mitra, seperti Kementerian Keuangan, bahkan anggota DPR. “Ngum
pulin referensi bisa sampai pagi dan Pak Erwin orangnya, kan, gitu. Dia 
nungguin. Sambil ngobrol dan ngerokok,” cerita Suci.

Suci mengatakan, yang paling mengesankan dari Erwin ada
lah pola kepemimpinannya yang turun ke bawah. Ia tidak mau ha
nya berada di ruangannya, susah didekati, dan memberikan instruk
si lewat surat dari balik meja. Suci juga belajar tentang bagaimana 
Erwin menyelesaikan masalah, tidak hanya secara formal, seperti su
ratmenyurat dari balik meja. Ada strategi pendekatan yang oleh Er
win dilakukan sendiri. Pendekatan formal untuk menyelesaikan ma
salah dilengkapi dengan cara informal, terutama menjalin hubungan 
pribadi dengan mitra. “Bagi saya, ini contoh how to deal with problem 
ya, enggak akan selesai kalau hanya lewat suratsurat,” cerita Suci.

Caracara Erwin yang nonformal ini tidak saja diamati, tetapi 
dialami langsung oleh Suci. Bisa saja tibatiba kantor Suci mendapat 
kiriman otakotak dalam jumlah besar. Suci pun segera mengum
pulkan temantemannya yang datang buruburu dengan notes dan 
bolpoin. “Dikira mau ngomongin soal apa,” cerita Suci.

Ia bahkan terkenang pada halhal kecil, seperti Erwin yang 
selalu mengambilkan kotakkotak kue dari troli kalau mereka rapat 
di ruangannya. Tak lupa, Erwin sendiri yang mengantarkan Suci dan 
temantemannya ke lift. “Padahal, dia bosnya,” kata Suci.
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Suci juga mengingat pola kepemimpinan Erwin yang terbuka. 
Atasannya itu membuka diri untuk berbagai percakapan, tidak sela
lu serius atau terstruktur walau hampir selalu lama. Dari sini, Suci 
menyimpulkan kalau Erwin memiliki kepemimpinan yang senang 
mendengar dan mendapat masukan, tanpa terikat struktur yang ada.

Sayangnya, obrolanobrolan itu lalu terhambat pandemi 
Covid19. Bahkan, menjelang Erwin pensiun, perpisahan hanya bisa 
dilakukan secara terbatas. Erwin dijadwalkan untuk datang ke satu
ansatuan kerja, lalu mereka mengadakan acara kecil dengan maksi
mal dihadiri 20 persen dari jumlah anggota satuan kerja itu. Setelah 
itu, acara perpisahan untuk keseluruhan dilakukan secara daring. 
“Kurang greng banget, fotofoto aja harus pakai masker,” kata Suci.

T E S T I M O N I
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Filianingsih Hendarta

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

“Percaya kepada Anak Buah”

“PAK ERWIN itu percaya sama anak buah,” kata Filianingsih Hen
darta tentang kepemimpinan Erwin Rijanto. Hal ini terlihat dari 
keleluasaan yang diberikan Erwin kepada anak buahnya. Mendapat 
kepercayaan yang tinggi, anak buah Erwin berusaha bekerja seopti
mal mungkin. “Kalau enggak dipercaya, kita jadi 
terbatas. Tapi, karena ada trust, anak buah jadi 
berkinerja baik,” kata Filianingsih.

Bentuk kepemimpinan Erwin yang 
lain adalah ia selalu berada di depan. Ke
tika ada masalah, Erwin yang berhadap
an dan bertanggung jawab atas ma
salah itu. Namun, seiring dengan hal 
itu, Erwin juga menekankan adanya 
keterbukaan dan transparansi dari 
anggota timnya. 

Filianingsih mencontohkan, 
ketika akan memajukan sebuah 
topik dalam rapat Dewan Guber

T E S T I M O N I
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nur, timnya bertemu dengan Erwin terlebih dahulu yang memba
wahkan satuan kerjanya. Kepada Erwin, mereka memberikan semua 
informasi secara terbuka dan perkembangan terbaru. Begitu mereka 
maju ke rapat Dewan Gubernur, kalaupun Gubernur Bank Indone
sia mempertanyakan berbagai hal, bahkan menantang tim, Erwin 
akan maju membela anak buahnya. Ia yang mengambil tanggung 
jawab. “Tidak semua orang bisa seperti itu,” kata Filianingsih.

Walaupun demikian, Filianingsih juga menggarisbawahi Er
win yang disebutnya iseng. Gaya Erwin dalam melatih anak buah
nya bisa dikatakan tidak konvensional, apalagi bersifat teoretis. Er
win lebih banyak melakukan latihan bagi anak buahnya sebagaima
na kondisi di lapangan. “Mungkin karena orangnya memang easy 
going, ya. Yang jelas, dia juga memberi kesempatan kepada semua 
orang untuk maju dan tampil,” tutur Filianingsih.

Gaya Erwin yang easy going sudah menjadi trademarknya. 
Filia ningsih mengatakan, gaya itu tidak berubah alias tidak menjadi 
jaim, bahkan ketika Erwin telah menjadi Deputi Gubernur. Walau 
demikian, ada juga yang berubah dari Erwin, yaitu keras kepalanya. 
Walau secara prinsip tidak berubah, keras kepala itu tidak lagi hadir 
secara frontal. “Waktu jadi direktur eksekutif, ia lebih temperamen
tal kalau rapat Dewan Gubernur. Setelah jadi anggota Dewan Gu
bernur, ia sudah bisa lebih menahan diri. Tapi, kalau gaya semuanya 
sih enggak berubah. Enggak ada jaimjaimnya,” kata Filianingsih.

Sikap Erwin yang kurang jaim ini bisa jadi yang membuat
nya dekat dengan banyak anak buah. Ketika telah menjadi Deputi 
Gubernur pun, ia sering bertindak sebagai barista, peracik kopi, saat 
anak buah datang ke ruangannya untuk berdiskusi. Erwin dengan 
tekun menimbang kopi untuk tamutamu, lalu meraciknya dengan 
teliti. “Kalian diskusi aja dulu. Kamu mau kopi apa? Kamu pesan 
kopi apa? Ini ada kopi Papua, ada kopi ini dan itu,” cerita Fi lianingsih 
menirukan Erwin.

Filianingsih bahkan sampai berani meminta koleksi kopi Er
win untuk dijadikan suvenir ketika ada tamu studi banding men
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dadak dari bank sentral lain. Keberanian berbicara kepada Erwin 
itu yang menurut Filianingsih menjadi kenangan yang penting. 
Menurut dia, keterbukaan dari para anggota Dewan Gubernur se
akan menjadi angin baru dibandingkan dengan anggota Dewan Gu
bernur di masa lampau yang berbeda karakternya. 

T E S T I M O N I
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Erwin Hutapea 

Direktur di Departemen Pengelolaan Moneter

“Pemimpin yang Membaur”

BAGI ERWIN Hutapea, Erwin Rijanto adalah sosok pimpinan 
Bank Indonesia yang membaur. Erwin Rijanto akrab dan berusa
ha untuk tidak berjarak dengan karyawan yang lain, apa pun ting
katannya. Gayanya yang akrab dan cair terlihat dari sapaan Erwin 
kepada semua karyawan di mana pun ia berada. “Saya kenal sejak 
beliau pegawai madya, jadi pegawai utama, 
lalu anggota Dewan Gubernur, pem
bawaannya tidak banyak berubah,” kata 
Erwin Hutapea.

Hutapea masih ingat, saat pera
yaan HUT Kemerdekaan RI di Bank 
Indonesia, Erwin datang nyelonong 
mendekati kerumunan untuk berfoto 
bersama, tertawa cekikikan, dan selfie. 
Padahal, perayaan yang sifatnya formal itu 
selalu dimulai dari acara resmi 
dengan posisi anggota De
wan Gubernur dipisahkan 
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wilayah berdiri atau duduknya dari karyawan lain. Dalam momen 
lain, seperti shalat Jumat, Erwin sering berada di baris belakang, 
katakanlah baris ketiga dari depan. Ia menolak walau protokol 
Bank Indonesia selalu memintanya duduk di barisan depan, seper
ti pimpinan Bank Indonesia lainnya. “Kalau protokol na riknarik, 
malah dia pelototin,” cerita Hutapea.

Hutapea juga menilai Erwin piawai membuat suasana dengan 
anak buahnya cair sehingga mereka merasa nyaman berbicara apa 
pun dengannya. Gaya kepemimpinan yang egaliter ini tidak hanya 
muncul di ruangruang informal dan penuh canda, tetapi juga jadi 
nuansa yang muncul dalam diskusidiskusi yang serius dalam kon
teks pekerjaan. Erwin sangat terbuka dan rendah hati untuk meneri
ma berbagai pandangan. Meskipun pada akhirnya ia yang mengam
bil keputusan, Erwin terbuka terhadap semua pandangan, termasuk 
pandangan yang berbeda dari anak buahnya. “Jadi, kita nyaman 
untuk menyampaikan pikiran atau pandangan kita terhadap sebuah 
masalah,” kata Hutapea.

Keinginan Erwin untuk mendengar terlihat saat ia meng
eksplorasi pandangan dari semua peserta rapat, bahkan dari level 
manajer dan asisten direktur. Semua diundang untuk memberikan 
pandangan. Baru kemudian diskusi dilakukan, dilanjutkan dengan 
keputusan akhir oleh Erwin. Cukup banyak rapat yang dilakukan 
antara satker yang dipimpin Erwin Hutapea dan Erwin Rijanto. 
“Begitu selesai RDG, beliau kami undang dalam rapat yang nama
nya Forum Operasi Moneter Bulanan,” kata Hutapea.

Dan, kalau rapat harus dilakukan di ruangan Erwin, Hutapea 
tidak lupa perlakuan istimewa Erwin kepadanya dan tim. “Beliau 
antar sampai ke lift. Terus bilang, makasih ya, sambil nungguin kita. 
Itulah beliau,” kata Hutapea.

Terakhir, menjelang pensiun, kehadiran Erwin Rijanto di 
dealing room di tengah krisis kurs dan ancaman pandemi Covid19 
menjadi inspirasi bagi Hutapea. “Saya tanya, ngapain ke kantor. Dia 



         237ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

jawab, lhooo nanti kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus tampil 
sebagai seorang pemimpin. Dalam masamasa seperti ini, bawahan
mu itu memerlukan support. Masak dalam masamasa kayak gini, 
kalian masih berkantor di sini, terus pemimpin berkantor di ru
mah,” cerita Hutapea.
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Agusman

Kepala Departemen Audit Internal 

“Teguh Memegang Prinsip”

MEMORI PERTAMA yang muncul dalam diri Agusman keti
ka nama Erwin disebutkan adalah sosok yang kredibel dan teguh 
memegang prinsip.  Keteguhannya berpegang pada pendirian itu 
tidak lantas membuat Erwin menjadi priba
di yang kaku, bahkan sebaliknya. Erwin, 
sejak muda saat dikenal pertama oleh 
Agusman sebagai pengawas bank yang 
memberikan kuliah di PCPM hingga 
menjadi anggota Dewan Gubernur, ada
lah orang yang lentur, dekat de ngan anak 
buah, dan friendly. Erwin juga disebut nya 
gaul, memiliki teman yang banyak dari 
berbagai stakeholders.

Agusman pertama kali mengenal Er
win saat mengikuti pendidikan calon 
pemeriksa bank. Ketika itu, 
Erwin menjadi dosen favor
it. “Beliau ngajar itu pinter, 
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ganteng lagi. Tementemen sangat histeris tuh, yang masih mu
damuda. Ngajarnya bagus, contohnya masuk akal, kemudian mem
bawakannya pas. Nah, itu ada di Pak Erwin semua. Favorit banget,” 
kenang Agusman. 

Kelas Erwin termasuk salah satu yang ditunggutunggu, ter
utama kisahkisahnya saat  memeriksa bank. Ia menguasai betul per
soalanpersoalan yang muncul selama pemeriksaan, sekaligus mem
bagi triktrik pengawasan yang tidak ada di textbook. Cerita tersebut 
disampaikan dengan sangat baik, tanpa menakutnakuti para calon 
pemeriksa. “Bank ini, pemiliknya yang ini, dia ‘mainnya’ biasanya 
begini. Kayak gitu. Itu pengetahuan yang betulbetul high level dan 
khazanah yang didapat dari jam terbang pengawasan dan bergaul. 
Membuat kita semakin semangat dan semakin ingin tahu. Makin 
pengin segera diangkat sebagai pemeriksa,” ujarnya. 

 Pertemuan berikutnya terjadi ketika Erwin mengepalai DSSK 
dan Agusman menjadi salah satu direktur di Departemen Kebijakan 
Makroprudensial. Diskusi yang sangat intens sering terjadi saat itu, 
terutama setelah pengawasan mikro diserahkan kepada OJK, semen
tara pengawasan makro yang menjadi kewenangan BI belum mene
mukan bentuknya. 

Sosok Erwin dikenal Agusman sebagai pribadi yang memiliki 
pengetahuan mengenai mikro dan makro secara kuat. Hal ini mem
buatnya cepat mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang 
ada, serta menawarkan solusi yang bisa diambil. 

“Saya kira beliau orang yang sangat pinter, menguasai perma
salahan, mikro makro ada di tangan beliau. Mikro dia kuat karena 
dulu di pengawasan bank. Makronya juga kuat karena, waktu men
jadi kepala Kantor Bank Indonesia Singapura itu, beliau harus ngerti 
makro, harus ngerti bagaimana ekonomi internasional, asas interna
sional, bagaimana deal dengan negara lain, kebijakan ekonomi kayak 
apa. Jadi, lengkaplah beliau itu,” paparnya.
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Pengalaman yang panjang tersebut diwariskan kepada para 
yuniornya di Bank Indonesia. Para anggota staf dapat menimba ilmu 
dari Erwin saat ngobrol di selasela kesibukan Erwin. Sebagai atasan, 
Erwin murah hati dalam berbagai ilmu. Ini dilakukan setiap pagi sem
bari menikmati harum kopi seduh di ruang belakang kantor Erwin. 
Dialog mengenai beragam tema, dari pekerjaan hingga topiktopik 
santai, seperti buah durian, terjadi di sini. Dalam kesempatan itu pula, 
Erwin tak segan menyeduhkan kopi bagi anak buahnya. Status sebagai 
atasan atau pejabat Bank Indonesia tak menghalangi hal ini.

Agusman mengakui, hubungan yang dikembangkan Erwin 
dengan para anak buah adalah hubungan tanpa sekat. Erwin bu
kanlah tipe atasan yang menakutnakuti anak buah. Ia bisa menem
patkan diri sebagai teman yang friendly, sekaligus menjadi orang tua 
yang ngemong dan mendewasakan bawahannya. Mengembangkan 
tanggung jawab, sekaligus mendorong terus untuk maju. 

“Orang yang sangat dinamis, orang yang sangat menghargai 
orang lain, orang yang sangat menghargai bawahan. Mendorong 
bawahan lebih maju, memberdayakan, empowerment gitu ya. Mem
buat anak buah itu tambah pede. Itu yang saya rasakan. Selalu nanya 
juga mengenai kehidupan lain, contohnya duren, kopi, atau apalah. 
Intinya, hidup ini tidak sematamata apa yang kita jalani di kantor aja, 
kan. Ada sisi lain juga kehidupan itu yang kita juga perlu tahu banyak 
dan mendiskusikannya kalau kita ngobrol secara sosial,” tuturnya.

Satu hal lagi yang dicatat Agusman, mantan atasannya itu jago 
dalam mengelola kerjakerja tim. Erwin tahu bagaimana memba
gi tugas. Ia juga suka mempelajari hal baru, seperti saat berupaya 
mengembangkan DSSK dari nol, mencari bentuk, hingga kini men
jadi sesuatu yang besar. Dua hal tersebut yang Agusman coba terus
kan ketika ditunjuk menggantikan Erwin yang naik menjadi Deputi 
Gubernur Bank Indonesia.
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Y Budiatmaka

Direktur Eksekutif DSSK 

“Pengawas Plus Plus Plus”

SOSOK ERWIN Rijanto dikenal Y Budiatmaka sebagai seorang 
pengawas senior yang memiliki banyak pengalaman di berbagai 
bidang. Istilah dia, pengawas yang plus plus plus. Dari awal, karier 
Erwin memang sudah moncer sehingga dikenal sebagai salah satu 
bintang yang bersinar di Bank Indonesia. Banyak kelebihan Erwin 
yang membuat Budiatmaka meneladani sepak terjangnya. 

“Saya mengenal beliau itu DNAnya strong 
pe ngawas, ya. Pengawas yang plus plus plus, 
pe ngawas yang plusnya banyak,” kata Budi
atmaka. 

Bukan tanpa alasan Budiatmaka 
menyebut Erwin memiliki begitu banyak nilai 
lebih. Selain seorang pengawas yang andal, 
Erwin juga punya keahlian di bidang 
teknologi informasi (TI). Hingga 
saat ini pun, pengawas yang ahli 
TI sangat langka di Bank Indo
nesia. Apalagi, di eraera da
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hulu, pe ngawas bank yang punya spesialisasi TI bisa dihitung de
ngan jari. Tahun 1985, ketika semua pegawai masih menggunakan 
mesin ketik, Erwin sudah maju dengan mesin elektronik. Artinya, di 
bidang TI, Erwin maju satu langkah di depan. 

Berbagai penugasan strategis yang dijalani Erwin, mulai dari 
bidang humas hingga mengepalai KPW Singapura, membuat kom
petensinya sangat lengkap. Di humas, misalnya, Erwin menjadi 
orang yang fleksibel dan pandai menempatkan diri dalam berkomu
nikasi. Erwin juga mumpuni dalam melakukan pendekatan kepada 
stakeholder. Jaringannya luas. Adapun penugasannya di Singapura 
membuat Erwin memiliki pengalaman diplomasi internasional dan 
sangat jago dalam dunia pasar modal. “Jadi, Pak Erwin tidak hanya 
paham aspek strategis, tetapi juga aspek practical, knowledgenya di 
practical market. Beliau juga jago corporate finance. Jadi, lengkap,” 
tutur Budiatmaka.

Banyaknya kompetensi yang dimiliki Erwin telah menja
dikannya pemimpin yang solutif. Jadi, ketika dihadapkan dengan 
berbagai permasalahan yang aktual, Erwin bisa dengan cepat mem
berikan solusi konkret dengan mempertimbangkan banyak aspek 
yang luas. “Jadi, kita menghadapi berbagai permasalahan, saya eng
gak perlu takut. Seberat apa pun, kalau sama Pak Erwin, ya diback 
up dengan usulanusulan yang sangat solutif, pragmatis, dan imple
mentable. Itu luar biasa beliau,” ungkap Budiatmaka. Kemampuan 
Erwin juga didukung oleh kebiasaannya yang sangat suka belajar 
dan all out dalam bekerja.

Berbagai pendidikan dan pengalaman yang dijalani Erwin 
membuatnya tumbuh menjadi seorang pemimpin dengan kemam
puan mengambil keputusan yang baik. Hal ini dikarenakan Erwin 
sangat paham kondisi riil di lapangan. Pengambilan keputusan yang 
dibuat selalu mempertimbangkan berbagai risiko dan aspek good 
corporate governance. Selain itu, Erwin bukan tipe pemimpin yang 
menghindari permasalahan. “Ada loh, tipe pemimpin yang mli pir
mlipir menghindari masalah yang dinilai merugikannya. Beliau eng
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gak. Beliau hadapi, selesaikan dengan solusi yang baik. Tegas dan 
tidak ngambang,” ujarnya. 

Pendekatan personal Erwin sangat baik. Di kalangan kolega
nya, Erwin merupakan pemimpin yang tidak formal. Erwin juga ti
dak membedakan jabatan dalam bergaul sehingga bisa dekat de ngan 
semua kalangan, termasuk anak buahnya. Bahkan, ketika sudah 
menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur pun, Erwin tetap tidak 
berubah. Erwin tidak memasang “pembatas”. “Meskipun jadi DG, 
kita tetap dekat. Dia tidak pernah lupa sama anak buah. Ujugujug 
dia datang masuk ruangan, masuk ke ruang anakanak. Say hello dan 
sebagainya dengan personal approachnya,” ujar Budiatmaka. Sebagai 
pemimpin, Erwin lebih bersikap layaknya orang tua yang mendidik, 
melindungi, dan mengayomi.  

Meski begitu, bukan berarti Erwin tidak pernah marah, ter
utama jika menyangkut pekerjaan. Bekerja dengan Erwin harus pro
fesional. Budiatmaka mengaku sempat kena marah ketika kurang 
cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Namun, kemarahan Erwin 
tidak membuatnya sakit hati. Sebab, Budiatmaka tahu apa yang 
dilakukan Erwin dalam rangka membimbingnya sebagai anak buah 
supaya maju. “Ya wajar to, sebagai orang tua ngingetin anak. Ma
rahnya itu bukan dalam pengertian marah itu, tetapi marah ngasih 
tahu. No hard feeling gitu. Hubungannya tetap sayang gitu karena 
beliau itu orangnya open,” ungkapnya. 

Erwin merupakan pemimpin yang kritis karena punya pema
haman sangat baik terhadap berbagai permasalahan. Karena itu, se
bagai anak buah, dia tidak akan pernah berani berbohong tentang 
pekerjaan. “Jadi, jangan pernah bluffing atau omong kosong, beliau 
akan tahu. Kalau memang enggak tahu, bilang saja enggak tahu. 
Jujur sajalah karena beliau kritis,” ujarnya. 

Budiatmaka mengakui punya pengalaman tersebut. Pada suatu 
ketika, dia ditanya Erwin tentang sebuah pekerjaan. Budiatmaka 
mengaku sebenarnya tidak terlalu menguasai hal itu. Namun, dia 
tetap saja menjawabnya dengan jawaban yang separuhnya ngawur. 
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“Saya dimarahi. Ah, bluffing kamu, kata beliau. Tapi, itu artinya saya 
disuruh belajar lebih banyak lagi,” kenang Budiatmaka. (*)
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Yunita Resmi Sari

Kepala Departemen Pengembangan UMKM 

dan Perlindungan Konsumen

“Mendukung Anak Buah”

YUNITA RESMI Sari punya banyak kesan men
dalam tentang sosok Erwin Rijanto ketika men
jabat sebagai anggota Dewan Gubernur.  Erwin 
merupakan pemimpin yang sangat memberi 
dukungan tidak saja kepada anak buah, tetapi 
juga kepada pimpinan yang lebih tinggi dan pe
mangku kepentingan. Kepada anak buah
nya, dukungan Erwin diwujudkan dalam 
arahan yang jelas dan tegas. Salah sa
tunya adalah dukungan Erwin terkait 
ke suksesan Program Karya Kreatif 
Indonesia (KKI) yang kemudian 
menjadi salah satu ikon acara 
UMKM Bank Indonesia, bah
kan juga secara nasional. 

Erwin selalu bersedia ber
partisipasi dalam berbagai acara 

T E S T I M O N I



         249248          ERWIN RIJANTO - SEBUAH TOTALITAS

meskipun levelnya hanya satuan kerja. Dia tidak gengsi untuk ikut ber
gabung dengan acara kebersamaan yang diselenggarakan departemen 
UMKM. Erwin juga bersedia mengenakan dress code yang disarankan 
dalam acaraacara tersebut. “Pakai dress code tahun 80an ya Pak, terus 
beliau ikut. Simpel, tetapi kita merasa dihargai,” kata Sari. Dukungan 
penuh yang diberikan Erwin membuatnya dekat dengan anak buah.

Erwin juga dikenal Sari sebagai pemimpin yang berani untuk 
berbeda. Dia berani menyampaikan pendapatnya secara terbuka, 
baik kepada pimpinan maupun anak buah, bahkan kepada media. 
“Kadangkadang agak syok juga mendengarnya gitu. Jadi, kritik itu 
langsung, ya. Itu khas beliau,” ucap Sari. Namun, lamakelamaan 
Sari dan tim di departemennya menjadi terbiasa. Apalagi, Erwin 
merupakan sosok yang terbuka.

Ketika itu, Sari dan tim mengusulkan kepada Erwin agar 
keanggotaan Bank Indonesia di Asia Pacific Rural and Agricultural 
Credit Association (APRACA) diperpanjang. APRACA merupakan 
organisasi internasional bagi lembagalembaga, termasuk bank sen
tral, untuk memberikan perhatian dan bantuan kredit kepada per
tanian. Di luar dugaan, usulan Sari dijawab Erwin dengan menga
takan, jika mau melanjutkan ke APRACA, lebih baik pindah kerja 
saja ke bank lain. Di sini Erwin memberikan pelajaran penting bah
wa setiap langkah yang dilakukan harus benarbenar memberikan 
manfaat bagi fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.

“Jadi, beliau berani dan terbuka. Menyampaikannya memang 
mixed antara serius dan bercanda, tetapi karena senyumsenyum, 
kita enggak apaapa hahaha. Beliau bercanda, kita tangkap mak
sudnya,” ujar Sari.  

Sifatnya yang easy going dan tidak formal membuat Erwin 
mudah bergaul dengan siapa saja. Hal ini sangat bermanfaat untuk 
mendukung tugas Sari dan tim dalam mengembangkan UMKM. 
Pasalnya, Erwin sangat gampang berinteraksi dengan lembaga dan 
kementerian terkait. “Beliau secara cepat sudah bisa blend dengan 
pimpinan kementerian dan lembaga,” ungkap Sari.
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Menurut Sari, ada sejumlah kelemahan yang dimiliki Erwin, 
yakni sikapnya yang suka marah dan berani serta berpendirian sa
ngat kokoh. Meski diakuinya marah dan berani bukan merupakan 
sebuah kelemahan yang negatif, hal tersebut setidaknya bisa diung
kapkan secara lebih elegan sebagai seorang anggota Dewan Guber
nur. “I don’t know, ya. Berani mungkin bagus, tetapi kan ada unsur 
emosinya juga. Terus sakleknya itu, loh. Tapi, bagus juga sih. Ketika 
mengkritik gitu langsung juga kepada kita, kita jadi belajar. Kalau 
kasih penilaian juga saklek hehehe,” tutur Sari. (*)
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EPILOG

SEBAGAI BANK sentral, Bank Indonesia terus mengalami dina
mika. Seusai krisis moneter Asia tahun 19971998, Bank Indonesia 
serba salah. Selalu menjadi sasaran tudingan berbagai pihak di Tanah 
Air sebagai “tersangka” utama di balik krisis yang begitu memukul 
perekonomian Indonesia. Padahal, kenyataannya tidak persis de
mikian. Urusan perbankan saat itu memang di bawah pengawasan 
Bank Indonesia, tetapi urusan mengatur perbankan juga ada di ta
ngan pemerintah.

Erwin Rijanto yang bergabung dalam tim pengawas perban k
an Bank Indonesia sejak tahun 1985 berani berargumentasi meng
hadapi tudingan itu. Ia berani ngotot bahwa Bank Indonesia, seti
daknya tim pengawas perbankan, sudah melakukan upaya keras dan 
tegas dalam pengawasan bank. Semua dilakukan dalam situasi dan 
kondisi yang tidak mudah, bahkan ada unsur ancaman.

Sikap Erwin itu muncul karena dia memahami benar duduk 
perkaranya. Ia dan teman temannya sudah menjalankan tugas pe ng
awasan bank sebagaimana seharusnya. Akan tetapi, jika ada bank 
sudah diperiksa, kemudian dilaporkan bermasalah, langkah penu
tupan di luar kewenangan Bank Indonesia. Bank Indonesia saat itu 
bagian dari kabinet, bagian dari pemerintah.

Jauh sebelum krisis 1998, kondisi perbankan yang tertutup 
selama 15 tahun berakhir saat pemerintah mengeluarkan kebija
kan Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Maret 1989 (Pak
mar 89). Semua golongan masyarakat diperkenankan mendirikan 
bank. Semua aturan yang menyulitkan dieliminasi. Bankbank baru 
pun bermunculan. Untuk mendirikan bank swasta nasional, cukup 
menyetorkan modal minimum Rp 10 miliar, sedangkan pembukaan 
bank perkreditan rakyat (BPR) cukup bermodalkan Rp 50 juta. Si
lakan bank dan BPR membuka kantorkantor cabang baru hingga 
tingkat kecamatan.
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 Jumlah bank pun merebak bak jamur di musim hujan, dari 
jumlah ini terus bertambah, ada 166 bank swasta, 40 bank campur
an, dan 240 bank umum. 

Niat pemerintah baik. Kehadiran bank yang banyak dan me
luas diharapkan lebih meningkatkan kemampuan perbankan dalam 
menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit. Perekono
mian pun tumbuh, lapangan kerja tercipta. 

 Para pengawas perbankan, termasuk Erwin, mulai risau. 
Kemudahan mendirikan bank berisiko besar karena bank harus ber
tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat. Modal mendi
rikan bank yang relatif kecil tidak setara dengan tanggung jawabnya 
menangani modal pihak ketiga. Godaan memanfaatkan bank bagi 
kepentingan pribadi dan kelompok menjadi sangat besar. Moral ha
zard, aji mumpung.

Merebaknya jumlah bank juga membuat persaingan antar
bank menjadi tidak sehat dan muncul masalah baru. Pembajakan 
tenaga dan pimpinan perbankan menjadi lumrah. Posisi penting 
dan strategis di bank ditempati individu yang minim pendidikan 
dan pengalaman, bahkan masih keluarga pemilik. Ekspansi kredit   
berlebihan. Aturan batas minimum pemberian kredit (BMPK) pun 
sering kali dilanggar.

Perlu penegasan bahwa penerbitan izin (license) pendirian bank 
menjadi kewenangan Kementerian Keuangan setelah ada rekomen
dasi dari Bank Indonesia.  Kewenangan pencabutan izin operasional 
bank juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah mendapat 
rekomendasi Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap melakukan tu
gas pengawasan. 

Kebijakan melonggarkan izin membuka bank berkonsekuensi 
langsung dengan kerja pengawasan yang kian berat. Jumlah bank 
yang meningkat hampir dua kali lipat itu otomatis membuat be
ban kerja para pengawas bank menjadi berlipat ganda. Akan tetapi, 
kondisi ini tidak menyurutkan semangat Erwin dan tim pengawas 
Bank Indonesia. Mereka tetap bekerja optimal.
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Mereka mulai mendeteksi beberapa masalah terjadi di dalam 
bank. Ada kredit topengan yang diberikan kepada perusahaan yang 
masih satu kepemilikan dengan pihak bank. Ada kredit untuk pe
rusahaan fiktif. Ada juga pemberian kredit kepada perusahaan yang 
berkinerja buruk. Erwin yang saat itu memegang sisi aktiva meli
hat situasi kredit yang kian amburadul. Berdasarkan analisis yang 
komprehensif, Bank Indonesia memprediksi berbagai masalah akan 
muncul dalam hitungan tahun.

Erwin bercerita, analisis komprehensif ini diambil setelah 
melakukan cek silang ke lapangan. Pemeriksa tidak boleh hanya 
melihat gedung dan pembukuan bank, tapi harus mampu meman
faatkan segala trik. Dia pun mengadopsi filsafat perang Sun Tzu da
lam bukunya The Art of War. Disebutkan, musuh dari musuhmu 
adalah temanmu. Pesan ini bermanfaat saat melaksanakan tugas 
pengawasan. “Anakanak emas” para bos membuat para “anak tiri” 
antusias menjadi informan. Arah pemeriksaan, pengetahuan, dan 
kemampuan menilai orang menjadi patokan. 

Hanya saja, penutupan bank juga tak mudah. Banyak bank 
yang, saat diperiksa para pengawas Bank Indonesia, menunjukkan 
kinerja buruk tidak kunjung ditutup. Pemerintah sulit menutup 
bank. Selain memang ada beberapa pemilik bank yang dekat dengan 
kekuasaan, jabatan tinggi di bank pun diduduki oleh aparat. “Ja
ngankan bank, akan menutup BPR saja harus ada persetujuan dari 
Sekretariat Negara,” cerita Erwin.

Sangat mudah dipahami mengapa Erwin dan rekan pengawas 
perbankan  menampik tudingan bahwa Bank Indonesia gagal dalam 
pe ngawasan bank. Sebab, semua tugas dan cara sudah dilaksanakan 
dalam pengawasan bank. Sebagai pengawas, Erwin dan temanteman 
memiliki kewenangan memberikan peringatan tertulis jika terdapat 
pelanggaran yang ditemukan di dalam laporan hasil pemeriksaan 
atau meminta bank mengganti pengurusnya. Hanya saja, semuanya 
berhenti di sana.
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Dari semua kisah di atas, Erwin dan tim pengawas Bank In
donesia patut bersyukur. Pasalnya, seberapa pun kadarnya, mereka 
punya kontribusi dari hadirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia kini lembaga negara 
yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah. Aksi lan
jutan laporan hasil pemeriksaan perbankan mereka dan keputusan 
menutup bank setidaknya kini ada di tangan Bank Indonesia.

Kisah tim pengawasan perbankan Bank Indonesia yang kom
prehensif juga berperan kental dalam regulasi industri perbank an di 
negeri ini yang kini superketat. Persyaratan permodalan perban k
an kini dijaga ketat. Pemilik diharuskan menambah modal kalau 
ternyata kurang. BMPK juga dipantau. Para pemilik dan pengurus 
bank harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). 
Tidak bisa anak pejabat, anak pemilik, bahkan keponakan ditunjuk 
sesukanya menjadi pengelola bank.

Erwin yang digambarkan punya DNA (deoxyribonucleic acid) 
plus dalam pengawasan perbankan memang dikenal berani dan 
tekun. Bahkan, ia tidak takut menghadang bahaya. Saat mengha
dapi krisis perbankan pada 19971998, Erwin bisa bekerja sampai 
pukul 03.00. Semua dokumen terus diperiksa apabila diyakini se
buah bank melakukan penipuan atau menyembunyikan sesuatu.

Bagi Erwin, tugas pengawasan itu adalah seni dan harus 
dilakukan dengan penuh cinta. Itu sebabnya harus banyak trik dan 
upaya di luar cara standar untuk bisa menemukan kecurangan yang 
dilakukan pihak bank. Di sinilah seninya; dan kecintaan terhadap 
pekerjaan akan membantu memperlancar tugastugasnya. Jika su
dah menemukan apa yang dia yakini, tidak ada pimpinan yang bisa 
menahan Erwin. Dia akan terus ngotot selama hal itu diyakini benar.

***
SIKAP TEGAS dan penuh prinsip ini yang membuat Erwin mele
watkan 25 tahun di pengawasan perbankan dari 35 tahun kariernya 
di Bank Indonesia. Saat pengawasan perbankan pindah ke Otoritas 
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Jasa Keuangan pada 2012, Erwin berharap juga ikut bedol desa dari 
Bank Indonesia. Apalagi, ada 1.200 pengawas Bank Indonesia ikut 
pindah. Semua temanteman Erwin. 

Integritas, rendah hati, sederhana, mudah bergaul, dan 
egaliter membuat para pemimpin Bank Indonesia melihat Erwin 
lebih tepat menjaga industri perbankan yang dianalogikan sebagai 
“hutan”. Kian lengkap pula karena Erwin pernah bertugas di Badan 
Penyehat an Perbankan Nasional (BPPN) dan Indonesian Debt Re
structuring Agency.

Menjaga “hutan” membuat Erwin harus membunuh ke
inginan nya bergabung ke OJK. Menjaga “hutan” lebih tepat berada 
di Bank Indonesia. Bank yang dianalogikan sebagai “pohon” me
mang perlu untuk menjadikan “hutan” semakin hijau, rimbun, dan 
memberikan dampak luas serta positif bagi perekonomian nasional. 
Stabilitas moneter dan pertumbuhan akan terjaga dan kuat.

Sebagai pengawas senior, ditambah dengan kemampuan ber
komunikasi saat di humas, pengalaman dalam sistem pembayaran, 
penge lolaan moneter, bahkan pengelolaan devisa saat tiga tahun men
jadi kepala perwakilan Bank Indonesia di Singapura membuat Erwin 
tidak kehilangan taji pengawasannya. Bahkan, kini taji itu kian tajam.

Apalagi, Erwin yang gaul dapat dengan mudah mendeka
ti temanteman di OJK untuk diskusi tidak saja tentang “pohon”, 
tetapi juga lebih luas soal menjaga “hutan”. Semua di OJK dari level 
pimpinan hingga bawahan sudah dikenal baik. 

Akan tetapi, tetap saja gesekan akan muncul. Kata peng awasan 
pun bisa menjadi pemicu. Bank Indonesia sebagai “saudara tua” 
harus tahu diri. Undangundang sudah menetapkan pengawasan 
mikroperbankan ada di tangan OJK. Dengan demikian, jangan 
ada kata pengawasan lagi di Bank Indonesia, apalagi kalau hal itu 
berkait an dengan bank. Maka, muncullah Departemen Surveilans 
Sistem Keuangan (DSSK) di Bank Indonesia.
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 Departemen baru ini dibentuk untuk melakukan penga
wasan terhadap perbankan secara makroprudensial. Mau tak mau, 
suka tidak suka, Bank Indonesia tetap harus berhubungan dengan 
perbankan yang menguasai 75 persen sektor keuangan di Indonesia. 

OJK dan berbagai pihak sempat mempertanyakan sikap Bank 
Indonesia ini. Kesannya seperti tidak ikhlas melepaskan pengawasan 
perbankan yang sudah diatur undangundang. Erwin dengan ke
mampuan komunikasi dan gayanya yang sederhana harus menjelas
kan duduk persoalan ini dalam berbagai kesempatan.

Banyak kebijakan Bank Indonesia sangat terkait dengan ak
tivitas perbankan, seperti kebijakan soal suku bunga, sepak terjang 
bank dalam valuta, kliring, dan likuiditas. Jika ada yang bermasalah, 
hal itu berpengaruh sekali pada kebijakan moneter Bank Indonesia. 
Dengan demikian, Bank Indonesia tetap butuh informasi tentang 
kondisi perbankan. DSSK yang awalnya dipimpin Erwin memain
kan peran ini, dengan salah satu tugas utamanya melakukan penga
wasan perbankan dari sisi makroprudensial.

 Erwin tampil prima saat di DSSK. Padahal, seperti diakui 
berbagai pihak, membangun DSSK bukan semudah membalikkan 
telapak tangan. Belum ada praktik penerapan kebijakan makro
prudensial. Secara internal Bank Indonesia, banyak yang belum pa
ham dengan pengawasan makroprudensial. Juga belum semua lem
baga di skala nasional mendukung tugas baru Bank Indonesia itu.

Menjadi tugas Erwin bagaimana membuat konsep makro
prudensial dan konsep stabilitas sistem keuangan yang dapat dite
rima OJK, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, 
dan stakeholder lainnya, termasuk masyarakat. Namun, perlahan, 
tetapi pasti, konsep ini diterima semua pihak.

Lembaga baru dalam Bank Indonesia ini juga kian diper
hitungkan dalam Rapat Dewan Gubernur. Erwin konsisten, bahkan 
kadang ngotot berargumentasi, saat menyampaikan temuan DSSK 
dalam rapat pimpinan. Namun, ia paham, keputusan akhir ada di 
tangan Gubernur Bank Indonesia.
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Semua dedikasi, konsistensi, kompetensi, integritas, serta ka
rakter yang kuat selama puluhan tahun berkarier di Bank Indonesia 
membuatnya berlabuh di posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia 
per 17 Juni 2015. Semuanya berjalan baik hingga tahun 2020.

Erwin sudah pensiun. Sebentar lagi temantemannya di OJK 
dan lembaga lain juga berlalu. Menjadi tugas penting untuk mem
persiapkan pengganti yang kompeten, berkarakter, rendah hati dan 
bersedia menjalin silaturahmi dengan pihak lain, baik internal mau
pun eksternal Bank Indonesia. Semua lembaga di negeri ini nyaris 
lemah dalam berkoordinasi dan itu lebih disebabkan oleh manusia
nya. Manusia yang kurang rendah hati, kurang mau melayani.

***

PERJALANAN KISAH karier Erwin ini, sejak dari pengawas perban k
an madya hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia, semuanya 
mengalir seperti air. Kadang melingkar, beriak menghantam batu, 
kadang tenang menghanyutkan. Erwin tidak ambisius. Dia bahkan 
kerap berbenturan keras dengan atasannya. Semua itu karena dia 
mencintai Bank Indonesia. 

Pria Yogyakarta berdarah Madura yang gemar berkebun duri
an ini selalu konsisten dengan apa yang ia hadapi. Pokoknya harus 
melakukan semua tugas yang diemban. Jangan sungkan belajar, ter
masuk dari yang lebih muda, tetapi lebih paham. Erwin juga tidak 
pelit berbagi pengetahuan kepada rekanrekannya yang lebih muda.

Egaliter dan rendah hati membuat Erwin cepat larut dalam 
hubungan dengan atasan ataupun bawahannya, juga dengan ber
bagai pihak di luar Bank Indonesia. Akan tetapi, Erwin tidak pernah 
hanyut jauh dari prinsipnya sebagai pegawai Bank Indonesia dalam 
menjaga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian.

Sama seperti di awal tulisan epilog ini, Erwin tidak bisa mene
rima tudingan bahwa Bank Indonesia telah gagal dalam menjalankan 
fungsi pengawasan bank yang berakhir dengan krisis multidimensi 
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pada 19971998. Posisi Bank Indonesia yang tidak independen, ba
gian dari kabinet, telah membuat semua laporan tim pengawas bank 
sirna bagai es yang meleleh di sahara.

Satu hal yang pasti, darah pengawasan bank mengalir deras di 
dalam tubuh Erwin Rijanto. Darah pengawasan itu kental ditem
pa pe ngalaman pribadi dan sistem Bank Indonesia yang menyertai 
Erwin. Para tenaga pengawas bank di Bank Indonesia ataupun di 
lembaga pengawasan lainnya boleh menerima “transfusi darah” dari 
Erwin. Kalian dijamin akan menjadi pengawas perbankan yang an
dal. Selamat mencoba. 

***
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