
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekenomian Indonesia dipandang banyak kalangan telah

membuahkan sejumlah prestasi. Namun juga, di sisi lain perekonomian

Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah

satu tantangan yang dimaksud berada pada sektor keuangan dalam

menggerakkan perekonomian berupa dana atau permodalan. Hingga saat

ini, dirasakan akses kepada lembaga-lembaga keuangan khususnya

kelompok menengah ke bawah masih cukup terbatas.1

Lembaga keuangan dalam dinamika masyarakat yang cepat

berkembang seperti saat ini, memainkan peran yang krusial dalam

kehidupan sehari-hari. Lembaga keuangan membutuhkan suatu terobosan

untuk pemberdayaan dan penataan sistem keuangan, sehingga dapat

menjaga stabilitas perekonomian. Tujuan utama dari terbentuknya sistem

keuangan adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan

mendistribusikannya kepada peminjam, lalu dipergunakan untuk

membiayai produksi dan/atau untuk mendorong sistem perdagangan,

sehingga ekonomi masyarakat tersebut dapat berkembang dan meningkat.

1
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Dalam membicarakan sistem ekonomi dan keuangan suatu negara

tidak mungkin terlepas dari sistem perbankan. Di suatu negara yang

ekonominya sangat berkembang, sistem perbankan dan sistem pasar bebas

sangat berkaitan dengan sistem ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu,

agar ekonomi suatu negara dapat berkembang dengan pesat, negara

tersebut haruslah mempunyai sistem perbankan dan sistem pasar keuangan

yang berperan aktif.

Untuk mencapai suatu sistem perbankan, otoritas-otoritas yang

berkegiatan di dalam kedua sistem tersebut harus juga kuat, dan antisipatif

terhadap goncangan-goncangan yang terjadi. Goncangan-goncangan

tersebut erat kaitannya dengan era globalisasi yang semakin berkembang

di mana lembaga keuangan dan perbankan relatif terbuka. Berkaitan

dengan hal tersebut, Jonker Sihombing ( mengutip pendapat Darmin

Nasution yang menyatakan, bahwa :

“Di era globalisasi ini setiap perumusan dan implikasi kebijakan
ekonomi pasti akan berhadapan dengan keniscayaan tentang
kepastian dan ketidakpastian. Hal yang pasti adalah bahwa setiap
perekonomian yang terbuka seperti Indonesia akan menghadapi
kejutan-kejutan eksternal dengan tipe yang tidak selamanya sama-
sebangun. Sedangkan hal yang tidak pasti adalah kapan kejutan
eksternal tersebut akan terjadi, berapa besarnya, dan bagaimana
bentuknya”.2

Di Indonesia sendiri kejutan tersebut terjadi pada akhir tahun 90-

an, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang

membuat rupiah terdepresiasi terhadap US$ secara tajam. Pada saat itu

2
Jonker Sihombing, Otoritas Jasa Keuangan Konsep Regulasi dan Implementasi. (Jakarta: Ref

Publisher, 2012), hal.1

 



terbesit dalam pemikiran BJ.Habibie untuk memperkuat status

independensi dari Bank Indonesia sebagai suatu lembaga.3 Hal tersebut

didasari pemikiran bahwa Bank Indonesia sebagai bankers of bank telah

melakukan berbagai upaya positif untuk mengembalikan peran bank-bank

umum kepada fungsinya sebagai intermediary institution dan mendorong

terjadinya penggabungan (merger) tehadap bank-bank swasta untuk

kepentingan efektifitas managerial dan permodalan.4

Merujuk pada perkembangan yang disebutkan di atas maka fungsi

pengaturan dan pengawasan atas lembaga keuangan dipandang bulu untuk

dipimpin oleh lembaga yang independen. Keinginan tersebut diawali

dengan pembuatan maupun amandemen beberapa Undang-Undang.

Usulan amendemen UU Bank Indonesia semula diajukan semasa

pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid. Undang-undang hasil

amendemen ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono pada waktu itu,

sebagai undang-undang bank sentral yang modern.5 Salah satu masalah

krusial yang memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan

siapa yang berwenang mengawasi industri perbankan. Dalam pembahasan

yang terjadi tarik ulur yang alot antara Bank Indonesia dan pemerintah

yang dalam kaitan ini diwakili oleh Departemen Keuangan. Kompromi

yang dicapai akhirnya menetapkan bahwa OJK akan dibentuk paling

lambat pada tahun 2010. Sebelum diamandemen bunyi ketentuannya

3
Fachry Ali, Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan

Independensi (Jakarta: Lspeu Indonesia, 2003), hal. 71
4
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adalah bahwa Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK (yang kemudian

berubah menjadi OJK) paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir

Desember 2002.

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil

kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang

tentang Bank Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal

pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan

independensi kepada bank Indonesia sebagai bank sentral. RUU ini

disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi

pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi

pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan

Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan

RUU bank Indonesia (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun

1999) bertindak sebagai konsultan, yang mengadopsi pola bank sentral

Jerman yang tidak mengawasi bank.6 Gagasan tersebut lalu dikenal dengan

gagasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas

untuk melakukan pengawasan sektor jasa keuangan.

Konsep dari OJK sendiri adalah merupakan suatu transformasi dari

lembaga pengawasan sektor keuangan, di mana merupakan sebuah

lembaga pengawasan jasa keuangan yang meliputi industri perbankan,

pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan

6
Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: Books Terrace & Library, 2005),

hal.145

 



asuransi. 7 Dalam menggagas OJK tersebut, diawali dengan menyusun

RUU. Rencana pembentukan OJK ini dituangkan dalam Pasal 34 UU

No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyebutkan bahwa

pembentukan lembaga tersebut selambat-lambatnya ditetapkan pada

tanggal 31 Desember 2002, dengan klausula jika lembaga tersebut belum

terbentuk sampai waktu yang ditentukan, maka Bank Indonesia akan

masih memegang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan8. Menurut

penjelasan Pasal 34 UU No.23 tahun 1999 OJK ini memiliki tugas untuk

melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan sektor jasa

keuangan lainnya termasuk di dalamnya perusahaan asuransi, dana

pensiun, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain

yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Kemudian melalui Pasal 34 ayat (2) UU No.3 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan

bahwa pembentukan lembaga ini diundur menjadi selambat-lambatnya

tanggal 31 Desember 2010. Di dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU

tersebut, dikatakan bahwa pengalihan fungsi dimaksud dilakukan secara

bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur,

anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem

dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat

hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK

akan menyandang status yang independen dan berada di luar pemerintah,

7
Pasal 35 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

8
Ibid.

 



serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan DPR.9

Latar belakang lahirnya UU OJK selain karena pertimbangan perlu

direvisi UU bank Indonesia juga untuk memperkuat lembaga perbankan

agar tahan terhadap gejolak krisis. Jasa perbankan sedang menghadapi

gejolak. Untuk itu stabilitas sektor jasa keuangan di perbankan merupakan

hal yang dituju dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan. Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan

pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial

telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan

saling terkait antar-sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun

kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan

kepemilikan di berbagai sub sektor keuangan (konglomerasi) telah

menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa

keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas

sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard,

belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan

terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Dalam UU No.21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan

tentang perlunya dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di

dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan

sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Hal

9
Jonker Sihombing, Op.cit, 2012, hal 7

 



itu juga dimaksudkan agar pengaturan dan pengawasan terhadap

keseluruhan kegiatan jasa keuangan dengan dilakukan secara terintegrasi.

Dalam UU No. 21 tahun 2011 juga terdapat fungsi OJK, yaitu mengawasi

aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan,

menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan pengawasan non-bank

dalam struktur yang sama seperti sekarang, pengawasan bank keluar dari

otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga

baru.

Seiring dengan perkembangan lembaga tersebut nantinya tujuan

dalam pembentukan OJK sendiri adalah untuk wewenang Bank Indonesia

dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,

dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di

bidang perekonomian; untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari

ancaman krisis; untuk menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan

memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli yang mencukupi. Dalam

UU tersebut dicantumkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan

di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga

jasa keuangan lainnya.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad

sendiri terdapat 4 (empat) pilar sektor keuangan global yang menjadi

agenda OJK (Aris, 2012:12). Pertama, kerangka kebijakan yang kuat

 



untuk menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-

lembaga keuangan yang ditenggarai bisa berdampak sistemik. Ketiga,

lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan

sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.

Dalam kegiatannya, OJK akan memiliki kaitan yang sangat erat

dengan Bank Indonesia dalam merumuskan ketentuan yang berkaitan

dengan pengawasan, serta membutuhkan keterangan dan uraian dari Bank

Indonesia mengenai data-data makro yang diperlukan. Keberadaan OJK

sebagai suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia

perlu mendapat perhatian, oleh karena itu harus dipersiapkan dengan baik

segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-Undang

tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata

kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan

pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan

mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas

kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa

keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan

tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang

menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral

tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang perbankan, pasar modal, usaha

perasuransian, dana pensiun, dan peraturan perundang- undangan lain

yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

 



Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, dipandang perlu

untuk melakukan penelitian mengenai

Peran dan Implementasi Otoritas Jasa Keuangan dalam

Menjalankan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga

Jasa Keuangan menurut UU No. 21 Tahun 2011.

1.2 Formulasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan

pengawasan terhadap Lembaga Keuangan menurut UU No. 21 Tahun

2011?

2. Bagaimana implementasi dari fungsi pengaturan dan pengawasan yang

akan dilaksanakan OJK sesuai Undang-undang No. 21 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan formulasi permasalahan yang merupakan

rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

 



1. Untuk menganalisis peran dari OJK dalam menjalankan tugas

pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia

sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011.

2. Untuk menganlisis implementasi dari pelaksanaan fungsi pengaturan

dan pengawasan yang akan dilaksanakan OJK sesuai dengan UU No.21

Tahun 2011

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sudut Pandang Akademik

Manfaat dari penelitian ini dari sudut pandang akademik, adalah

sebagai bahan acuan bagi akadmisi dan pihak-pihak yang ingin

memperdalam pemahaman tentang OJK sebagai lembaga pengaturan

jasa keuangan yang akan terbentuk. Selain itu juga dapat dipergunakan

menjadi bahan tambah atau pelengkap bagi mereka yang akan

melakukan penelitian hukum tentang OJK.

2. Sudut Pandang Praktek

Disamping sudut pandang akademik, penelitian ini akan

memberikan manfaat dari sudut pandang praktik. Dari sudut pandang

ini, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang implikasi

UU-OJK dan dampak hukumnya bagi mereka yang meneliti sistem

keuangan. Mereka yang bekerja di sektor keuangan perbankan

 



diharapkan dapat menarik manfaat dari hasil penelitian ini, sehingga

membantu mereka dalam pengambilan-pengambilan kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi beberapa

bagian, sesuai dengan Bab dan Sub Bab. Adapun sistematika dari

penulisan skripsi ini disajikan seperti berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua penelitian ini berisi mengenai ulasan literatur dengan

mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk

memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah

dan cara mengungkapkan dasar - dasar teoritis, konseptual dan

logis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga diuraikan metodologi yang digunakan dalam

penelitian ini, di mana terdiri atas uraian metode penelitian,

 



lokasi dan waktu penelitian, penentuan obyek penelitian, teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi tentang analisa dan hasil dari penelitian ini

berupa gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya,

implikasi, dan analisis terhadap pengaturan dam pengawasan

sesuai UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan.

 


