
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perbankan dan Bank 

1. Perbedaan Perbankan dan Bank 

Apabila berbicara tentang Lembaga Keuangan Bank, ada dua istilah yang perlu 

dijelaskan lebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank. Perbankan diatur dalam 

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998, 

(UU Perbankan). Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 10 

Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut ditentukan, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengertian perbankan itu lebih 

luas dibandingkan dengan pengertian bank. Pengertian perbankan merupakan 

rumusan yang abstrak mencangkup 3 (tiga) aspek utama yaitu : 

a. Kelembagaan bank; 

b. Kegiatan usaha bank; 
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c. Cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank.
7
 

Sedangkan pengertian Bank merupakan rumusan khusus yang konkret 

mencangkup 2 (dua) aspek utama, yaitu : 

(1) Badan usaha bank (Corporate Company); 

(2) Kegiatan usaha bank (Business Activities).
8
 

2. Bentuk Hukum Bank 

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Pasal 21 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dikenal dan diatur 2 (dua) jenis bank yaitu 

bentuk hukum bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki bentuk 

sebagai berikut : 

a. Perseroan Terbatas; 

b. Perusahaan Daerah; atau 

c. Koperasi. 

Ketiga bentuk hukum ini adalah badan hukum. Badan hukum bank dapat berupa 

Perseroan Terbatas, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sedangkan 

badan hukum Bank yang berupa Perusahaan Daerah, hanya Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), dan yang berupa Koperasi hanya Badan Usaha Milik Swasta 

(BUMS).  

 

                                                           
7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 

hlm. 37. 
8
 Ibid, hlm. 38. 
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3. Jenis-jenis Bank 

Dilihat dari fungsinya, bank dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Indonesia, 

Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Umum 

dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank Indonesia berfungsi 

sebagai Bank Sentral. Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat 

menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa Perbankan.
9
 Jenis-jenis bentuk bank 

terdiri dari 3 jenis yaitu: 

a. Bank Sentral 

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga 

stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang 

dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam 

arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi 

terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi 

yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol 

keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu 

banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang 

dimilikinya.
10

 

                                                           
9
 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, 

Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004, hlm. 36. 
10

 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, PT. Inter Media, Jakarta, 1995, hlm 28. 
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Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 23 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia. Bank Indonesia 

berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Bank Indonesia dapat 

mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 

diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

b. Bank Umum 

Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai 

institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank 

umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizikan mengumpulkan dana 

dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan 

depositori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum 

dapat juga disebut sebagai bank umum pencipta uang giral. Pengertian bank 

umum menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998: “Bank 

Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.” 

Dalam menjalankan usahanya dibidang jasa Perbankan, Bank Umum menerapkan 

2 (dua) cara, yaitu : 

(1) Konvensional, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut 

cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. 

(2) Perinsip syariah, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan 

menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh 

keuntungan bukan berupa bunga. 
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c. Bank Perkreditan Rakyat  

Dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ditentukan Bank 

Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran. 

B. Fungsi dan Kewenangan Bank Indonesia 

1. Dasar dan Status Hukum Bank 

Sebagai Lembaga Negara yang independen ini merupakan babak baru dalam 

sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika 

sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini 

memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan 

bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu 

lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh 

dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.  

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan 

Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi 

dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin 

independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus 

kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sentral
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Independensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_negara&action=edit&redlink=1
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dengan Lembaga Tinggi Negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga 

tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar 

Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank 

Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter 

secara lebih efektif dan efisien.
11

 

Sebagai badan hukum status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik 

maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan 

hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum 

yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh 

masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum 

perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam 

maupun di luar pengadilan.
12

 

2. Fungsi dan Kewenangan Bank Indonesia 

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi 

perbankan Indonesia sebagai berikut : 

a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan penyalur dana; 

b. Pelaksana kebijakan moneter; dan 

c. Lembaga yang diikuti berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta 

pemerataan;
13

 

                                                           
11

 Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, PT. 

Mardi Mulyo, Jakarta, 2000, hlm. 179-180. 
12

 Ibid, hlm. 181. 
13

 http://www.newsbanking.com/2010/10/fungsi-bank.html diakses pada 15-02-2014 pukul 

20.30 WIB. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_hukum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Publik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdata&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
http://www.newsbanking.com/2010/10/fungsi-bank.html
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Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa 

konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku 

usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi 

pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak 

yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, 

tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi 

terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank 

guna keperluan tertentu.
14

  

Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah) dapat 

pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa 

perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain 

tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit. Dalam 

perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk 

mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang 

dikaitkan dengan produk bank (bancassurance) dan reksadana. Dalam interaksi 

yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang 

tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat 

berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman 

yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu : 

a. informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa 

yang ditawarkan bank; 

                                                           
14

 Dahlan Siamat, 1995, Op.Cit., hlm. 41. 
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b. pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang 

masih kurang, yang Disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional dan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan 

Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, beberapa waktu yang lalu; 

c. ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah 

peminjam dana; dan 

d. tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal 

friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.
15

 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas 

pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan 

terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. 

3. Kewenangan Bank Indonesia tentang Lembaga Perbankan 

Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang 

sebagai berikut: 

a. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian 

izin oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha 

bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 

pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian 

izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

                                                           
15

 F.X Sugiono dan Ascarya, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar : 

Kelembagaan Bank Indonesia, Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan Bank Indonesia, 2004, 

hlm. 34-35. 
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b. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan 

dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa 

perbankan yang diinginkan masyarakat. 

c. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan 

melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site 

supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan 

langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan 

untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta 

untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang 

membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu 

pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan 

bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, 

apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap 

bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, 

pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain 

untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan. 

d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi 



17 

 

ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi 

sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
16

 

4. Tugas Bank Indonesia 

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank 

Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank 

Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan 

peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha 

tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap 

bank. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan 

perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian. Sesuai dengan kewenangan di 

bidang perizinan, Bank Indonesia yaitu: 

a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank; 

b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank; 

c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; 

d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan usaha 

tertentu. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung 

dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk 

menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap 

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank 

apabila diperlukan. Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun 

                                                           
16

 Rachmad Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2003, hlm. 142. 
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setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, 

perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. 

Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa: 

(a) Keterangan dan data yang diminta; 

(b) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik 

yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; 

(c) Hal‐hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan 

lain‐lain.
17

 

Pengalihan tugas pengawasan bank dalam Undang-Undang Bank Indonesia 

ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan independen. Tugas yang dialihkan kepada 

lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan 

dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan 

pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana 

pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan‐badan 

lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan 

pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. 
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 Ibid, hlm 151. 
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Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, 

dirumuskan bahwa, OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur 

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

pengawasan, pemeriksaaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. 

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia lahir berdasarkan Undang-undang Nomor. 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK) yang 

disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, 

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain dari lembaga baru ini 

diatur oleh undang -undang tersebut di atas.  

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk  

menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia 

oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan 

RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank 

sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan 

fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.
18

 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.
19

  

Pembentukan OJK di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang 
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 Zulkarnain Sitompul, 2002, Op. Cit, hlm. 6. 
19

 Hamud M. Balfas, dikutip tanggal 8 Oktober 2012, Op. Cit. 
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diresmikan pada tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan 

bahwa definisi dari OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-

hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK ini. 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, 

dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.
20

 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan 

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain 

terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa 

keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa 

Keuangan.
21

  

Rimawan Pradiptyo mengatakan bahwa meski secara normatif disebutkan bahwa 

OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan 

akan independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh 

dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur 
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  Maikel Jefriando, diakses pada 31-10-2013 pukul 20.00 WIB. Op. Cit. 
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dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang OJK. Komposisi dewan komisioner 

(DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, 

menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen.
22

 

2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK dikatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas-asas 

sebagai berikut : 

a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggaraan OJK; 

b. Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

c. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pasa kode 

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam 

setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. 
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e. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari harus dipertanggungjawabkaetiap kegiatan penyelenggaraan 

OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
23

 

3. Fungsi , Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

a. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan 

Adapun mengenai fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK,  

yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

(1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 

(2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 

(3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

b. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Ketentuan Pasal 7 Undang-undnag OJK menyatakan bahwa : 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), OJK mempunyai wewenang : 

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi : 

a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, 

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, 

merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 
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b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk 

hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa; 

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : 

a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal 

minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap 

simpanan, dan pencadangan bank; 

b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 

c. Sistem informasi debitur; 

d. Pengujian kredit (credit testing); dan 

e. Standar akuntansi bank; 

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : 

a. Manajemen risiko; 

b. Tata kelola bank; 

c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; 

d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 

e. Pemeriksaan bank. 

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Peranan 

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 



24 

 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
24

  

Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
25

  

Merton dalam Raho mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola 

tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status 

tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan 

demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan 

berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social 

khusus.
26

 

Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-

kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.
27

 Peranan 
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didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh 

norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan 

hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga 

dan di dalam peranan-peranan yang lain. 

Kemudian dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: 

pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang 

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang 

yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajibannya.  

Penelitian ini adalah mengkaji dan membahas tentang peranan dalam kedudukan 

sebagai pengawasan perbankan bagi OJK yang dialihkan berdasarkan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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E. Krangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Secara historis, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pemeriksaan secara langsung dilakukan 

secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pemeriksaan dapat 

dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu, untuk meyakinkan hasil pengawasan 

tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek 

perbankan yang sehat. Hal ini berhubungan dengan Pasal 29 Undang-undang No. 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan 

Pengawasan Perbankan 

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang 

Ooritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan 

Alasan dibentuknya OJK 

Bank Indonesia 

Fungsi, Tugas, dan 

Wewenang OJK 

Peranan OJK Terhadap 

Pengawasan Perbankan 
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terhadap perbankan, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 

Sedangkan pengawasan tidak langsung yang terutama adalah pengawasan dini 

melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.  

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan maka peran serta Bank Indonesia sebagai pengawasan perbankan akan 

hilang dan Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. 

Implikasinya adalah bahwa fungsi penjagaan stabilitas keuangan diserahkan 

kepada OJK, sedangkan Bank Indonesia hanya bertugas untuk menjaga stabilitas 

moneter.  

Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang alasan dibentuknya OJK, 

lalu fungsi, tugas dan wewenang OJK saat ini, dan peranan OJK terhadap 

pengawasan perbankan yang telah berjalan sampai saat ini. 

 

 


