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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu 

tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang 

luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan 

kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program 

pembangunan eknomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif  dan 

mampu menggerakan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki 

jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian 

masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus 

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip 

demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata 

kelola pemerintahan yang baik dan secara terus-menerus melakukan reformasi 

terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu 

komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah 

sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi 

intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian 

nasional.
1
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Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa 

keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembagunan ekonomi 

nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius 

terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan 

mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa 

keuangan yang terintregasi dan komprehensif. 

Terjadinya 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-subsektor-keuangan baik dalam hal produk maupun 

kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki 

hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah 

menambah kompeleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga 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 semakin mendorong di perlukannya pembentukan lembaga 

pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. 

Apalagi, menurut Rimawan Pradiptyo, di Indonesia, pengawasan 

terhadap Lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu 

Kementrian Koperasi, Bapepam-LK, Bank Indonesia. Pengawasan lembaga 

keuangan non-bank (LKNB) di pecah menjadi dua , yaitu LKNB non-koperasi 
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diawasi oleh Bapepam-LK, sementara LKNB koperasi diawasi oleh 

Kementrian Koperasi.
2
 

Lebih lanjut, Rimawan mengatakan bahwa pengawasan diperlukan 

kerana adanya potensi moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh 

para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap 

perekonomian.
3
 Teori Ekonomi menunjukan bahwa moral hazard disebabkan 

oleh adanya asymmetric information. Asymmetric information menyebabkan 

dua hal, yaitu moral hazard dan adverse selection (kesalahan memilih). 

Asymmetric information adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar 

merata antar pelaku ekonomi. 

Praktik moral hazard di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh LK 

namun mungkin juga dilakukan oleh nasabah/rumah tangga. Moral hazard 

terjadi karena lemahnya sistem pengawasan LK yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan 

di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran arus informasi (data sharing dan 

data interfacing) antarlembaga pengawas LK; dan (c) masih tingginya 

egosentris antar lembaga ppengawas LK.
4
 

Sumber dari praktik moral hazard ini bermuara pada kenyataan 

lemahnya koordinasi dan tidak adanya pertukaran informasi (data sharing dan 

data interfacing) antar lembaga pengawas LK. Baik Bapepam-LK, Bank 

Indonesia dan Kementrian Koperasi, hingga saat ini belum memiliki protocol 

                                                           
2
 Rimawan Pradiptyo,”Optimalisasi OJK: Antara Institusi versus  Sistem Pengawasan,”artikel 

dimuat dalam http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optomalisasi-ojk-antara-

institusi-versus-sistem-pengawasan/#more-4, tanggal 27 juli 2011. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optomalisasi-ojk-antara-institusi-versus-sistem-pengawasan/#more-4, tanggal
http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optomalisasi-ojk-antara-institusi-versus-sistem-pengawasan/#more-4, tanggal


4 
 

yang memungkinkan ketiga lembaga tersebut melakukan pertukaran 

informasi. Akibatnya, pendeteksian praktik moral hazard yang dilakukan 

antar pasar sulit terdeteksi, jika tidak bisa dikatakan mustahil.
5
 

Sehubungan dengan uraian diatas, menunjukan perlu dilakukan 

penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang 

mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud 

dilakukan agar data dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efekif di dalam 

menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat 

lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan 

pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus 

dilakukan secara terintegrasi. 

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga 

mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan 

yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura 

dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor  jasa keuangan 
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tersebut diatas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen 

dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. 

Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Dewan Perwakilan rakyat. 

Lembaga pengawasa sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan 

nama Otoritas Jasa Keuangan (selnjutnya disingkat OJK). 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. Adapun 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. 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan 

di dalam sektor jasa keuangan terselenggara seara teratur, adil, transparan, dan 

akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan data mendukung kepentingan 

sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing 

nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara 
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lain meliputi, sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan 

kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek 

positif globalisasi. 

Lebih dari itu, OJK di bentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik, yang meliputi indepedensi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, transparasi, dan kewajaran (fairness). Secara 

kelembagaan, OJK berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak 

menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup 

kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada 

hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki 

relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas 

fiscal dan moneter. Oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan 

unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara ex-officio. Keberadaan ex-

officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi 

kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Ini diperlukan 

untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka 

persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan 

pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem 

keuangan. 

Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan 

yang baik, OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara 

dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita cita kemerdekaan 
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Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Berkaitan dengan uraian diatas, Hamud M.Belfas mengemukakan, 

bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa 

keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai.
6
 

Dengan adanya OJK, pegawasan atas semua industri jasa keuangan akan 

disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana 

pensiun, lembaga keuangan nonbank. Undang-Undang hanya mengecualikan 

industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. Selain itu, latar 

belakang didirikanya OJK ini juga karena makin rumitnya produk keuangan 

serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar 

modal (seperti raksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi 

juga di tawarkan oleh bank (bancassurance). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya 

pembentuk Undang-Undang OJK itu secara garis besar didasarkan pada tiga 

landasan, yaitu landasan yuridis,landasan filosofis dan landasan sosiologis. 

Hal ini sejalan dengan uraian dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas 

Jasa Keuangan. Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) dalam pengawasan bank dalam sebuah skripsi dan 

judul yaitu “ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) DALAM UPAYA PENGAWASAN BANK” 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang 

diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak 

terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Pembahasan ini akan dibatasi pada pelaksanaan 

upaya indepedensi dalam upaya pengawasan bank yang dilakukan oleh OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam melakukan 

tugasnya? 

2. Bagaimana sumber pendanaan  OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang masih 

berasal dari bank yang diawasi? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Dengan adanya hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

diketahui realisasi tugas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai 

pegawas dalam melaksanakan kewenangannya. 

b. Untuk mengetahui manfaat pengawasan terhadap bank. 
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c. Untuk mengetahui hambatan dan pelanggaran yang dihadapi oleh OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pengawas dalam melaksanakan 

kewenangannya.  

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan 

dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu hokum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum perbankan 

dengan harapan bermanfaat di kemudian hari. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat 

penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam 

pengawasan bank. 

b. Sebagai bahan masukan penyelenggaraan pengawasan bank oleh OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan). 
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D. Kerangka Pemikiran 

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran 

yang teoristis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi.
7
 

Kerangka pemikiran adalah kerangka teori atau butir butir pendapat 

mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang 

menjadi pebandingan, pegangan teorists.
8
 Untuk itu perlu di susu kerangka 

teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana 

masalah tersebut diamati.
9
 

Sebagai sebuah lembaga pengawas yang mengawasi seluruh lembaga 

keuangan di Indonesia sudah sepatutnya jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menjadi lembaga yang independen tanpa intervensi pihak lain. Persoalannyan, 

apakah embaga ini akan menjadi independen jika iuran di tetapkan kepada 

badan keuangan yang diawasi 

Salah satu anggota OJK mengatakan, iuran akan mengurangi 

independensi OJK sehingga akan lebih bain jika pendanaan OJK berasal dari 

APBN, Pembiayaan dari APBN ini sesuai dengan amanat UU OJK. Anggota 

OJK berpendapat, berdasarkan UU OJK pembiayaan awal dari lembaga 

pengawas jasa keuangan memang berasal dari APBN. Tetapi, alangkah 

baiknya jika OJK tidak memungut biaya operasional dari pihak manapun. 

Biaya operasional OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan yang 

                                                           
7
 J.J.J. M. Wuisma, 1996 Penelitian Ilmu-ilmu social, Jilid I, Jakarta: UI Press, hlm.203 

8
 M. Solly Lubis, 1994 Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, hlm 80 

9
 Hadari Nawawi, 2003 Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 

Press, hlm.39 
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berasal dari pungutan industri jasa keuangan tidak sesuai dengan independensi 

OJK. 

  

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya 

atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji 

pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap 

bank di Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis 

penilitian deskriptif,
10

 dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis 

ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai 

pelaksanaan pengawasan terhadap bank ileh OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan). 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah Kantor OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) Surakarta. Sebab, permasalahan yang terjadi di 

kota besar cendrung lebih kompleks, dengan demikian perlu adanya 

pengawasan yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 

 

                                                           
10

 Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 35. 

“penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual 

dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau 

faktor-faktor tertentu.”   
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4. Jenis Data 

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang 

meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder: 

a. Data Primer 

Sejumlah keterangan atau fakta tentang pelaksanaan 

pengawasan terhadap bank oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang 

secara langsung di peroleh di Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 

b. Data sekunder 

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-

undangan dan literature-literatur yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. 

Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka 

yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga 

responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga 

memberikan keterangan secara bebas. 

b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik engumpulan data dengan cara 

mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang 

berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada 

relevansinya dengan masalah yang di teliti.  
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Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, mencatat, 

menginventarisas, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa 

bahan-bahan pustaka. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isinya. 

BAB I berisi pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang 

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai 

pengertian, tinjauan umum tentang pengawasan, tinjauan tentang OJK, 

tinjauan tentang bank. 

BAB III berisi hasil penelitian dan analisis data, deskripsi tentang 

OJK, independensi OJK dalam melakukan tugasnya diketahui bahwa OJK 

komisionernya merupakan BAPEPAM, BI dan lain sebagainya. 

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan-

kesimpulan dan saran dari akhir penelitian. 

 

 


