
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah lembaga yang independen dan bebas dari 

campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-

undang.  

Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 

Desember 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, perintah untuk 

pembentukan OJK masih belum terealisasi, tetapi akhirnya pada tanggal 22 

November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas jasa Keuangan, lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sektor 

jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan 
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Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bepepam LK) agar menjadi 

terintegrasi dan komprehensif.
1
 

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk  

menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden 

Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tersebut. 

RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi 

pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi 

pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan 

Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU 

(kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai 

konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak  mengawasi bank.
2
 

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga 

pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas 

terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut 

bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun 

lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab 

terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat 

semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu 

alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga 

                                                           
1
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keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan 

pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang 

memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan 

masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak 

memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, 

maupun sumber daya manusia.
3
 

Para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK 

dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Sektor 

keuangan memperkuat fondasi, daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. 

pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari 

ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah 

dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen 

tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.
4
 

Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam 

membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban 

pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, 

kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan 

pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan 

usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically 

important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang 

kerahasiaan informasi. Hamud M. Belfas mengemukakan, bahwa alasan 
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didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan 

struktur seperti pada tahun 2012 dianggap sudah tidak memadai.
5
 

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Bank Indonesia perlu 

melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat 

melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Akan tetapi, tidak 

dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dan laporan hasil 

pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak 

diterbitkannya hasil pemeriksaan. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu 

mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, 

OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-

langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. 

Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. LPS dapat 

melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan 

wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank 

Indonesia, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran 

informasi secara terintegrasi.  

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya keberadaan 

OJK bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia, yang ada adalah pembagian 
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tugas antara Bank Indonesia dengan OJK. Pembagian tugas tersebut salah satunya 

yaitu pengawasan perbankan. Tugas yang dulunya khusus dipegang oleh Bank 

Indonesia, dengan adanya OJK, kini tugas tersebut beralih ke OJK. Dalam masa 

peralihan tersebut Bank Dunia mengingatkan masa transisi OJK di tengah krisis 

yang masih melanda dunia akan membahayakan Indonesia. Banyak yang 

menunjukan perkembangan baik setelah pembentukan OJK, tetapi tidak sedikit 

yang mengalami kegagalan. Masalah lain, OJK akan membawahi industri 

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan 

lembaga jasa keuangan lainnya. Hal tersebut, cukup jadi perhatian sebuah badan 

baru akan dikelilingi uang triliunan rupiah ditengah beberapa lembaga independen 

yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan negara.
6
 Dengan 

adanya lembaga baru yang disebut OJK menarik sekali untuk diadakan penelitian 

mengenai peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat 

OJK akan mempunyai tugas baru dalam melakukan pengaturan dan pengawasan 

di sektor perbankan yang ada di Indonesia.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan 

Perbankan”. 
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B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada 

beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesainnya secara ilmiah. 

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut: 

a. Apa alasan dibentuknya OJK? 

b. Apakah fungsi, tugas dan wewenang OJK? 

c. Bagaimanakah peranan OJK terhadap pengawasan perbankan? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi, tujuan dan 

wewenang OJK terhadap pengawasan perbankan. Lalu mengenai peran OJK 

terhadap pengawasan perbankan. Adapaun lingkup keilmuan dalam penelitian ini 

adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum perbankan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu: 

1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai karakteristik 

alasan dibentuknya OJK; 

2. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai fungsi, tujuan 

dan wewenang OJK; 

3. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai peranan OJK 

terhadap pengawasan perbankan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya 

pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya ilmu dibidang 

hukum ekonomi yang berkenaan dengan hukum perbankan, juga sekaligus 

memperluas pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

peneliti khususnya mengenai peranan OJK terhadap pengawasan perbankan; 

b. Sebagai bahan informasi maupun literatur bagi pihak yang memerlukan, 

khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 


