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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis yang terjadi pada tahun 1998 telah berdampak di berbagai bidang 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. 

Kemunduran tersebut tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB)
1
 Indonesia 

yang menurun drastis sebesar 14,4% pada tahun 1998.
2
 Tingkat kemiskinan 

meningkat hingga 28% dan tingkat inflasi mencapai 80%
3
 sehingga sebagian 

besar bank dan perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan.
4
 Krisis yang 

terjadi di Indonesia berawal dari krisis perbankan yang selanjutnya berdampak 

kepada krisis ekonomi dan politik, sehingga secara keseluruhan terjadi krisis multi 

dimensi Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran perbankan 

Indonesia dalam menggerakan perekonomian Indonesia. Kelemahan sektor 

perbankan yang telah dipaparkan di atas memerlukan pembenahan secara 

struktural agar dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang mungkin 

terjadi di masa-masa mendatang.
5
 

Salah satu dampak terbesar yang pada dalam sektor perbankan Indonesia 

adalah sektor tersebut memerlukan biaya pemulihan yang sangat besar. Para 

                                                           
1
 Bedasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), PDB adalah jumlah nilai 

semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam satu negara selama satu tahun, di luar pendapatan 

bersih dari investasi di luar negara. 
2

 Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 

dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998. 
3
 Kusumaningtuti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 1. 
4
 Ibid. 

5
 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, Cet. I, (Jakarta: Red Carpet Studio, 

2011), hal. 19. 
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ekonom menjelaskan bahwa selain dikarenakan perkembangan krisis nilai tukar, 

juga disebabkan oleh rentannya sistem perbankan Indonesia, yang ditandai dengan 

kurang kuatnya permodalan dan manajemen yang kurang menerapkan good 

governance, serta tidak kukuhnya kelembagaan, lemahnya pengaturan dan 

pengawasan di tengah-tengah pesatnya peningkatan pertumbuhan perkonomian 

internasional.
6
 

Salah satu kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam mewujudkan pelaksanaan 

pengawasan perbankan adalah melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank atau 

Single Presence Policy yang bertujuan untuk menciptakan struktur perbankan 

yang sehat serta peningkatan efektivitas fungsi pengawasan BI. Awal dari 

kebijakan ini diatur dalam paket kebijakan Oktober 2006 yang dikenal dengan 

Pakto 2006 yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)
7

 Nomor 

8/16/PBI/2006 juncto kebijakan mengenai pemberian insentif dalam rangka 

konsolidasi perbankan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 8/17/PBI/2006 dan 

telah dirubah dengan PBI Nomor 14/24/PBI/2012,
8
 atau yang dikenal dengan 

kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia.  

                                                           
6
 Kusumaningtuti SS, Op. Cit, hal. 2. 

7
 Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank 

Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap 

orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Bank 

Indonesia tidak disebut dalam urutan hierarki perundang-undangan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, namun di ayat selanjutnya yaitu ayat 2 

telah dinyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia setara dengan peraturan pemerintah 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. PBI tidak 

secara tegas tercantum dalam hierarki perundang-undangan, namun merupakan bagian dari 

lembaran negara. 
8
 PBI Nomor 14/24/PBI/2012 yang bersifat mikro prudensial merupakan peraturan yang 

dikeluar BI, namun kewenangan pelaksanaan dan pengawasan peraturan tersebut beralih ke OJK 

pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai yang diamanatkan oleh  UU No. 21 Tahun 2011 tentang 

OJK. PBI Nomor 14/24/PBI/2012 terkait khusus dengan pengawasan dan pengaturan lembaga jasa 

keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 
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Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) PBI Nomor 14/24/PBI/2012 diatur bahwa 

pemegang saham pengendali (PSP) adalah badan hukum dan/atau perorangan 

dan/atau kelompok usaha yang:
 9

  

a. Memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau 

lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak 

suara. 

b. Memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) 

dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara 

namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Kebijakan tersebut di atas menetapkan bahwa seseorang atau badan 

hukum hanya boleh menjadi PSP pada satu bank umum. Dalam hal ini, 

apabila terdapat PSP yang lebih dari satu bank umum, maka pemegang saham 

tersebut diberi tiga opsi, yaitu divestasi atau penjualan saham-saham 

perusahaan, merger atau konsolidasi, dan pembentukan perusahaan induk 

(holding company
10

).
11

  Tujuan dari ketiga penerapan opsi ini adalah untuk 

mendorong konsolidasi perbankan yang diperlukan untuk penataan kembali 

struktur kepemilikan bank, karena dengan jumlah bank yang sedikit akan 

meringankan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta meningkatkan 

                                                                                                                                                               
dasar, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi 

bank, serta pencabutan izin usaha bank. 
9
 Pasal 1 PBI Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan 

Indonesia. 
10

 Pasal 3 PBI Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan 

Indonesia. 
11

 Perusahaan Induk atau holding company adalah perseroan yang memegang kendali atas 

perseroan lain. Perusahaan Induk dalam hal ini berperan memberikan modal bagi Perseroan Anak 

dan berperan dalam mendirikan Perseroan Anak tersebut. 
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efektivitas pengawasan perbankan. Di dalam PBI mengenai kebijakan 

kepemilikan tunggal bank disebutkan bahwa bank umum yang dapat dikenai 

ketentuan ini hanyalah bank umum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) 

yang pemegang saham pengendalinya merupakan orang atau badan hukum 

yang sama.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2)  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, telah diatur bahwa merger 

yang berlaku di Indonesia adalah merger yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih 

dahulu. Proses merger tersebut mengakibatkan pemegang saham bank yang 

melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger, sehingga aktiva 

dan pasiva bank pelaku merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. 

Jika akhirnya terdapat bank yang dibubarkan setelah terjadinya proses merger, 

maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administratif tanpa diikuti 

oleh tindakan likuidasi atau tidak adanya pemberesan dan tidak ada tindakan bagi-

bagi aset.
12

 

Pengawasan yang dilakukan oleh BI telah beralih ke OJK terutama dalam 

hal pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-

hatian dan pemeriksaan bank yang merupakan lingkup pengaturan dan 

pengawasan mikro prudensial seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013. 

Berdasarkan UU tersebut, maka dapat diketahui bahwa kewenangan pengawasan 

BI terbatas pada bidang makro prudensial yang meliputi mengatur stabilitas 

                                                           
12

 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi 

dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal.96.  
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sistem keuangan secara keseluruhan dan secara komprehensif untuk 

mempersiapkan terjadinya risiko sistemik di sektor keuangan dengan upaya 

membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan ekonomi negara. 

Peralihan diatas diwujudkan dengan menandatangani Berita Acara Serah 

Terima (BAST
13

) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari BI 

kepada OJK yang ditandatangani langsung oleh Gubernur BI, Agus D.W. 

Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad pada 

waktu itu. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan 

Pelaksanaan Tugas BI di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank 

sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama 

ini, serta akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. 

UU OJK dilandasi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia (UU BI).
14

 Undang-undang ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mana BI 

mengamanatkan pembentukan lembaga independen berfungsi sebagai pengawas 

sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, 

sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan masyarakat.
15

 

 

                                                           
13

 BAST adalah dokumen yang menerangkan secara detil kronologis rangkaian kegiatan 

berlangsungnya hand over satu pekerjaan lantaran pergantian jabatan atau peristiwa yang terjadi 

dan dapat digukanan sebagai landasan untuk proses hukum selanjutnya bila diperlukan.  
14

 Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol., Pengalihan Tugas Pengaturan dan 

Pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Bedasarkan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ekonomi, 22:75 (Pekanbaru, Juni 

2014), 85. 
15

 Ibid., hal. 87 
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Dengan terjadinya peralihan ini, BI adalah lembaga yang mengeluarkan 

kebijakan makro prudensial untuk mengatur sistem keuangan secara keseluruhan 

di Indonesia. Sedangkan OJK adalah lembaga yang mengeluarkan kebijakan 

mikro prudensial dengan cara melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

di dalam sektor keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan dan individu. 

Pengalihan fungsi antara BI dan OJK juga berdampak kepada kebijakan 

kepemilikan tunggal yang tergolong ke dalam mikro prudensial. Pengawasan 

terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang dikeluarkan 

OJK dan juga tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. 

Peralihan fungsi pengawasan BI kepada OJK akan tetap menghasilkan kerja 

sama serta koordinasi sehingga diperoleh keseimbangan yang tepat. Dalam masa 

pengalihan dari BI dan OJK telah terbentuk Tim Task Force OJK di BI dan Tim 

Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di OJK sejak awal tahun 2013. 

Untuk mengawal pengalihan sumber daya manusia, data, sistem informasi serta 

dokumen dan penggunaan gedung BI sebagai kantor OJK sehingga pengawasan 

akan lebih terintegrasi dan ada edukasi yang dilakukan bersama industri 

perbankan, karena perkembangan grup perbankan saat ini cukup pesat dan sekitar 

70 persen aset industri keuangan saling terkait ini memerlukan perhatian khusus.
16

 

 

 

 

 

                                                           
16

 “BI Resmi Alihkan Fungsi Pengawasan kepada OJK”, Investor Daily Indonesia 31 

Desember 2013, hal.14. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme Kebijakan Kepemilikan Tunggal berdasarkan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

Bank dan PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kebijakan Kepemilikan 

Tunggal terkait penggunaan opsi merger dan konsolidasi bank-bank di 

Indonesia? 

 

2. Bagaimana penerapan PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kebijakan 

Kepemilikan Tunggal dapat meningkatkan efektivitas pengawasan 

perbankan, serta apa saja pengaruh penerapannya terhadap perbankan di 

Indonesia pada umumnya?    

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penerapan 

kebijakan kepemilikan tunggal dalam Perbankan Indonesia bedasarkan 

PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan  

Indonesia dalam rangka merger dan konsolidasi bank-bank di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan kebijakan 

kepemilikan tunggal OJK serta pengaruh penerapan kebijakan 

kepemilikan tunggal terhadap perbankan Indonesia secara umum. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjadi tambahan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum. Penulis mengkaji mengenai 

bagaimana mekanisme penerapan Peraturan Kepemilikan Tunggal dalam 

rangka penggunaan opsi merger dan konsolidasi bank-bank di Indonesia. 

Sehingga diharapkan melalui hasil penelitian ini akan mampu memberikan 

kontribusi bagi penggembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum 

perbankan. 

 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran 

dalam menjalankan pedoman bagi rekan praktisi hukum dalam memahami 

penerapan peraturan Kepemilikan Tunggal serta dampaknya dalam dunia 

perbankan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari lima bab, 

yang secara ringkas disusun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB  I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan dibahas, 

perumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat penelitian dan juga mengenai sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang 

bersangkutan dengan latar belakang single presence policy serta 

fungsi dan tujuan PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan 

Tunggal pada Perbankan Indonesia. Bab ini juga berisikan 

mengenai teori mengenai pengertian, latar belakang, dasar hukum 

yang bersangkutan dengan OJK, BI, Kebijakan Kepemilikan 

Tunggal, Merger, Akuisisi dan Konsolidasi. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, tipe penelitian, prosedur pengumpulan pengumpulan 

data, penelitian data dan segala hal yang terkait dengan penelitian 

dengan membahas sumber-sumber kepustakaan serta data-data 

yang telah dikumpulkan terkait dengen penelitian ini. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN & ANALISIS  

Bab ini menganalisis secara menyeluruh mengenai mekanisme 

penerapan kebijakan kepemilikan tunggal dalam Perbankan 

Indonesia bedasarkan PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang 

Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia terkait penggunaan 

opsi merger dan konsolidasi bank-bank di Indonesia yang juga 

meliputi efektivitas pengawasan OJK dalam pengawasan merger 

dan konsolidasi perbankan Indonesia akibat dari penerapan 

kebijakan kepemilikan tunggal. Serta dampak yang ditimbulkan 

terhadap dunia perbankan pada umumnya. 

BAB V: KESIMPULAN & SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai dampak kebijakan 

kepemilikan tunggal terhadap efektivitas pengawasan OJK serta 

dampak dalam dunia perbankan secara umum. Kesimpulan ini 

merupakan uraian terakhir penulis berdasarkan pembahasan yang 

telah diulas sebelumnya. Adapun saran merupakan usulan penulis 

terhadap hal-hal yang perlu sebagai rekomendasi. 

  




