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A.

Latar Belakang
Dalam

upaya

mendukung,

kesinambungan

dan

peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah
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pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian
internasional serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan
masyarakat akan jasa perbankan yang semakin beragam dan
canggih.
Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah
berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada
dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu
menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.
Guna

mencapai

tujuan

tersebut,

maka

pelaksanaan

pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian,
keselarasan,

dan

keseimbangan

unsur-unsur

pemerataan

pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam
menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari
Trilogi Pembangunan adalah Perbankan. Peran yang strategis
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI
2011

tersebut terutama disebabkan fungsi utama bank sebagai suatu
wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi
ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
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pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan

menghadapi persaingan yang sewaktu-waktu bersifat global,

taraf hidup rakyat banyak.

mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat

Fungsi intermediasi baru berjalan dengan baik apabila

kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke

semua pihak memiliki kepercayaan kepada bank, sehingga bank

bidang-bidang

disebut sebagai lembaga kepercayaan. Apabila fungsi intermediasi

pembangunan.

yang

produktif

bagi

pencapaian

sasaran

berjalan dengan baik, maka semua pihak yaitu bank, pihak yang

Agar kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, dan pada

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat

gilirannya perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan

manfaat dari keberadaan suatu bank. Pihak yang kelebihan dana

pembangunan nasional dan untuk menjamin berlangsungnya

akan memperoleh manfaat berupa pendapatan bunga atau bagi hasil

demokrasi ekonomi sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi

dari dana yang disimpan di bank, pihak yang membutuhkan dana

masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu

akan memperoleh manfaat berupa ketersediaan dana dari bank

kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat,

untuk melakukan investasi atau produksi. Bank sendiri akan

pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak

memperoleh manfaat berupa selisih pendapatan dan biaya

perbankan yang selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-

bunga/bagi hasil yang dikenal dengan sebutan “spread”. Di sisi

undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

lain, perekonomian juga mendapat manfaat

Undang

berupa mekanisme

Nomor
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Tahun

1992

tentang

Perbankan

maka

perlu

alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Oleh karena

dikembangkan dan disempurnakan. Dengan penyempurnaan itu,

itu dapat disimpulkan

maka perbankan secara lebih baik dalam mendukung proses

bank

sebagai lembaga

intermediasi

merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, baik

pembangunan

berupa

perkembangan perekonomian internasional.

investasi

dan

produksi,

dalam

rangka

mendorong

pertumbuhan ekonomi
Memperhatikan

yang

Sebagaimana
peranan

lembaga

perbankan

semakin

diketahui

diharapkan

pembinaan

pada

dan

tantangan

pengawasan

yang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disusun

maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan

pada saat situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda

pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan dilandasi oleh

dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini.

landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia
mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu

Perkembangan

perekonomian

nasional

maupun

internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan
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tantangan yang semakin luas perlu selalu dapat diikuti secara

Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah dan diatur dalam

tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

tanggung jawab sehingga perbankan nasional perlu :

Pengaturan Perbankan Syariah dalam undang-undang tersendiri

1.

Ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas,

merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya

dengan landasan yang lebih luas dan lebih jelas ruang

Perbankan Syariah. Hal tersebut disebabkan pengaturan Perbankan

geraknya;

Syariah dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

2.

Diberi

kesempatan

untuk

memperluas

jangkauan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun

pelayanannya di segala penjuru tanah air baik pelayanan

1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik

sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan

operasional Perbankan Syariah, dimana di sisi lain volume dan

masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang

pertumbahan usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi

3.

Dari sisi otoritas pengawas perbankan, Pasal 34 Undang-

lemah/ pengusaha kecil;

Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan

Diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi

pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang akan

terselenggaranya

yang

bertugas mengawasi bank. Lembaga ini harus dibentuk dengan

mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam

Undang-undang selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.

menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, efisien,

Dalam penjelasan Pasal 34 Undang-undang tersbut dinyatakan

sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan

bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut juga akan

penyesuaian

mengawasi lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan

pembinaan

yang

dan

diperlukan

pengawasan

sejalan

dengan

berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, perusahaan sekuritas dan lembaga-lembaga lain yang

Dalam rangka menggali potensi dan kontribusi masyarakat

mengelola dana masyarakat. Dengan demikian ketentuan ini

dalam perekonomian nasional maka dikembangkan sistem ekonomi

memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan bank pada dua

berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-

lembaga yang berbeda, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga

prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah

Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) atau Otoritas Jasa Keuangan

berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan,

(OJK) dalam suatu rancangan Undang-undang OJK.

dan keuniversalan (rahmatin lin „alamin). Nilai-nilai tersebut

Dalam perkembangannya lebih lanjut Pasal 34 UU No. 3

diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada

tahun 2004 yang mengamandemen UU NO. 23 tahun 1999 tentang
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Bank Indonesia, Pemerintah diamanatkan membentuk

lembaga

kekurangtersediaan data terkini dan kekurangyakinan terhadap

pengawasan sektor Jasa Keuangan selambat-lambatnya akhir

keakuratan informasi yang tersedia, telah menumpulkan ketajaman

Desember 2010 dengan mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank of England dalam menjalankan perannya menjaga stabilitas

Lembaga Keuangan ini bertugas mengawasi efektivitas perbankan,

sistem keuangan Inggris.
Sebelum itu krisis di tahun 1991 yang ”membangkrutkan

asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan
pembayaran, suatu badan-badan lain yang menyelenggarakan

Soviet UNI”

menyebabkan perkonomian di negara itu tidak

pengelolaan dana.

berkembang atau gagal seperti halnya di sejumlah negara-negara

Belum sempat berdirinya lembaga pengawas jasa keuangan

miskin seperti Peru atau Indonesia. Di dalam Buku Mystery of

yang diamanatkan tersebut, sebagai respon dari krisis keuangan

Capital karangan ekonom Peru Hernando de Soto yang terbit tahun

Asia tahun 1997/98, kemudian terjadi krisis keuangan lainnya

2000, selama tahun 2000-2001 diulas secara luas di kalangan

muncul pada tahun 2008-2009. Imbas krisis keuangan global yang

internasional tetapi rupanya tidak cukup mendapat perhatian di

diawali dengan macetnya kredit perumahan subprime mortgage

Indonesia. Buku ini menyingkap ”rahasia” kemiskinan di negara-

yang terjadi di Amerika Serikat telah merambat secara cepat

negara berkembang, dan menerangkan mengapa (sistem ekonomi)

keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Sejumlah bank di

kapitalisme memenangkan perang melawan sosialisme di dunia

berbagai belahan dunia terancam menjadi bank gagal yang

Barat.

mendorong Pemerintah dan Bank Sentral di masing-masing negara

Adapun alasan utama kapitalisme (akan) gagal di dunia

untuk melakukan langkah penyelamatan. Negara Inggris yang

ketiga adalah bahwa sistem ekonomi modern ini baru menyentuh

menjadi salah satu acuan untuk memisahkan fungsi pengawasan

sebagian kecil perekonomian, sedangkan sebagian besar yang

perbankan dari bank sentralnya tak mampu meredam ancaman

merupakan sektor ekonomi (perekonomian) rakyat berjalan

kegagalan perbankannya. Bank besar sekelas Lloyd TSB dan Royal

dengan, pola kerja dan mekanisme sendiri terlepas dari apa yang

Bank of Scotland terpaksa harus di-bailout (mendapat dana talangan

terjadi pada sebagian kecil sektor industri modern di kota-kota

pemerintah).

besar. Sektor ekonomi rakyat ini dalam literatur disebut sektor

Krisis

keuangan

global

tersebut

telah

memberikan

informal, ”underground economy”, atau ”extra legal economy”,

pelajaran betapa pemisahan pengawasan bank dari otoritas moneter

yang

telah menimbulkan permasalahan dalam pengambilan keputusan

pemerintah Indonesia kini menggunakan istilah ”UKM”(Usaha

yang tepat dan cepat, khususnya dalam keadaan darurat.

Kecil dan Menengah), sektor ekonomi rakyat yang sebagian besar

Kelambanan

pengambilan

keputusan

yang

didasari

tak

pernah

diperhitungkan

peranannya.

Bahkan

jika

pada
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tidak dapat dikategorikan sebagai ”usaha” tidak masuk dalam

sehingga menjatuhkan pimpinan/perdana menteri negara Yunani

kelompok UKM

dan Italia, demikian pula halnya dengan krisis ekonomi berupa

Krisis keuangan global tahun 2008-2009 lalu memberikan

defisit anggaran Amerika Serikat yang sangat besar sejak tahun

bukti empiris bahwa pemisahan tugas mengawasi bank dari bank

2010 hingga saat ini. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan

sentral bukanlah solusi satu-satunya dalam menciptakan stabilitas

dalam memperbaiki dan mengatasi kekurangan yang masih ada

sistem keuangan. Negara-negara maju selain Inggris, misalnya

dalam pengawasan jasa keuangan.

Australia, Belgia, dan Jepang yang juga telah memisahkan fungsi

Perubahan Struktur

pengawasan

1997/1998, Krisis 2007/2008 dan Krisis tahun 2010/2011

bank

dari

Bank

Sentralnya

juga

mengalami

ketidakstabilan pada sistem keuangannya sehingga sejumlah bank

Pengawasan Keuangan Era Krisis

Pada bulan Juni 1998 Bank of England menyerahkan

perlu di bailout oleh Pemerintah atau Bank sentral maing-masing.

tanggungjawab

pengawasan

bank

kepada

Financial

Service

Hal sama yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997/98 lalu.

Authority (FSA) yang baru dibentuk yang diberi tugas untuk

Berbagai peristiwa krisis keuangan dalam beberapa

melakukan pengawasan semua segmen sistem keuangan. Peralihan

dasawarsa belakangan ini termasuk adanya fakta sebagian negara

tersebut menandai suatu perubahan penting dalam konsep tentang

mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke Bank Sentral

pengawasan

(contoh di Inggris),

mendorong kita untuk menimbang kembali

merupakan pertama kalinya suatu Negara industri besar dan

urgensi dan efektivitas pemisahan pengawasan perbankan dari Bank

merupakan pusat keuangan dunia memutuskan untuk menempatkan

Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

tugas pengawasan seluruh sistem keuangan kepada suatu badan

sistem

keuangan.

Sesungguhnya,

kejadian

itu

Beberapa isu muncul dalam rangka mengkaji Lembaga

otoritas tunggal dan tidak kepada bank sentral (Donato Masciandaro

Pengawasan Jasa Keuangan yang efektif bagi Negara Indonesia

&March Quintyn 2009). Sesungguhnya Inggris bukanlah Negara

yang tidak hanya mencakup bentuk struktur yang strategis tetapi

pertama yang menyatukan struktur pengawasannya. Negara-negara

juga kriteria yang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan

Skandinavia seperti Norwegia, Icelandia, dan Denmark masing-

lembaga pengawas jasa keuangan itu sendiri. Hal ini tidak terlepas

masing pada tahun 1986, 1988 dan 1991 telah lebih dulu daripada

dari pelajaran yang diperoleh dari krisis keuangan Asia 1997/1998

Inggris dalam menetapkan afternatif krisis keuangan domestik.

dan krisis keuangan global 2008/2009 serta krisis ekonomi yang

Namun demikian tidak berkelebihan untuk dikemukakan bahwa

dialami sejumlah negara di Eropa antara lain Yunani, Italia dan

pendirian Financial Service Authority (FSA) DI Inggris merupakan

Spanyol pada tahun 2010/2011 yang tidak hanyha mempurukkan

reorganisasi pertama yang menjadi perhatian pemberitaan media

perekonomian negara tersebut bahkan sudah menjadi krisis politik

masa dunia saat itu.
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Sejak tanggal bersejarah di Inggris tersebut, jumlah badan

luas terhadap stabilitas system keuangan jangka panjang, sikap

pengawasan tunggal tumbuh dengan cepatnya di seluruh dunia,

perbankan yang kurang hati-hati dan penerbitan derivative

terutama di Eropa. Disamping di Inggris, tiga Negara anggota tertua

securities yang terlalu liberal tanpa didukung oleh pemberdayaan

dari European Union yaitu Austria, Belgia, dan Jerman masing-

sektor riil yang produktif juga memiliki kontribusi yang besar

masing tahun 2002, 2004, dan 2002 telah menyerahkankan tugas

terhadap

pengawasan keseluruhan sistem keuangan kepada otoritas tunggal di

pemerintah yang memberikan penilaian yang terlalu confidence

luar bank sentral. Demikian pula Swiss pada tahun 2009 berubah

terhadap fenomena market yang dominant debt market juga

kearah model yang sama. Negara-negara tersebut

memberikan

melakukan

kerapuhan

peranan

ekonomi,terakhir

terhadap

adalah

lembaga

peranan

dari

keuangan-keuangan.

perubahan bersama-sama lima Negara anggota European Union

Dengan demikian kebijakan pengaturan suku bunga harus ditetaojan

yang baru lainnya yaitu Estonia, Latvia , Malta, Hungaria dan

dengan tepat dan berhati-hati serta harus dilakukan pengawasan

Polandia masing-masing pada tahun 1999, 1998, 2002, 2000 dan

yang ketat terhadap perbankan dan lembaga keuangan keuangan

2006.

lainnya yang banyak mengucurkan dana masyarakat untuk sektor
Beberapa Negara yang

mempertimbangkan melakukan

konsumtif termasuk property.

perubahan kelembagaan sebelum krisis 2007/2008 meyakini bahwa
arsitektur
sebelumnya

pengawasan perlu ditangani.
telah

mempertimbangkan kembali/ulang arsitektur pengawasan mereka

Eropa lainnya antara lain telah menimbulkan kekhawatiran mata

berkaitan

Dalam

uang euro. Default utang Yunani ataupun negara Eropa lainnya

perkembangannya pengawasan perbankan oleh Financial Service

seperti Spanyol, Portugal, dan Irlandia akan mempengaruhi

Authority (FSA) di Inggris mengalami kegagalan sehingga

ekonomi dunia yang juga bisa mengganggu sektor perbankan dan

pengawasan perbankan diserahkan kembali ke Bank of England

memicu kepanikan investor. Sejumlah negara Uni Eropa yang

(bank sentral Inggris).

memegang obligasi/surat hutang pemerintah Yunani yang sudah

krisis

saat

ini

Krisis Yunani, Italia dan negara Eropa lainnya.
Krisis yang terjadi di Yunani, Italia dan sejumlah nrgara

pengalaman

perubahan

yang
sedang

dengan

melakukan

Negara-negara

2007/2008.

Krisis tidak hanya melanda beberapa negara di Eropa tetapi

default/cidera janji menetapkan berbagai kebijakan antara lain

juga terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, kebijakan

menghapuskan

sebagian

hutang

pemerintah

Yunani

dan

perubahan suku bunga bank sentral yang tidak diimbangi dengan

mengharuskan pemerintah Yunani menetapkan kebijakan tertentu

koordinasi yang komprehensif dengan pengawasan penyaluran dana

yang dapat mengurangi belanja/pengeluaran negara. Hal yang sama

terutama sektor non produktif (property) memiliki dampak yang
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terjadi pada pemerintah negara Italia yang akhirnya juga

prestasi bagi pemerintah dan tim ekonomi yang ada, karena dari

merontokkan perdana menterinya seperti halnya Yunani.

beberapa krisis, seperti krisis pangan, minyak dan ekonomi global,

Sarinya anggota negara Uni Eropa harus memiliki defisit

Indonesia selalu bisa bertahan.

APBN yang tak melewati tiga persen dari PDB dan rasio utang
pemerintah tak melebihi 60 %. Bagaimana rasio utang negara lain?

Krisis Amerika dan beratnya beban utang

Jepang 220,30 %, Yunani 142,80 %, Italia 119 %, Belgia 96,80 %,

Krisis industri keuangan di Amerika Serikat (AS) semakin

Irlandia 96,20 %, Portugal 93 %, Islandia 87,80 %, Sri Lanka 85 %,

meluas dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini utang Amerika

Kanada 84 %, Jerman 83,20 %, Perancis 81,70 %, Hungaria 80,20

Serikat adalah sebesar 14,3 trilun US $, nyaris setara PDB sebesar

%, Inggris 80 %, Israel 77,90 %, Mesir 73, 89 %, Spanyol 60,10 %.

14,8 triliun US $. Hutang tersebut membebani setiap penduduk

(Belajar dari Krisis Utang Amerika Serikat, Okezone.com, Kamis

Amerika Serikat sebesar 46.825 US $ sedangkan bagi pembayar

22 September 2011).

pajak sebesar 130.000 US $ per kapita.

Ketika Obama

Belakangan ini, dampak krisis ekonomi Yunani dan Italia

menggantikan Bush tahun 2009, utang Amerika Serikat hanya 10.9

telah merebak kemana-kemana termasuk Indonesia, antara lain

triliun US $ dan membengkak menjadi 14,3 triliun US $ pada 4

menurunnya nilai tukar rupiah, melemahnya IHSG dan menurunnya

Agustus 2011. Untuk itu Presiden Barack Obama dan Partai

ekspor non migas. Oleh karena itu walaupun secara geografis

Republik sepakat menaikkan pagu utang dari sebesar 14,3 triliun US

Yunani dan sejumlah negara Eropa lainnuya berada jauh dari

$ menjadi 16,7 trilun US $ sambil mengurangi defisit sebesar 2,7

Indonesia, masalah yang menimpa negara itu harus dimonitor

triliun US $ dalam sepuluh tahun mendatang.

pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan perbankan
Indonesia.
Ternyata keputusan pemerintah untuk tidak menambah

Kata kunci untuk mengatasi membengkaknya hutang
tersebut adalah mengurangi belanja, konsumsi dan menambah
pendapatan negara. Akar masalahnya adalah pemerintah, pelaku

utang cukup bagus untuk memperkuat pondasi ekonomi. Saat ini,

usaha

utang Indonesia semakin berkurang, sehingga beban anggaran

menghasilkan nilai tambah, setelah kaya baru dapat menikmati

negara dalam jangka panjang akan terus berkurang. Selain pasar

hidup dan membelanjakan penghasilan sesuai kemampuan kantong

obligasi, Indonesia juga relatif aman dari krisis Yunani dan krisis

anda. Hal ini berlaku untuk individu, keluarga dan negara. Jika

global.

negara, perusahaan atau individu hidup di luar kemampuan maka
Salah satu penyebab adalah karena Indonesia dinilai

mampu membangun pondasi ekonomi yang kuat. Ini menjadi

dan

masyarakat

luas harus

harus

berproduksi dan

harus berhutang kepada negara, perusahaan atau orang lain. Dengan
kata lain janganlah lebih besar pasak daripada tiang !
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Dewasa ini produsen barang manufaktur konkret adalah

Selain itu kebijakan bank sentral untuk tetap mengarahkan

China dan Asia Timut, sedangkan Eropa dan Amerika Serikat

kebijakan moneter yang kondusif bagi berkembangnya sector riil

mengalami kemunduran dan tidak bisa bersaing. Namun Amerika

dengan tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka

Serikat punya produk” imajiner” derivative financial yang beromzet

menengah panjang.

triliunan US $ mengawang di bursa sedunia tanpa menyentuh sektor

Walaupun

demikian

pembenahan

system

keuangan

riil. (Christianto Wibisono dalam Kompas.com Senin, 6 Agustus

perbankan nasional perlu ditata ulang agar dapat meningkatkan

2011).

peran pembiayaan perekonomian nasional serta lebih terbuka. Perlu
Pada tahun 2010, industri perbankan diharapkan dapat

penataan struktur dan regulasi system keuangan yang tepat untuk

kembali meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi

mendorong tingkat pendalaman pasar keuangan secara terintegrasi,

secara optimal dengan momentum recovery dari krisis financial.

dengan memberi prioritas lebih kepada perbankan. Penataan

Banyak kalangan, khususnya kalangan dunia usaha dan pemerintah

tersebut karena tingkat kedalaman pasar keuangan di Indonesia

mengharapkan kontribusi perbankan yang lebih besar dalam

paling rendah diantara bank di ASEAN. Hal ini menunjukkan

menggerakkan perekonomian. Sepanjang tahun 2009, banyak

peluang bagi sektor keuangan untuk melakukan ekspansi dan

kalangan menilai perbankan kurang optimal dalam menjalankan

berkompetisi secara sehat tanpa saling bersaing. Tingkat kompetisi

fungsi intermediasi, hal tersebut berdasarkan penilaian dari berbagai

perbankan belum setinggi seperti negara lain. Kontribusi terhadap

pihak bahwa perbankan menerapkan strategi suku bunga yang tinggi

perekonomian

untuk

dapat

prospeknya

mempertahankan
cerah,

tahun

depan

tingkat
industri

nasional

masih

didominasi

bank-bank

besar,

keuntungan.

Meski

sedangkan bank menengah dan kecil cenderung bermain pada

perbankan

masih

“niche markets” (pasar yang mereka kenal).

menghadapi permasalahan berat.

Dari sisi efisiensi nasional juga tertinggal, tetapi dari sisi

Ketangguhan perbankan nasional kembali teruji di sela
kisruh perpolitikan dan penegakan hukum di Indonesia,

profitabilitas paling tinggi

walaupun

modalnya

kecil.

“Ini

serta

menunjukkan persaingan bank-bank di Indonesia belum ketat dan

ancaman krisis keuangan global yang terjadi sejak akhir 2008,

masih terbuka lebar peluang yang harus dikembangkan. Selain itu

ternyata roda kehidupan ekonomi Indonesia tidak terhenti. Hal ini

era teknologi saat ini dimana peran teknologi mengalami

disinyalir tidak hanya karena krisis financial global yang mulai

peningkatan, maka dunia perbankan memerlukan dukungan

pulih, namun justru banyak bergantung akan kemampuan perbankan

teknologi modern. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan

Indonesia dalam menjaga

adalah pengawasan yang harus dilakukan terhadap industri

kesehatan

menjalankan fungsi intermediasinya.

neraca

keuangan dan

perbankan sesuai dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
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yang merupakan suatu kerangka dasar system perbankan Indonesia

C.

Tujuan

yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan

Tim Kompendium ini bertujuan untuk merangkum berbagai

industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun

pendapat dan pemikiran para ahli di bidang Perbankan.

ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di
masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi
mencapai suatu system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna

D.

Kegunaan

menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu

Kegunaan kegiatan kompendium ini adalah untuk kepentingan

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berpijak dari adanya

praktis dan akademik/ teoritis. Kegunaan praktis bahwa hasil

kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari

kegiatan kompendium di bidang perbankan dapat digunakan sebagai

program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun

bahan awal pendukung penyusunan peraturan perundang-undangan.

1998. Mengingat pentingnya peran industri perbankan sebagai

Selain itu kompendium ini diharapkan dapat menjadi pegangan

penggerak

banyaknya

praktisi hukum. Sedangkan tujuan teoritis adalah dalam rangka

permasalahan yang harus diinventarisir, maka dianggap perlu bagi

pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan, serta

Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk melakukan kegiatan

untuk mendapatkan pemikiran dari beberapa teoritisi dan pakar

Kompendium Hukum Bidang Perbankan.

berkaitan dengan permasalahan di bidang pengawasan perbankan

system

perekonomian

Negara

dan

dan lembaga keuangan bukan bank.
B.

Pokok Permasalahan
Dari hal-hal tersebut diatas, permasalahan pokok dari Kompendium

E.

Metode Kerja

di Bidang Perbankan, adalah sebagai berikut :

Kegiatan kompendium ini dilakukan dengan cara :

1. Bagaimana konsepsi pengawasan perbankan dan lembaga

1.

keuangan bukan Bank?
2. Bagaimana konsepsi pengawasan perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank dengan terjadinya berbagai krisis ekonomi

Inventarisasi peraturan peraturan perundang-undangan terkait
pengawasan perbankan dan lembaga keuangan non bank.

2.

Pengumpulan pendapat para ahli/pakar sesuai dengan kegiatan
kompendium di bidang perbankan.

saat ini dalam kaitannya dengan UU OJK yang sudah disahkan
oleh DPR pada bulan Oktober 2011 ?
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F.

Jadwal Kegiatan

BAB II

Tim Kompendium Hukum

Bidang Perbankan

sebagaimana

JENIS BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

dimaksud dalam dictum Pertama bertugas selama 6 (enam) bulan,
mulai April 2011 sampai dengan September 2011.

A.

Jenis Bank di Indonesia
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

G.

Personalia Tim

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

Kegiatan penyusunan kompendium ini dilaksanakan oleh sebuah

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya

Tim yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1 Menurut

Ketua

Pasal 5 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998

:

Dr. Hj. Siti Sundari Arie, SH, MH

tentang Perbankan (“UU Perbankan”), jenis bank terdiri dari:

(Ketua Indonesia Banking
School/IBS)
Sekretaris

:

Sri

Sedjati,

SH,

MH

(BPHN)
Anggota :

a.

Bank Umum

b.

Bank Perkreditan Rakyat
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan

1.

Marulak

Pardede,

SH,

MH,

APU

dinyatakan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk

(BPHN)

melaksanakan suatu kegiatan tertentu dan memberikan perhatian
2.

Rachmat

Trijono,

SH,

MH

yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

(BPHN)
3.

Bank memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi

Artiningsih,

SH,

MH

intermediary dimana melalui fungsi ini bank bertindak sebagai

(BPHN)
4.

penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan menjembatani atau
Bambang

Djauhari

menghubungkan pihak yang memerlukan uang dan penyandang

(Peneliti Eksekutif BI)

dana dan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang

5. Dr. Yeni Salma Berlinti, SH, MH

pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan

(FH.UI)

pemerataan

6.

Anika

Faisal

pembangunan

dan

hasil-hasilnya,

pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup

(Bank BTPN)
7. Dr. Zulkarnaen Sitompul, SH, LL.M
(FH.UI)

1

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
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rakyat banyak.2 Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan

surat berharga (saham, obligasi, sertifikat), perhiasan, uang,

keuangan baik nasional maupun internasional, ternyata fungsi bank

dan ijazah.

menjadi bertambah banyak ragamnya. Adapun fungsi-fungsi bank
lainnya adalah antara lain sebagai berikut :
a.

Mempermudah

Dan

Dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis dan

Melancarkan

Mekanisme

keuangan baik local maupun internasional maka bank dituntut untuk
dapat menyedikan jasa-jasa lainnya seperti antara lain penyediaan

Pembayaran
Dalam fungsi memperlancar mekanisme pembayaran,

jaminan bank atau bank garansi, pengelolaan saldo rekening giro

beberapa jasa yang amat dikenal yang disediakan oleh bank

(cash management) dan pengambilan dan pengiriman uang (cash

adalah transfer uang, baik melalui kliring maupun RTGS,

pick up and delivery).

penerimaan pembayaran PLN, PAM, telepon maupun

i.

telepon selular, penerimaan pembayaran pajak-pajak,
penyediaan

sistem

pembayaran

secara

elektronik,

penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran.

Bank Umum
Bank Umum didefinisikan dalam UU Perbankan
sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

b.

Memprmudah

Dan

Melancarkan

Transaksi

pengertian „konvensional‟ adalah „menurut apa yang sudah

Internasional

c.

pembayaran. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,

Sering kali transaksi internasional terkendala oleh masalah

menjadi kebiasaan. Selain itu, seperti badan usaha pada

perbedaan geografis, kultur budaya dan sistem pembayaran

umumnya, adalah jamak apabila Bank Umum berorientasi

masing-masing negara. Dengan adanya bank umum yang

pada profit oriented. Jadi, bank konvensional adalah bank

beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan

yang dalam operasionalnya berorientasi pada laba dengan

penyelesaian transaksi-transaksi tersebut.

menerapkan metode suku bunga dan hal ini sudah menjadi

Penyimpanan Barang-Barang Berharga

kebiasaan yang digunakan dalam dunia perbankan di

Safe deposit box adalah salah satu jasa yang

Indonesia sebelum kemudian diperkenalkan sistem bagi

disediakan oleh bank kepada publik untuk penyimpanan

hasil yang diterapkan oleh Bank Umum berdasarkan

barang-barang berharga yang dimilikinya seperti surat-

prinsip syariah yang lebih belakangan didirikan di
Indonesia. Sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah

2

UU Perbankan

adalah bank yang menggunakan hukum Islam dalam
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hubungannya dengan pihak lain untuk menyimpan dana

i).

surat-surat wesel termasuk wesel yang

pihak lain, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan

diakseptasi

lainnya. Prinsip-prinsip syariah berdasarkan hukum Islam,

berlakunya tidak lebih lama daripada

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

dimaksud;

modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan

ii).

surat

oleh

bank

pengakuan

hutang

yang

dan

masa

kertas

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan

dagang lainnya yang masa berlakunya

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan

tidak lebih lama dari kebiasaan dalam

(ijarah),

perdagangan surat-surat dimaksud;

atau

dengan

adanya

pilihan

pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

iii).

olehpihak lain (ijarah wa iqtina).

kertas perbendaharaan negara dan surat
jaminan pemerintah;

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank

iv).

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

Umum telah mendapat pengaturan yang jelas dalam UU

v).

obligasi;

Perbankan. Macam-macam kegiatan usaha Bank Umum

vi).

surat dagang berjangka waktu sampai

3

adalah :
a.

dengan 1 (satu) tahun;
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan

berupa

giro,

deposito

vii).

berjangka,

surat

berharga

lain

yang

berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)

sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;

instrumen

tahun;
e.

memindahkan uang baik untuk kepentingan

b.

memberikan kredit;

sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

c.

menerbitkan surat pengakuan hutang;

d.

membeli, menjual atau menjamin atas risiko

atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

sendiri maupun untuk kepentingan dan atas

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi

perintah nasabahnya:

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana

f.

menempatkan dana pada, meminjam dana dari,

lainnya;

3

Pasal 6 UU Perbankan
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g.

menerima pembayaran dari tagihan atas surat

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang

berharga dan melakukan perhitungan dengan atau

ditetapkan oleh Bank Indonesia;

antar pihak ketiga;
h.

i.

j.

p.

menyediakan tempat untuk menyimpan barang

untuk

dan surat berharga;

kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan

berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus

pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

menarik

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang

Indonesia; dan

tidak tercatat di bursa efek;
k.

l.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara

q.

mengatasi

kembali

akibat

penyertaannya,

dengan

bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan

melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu

pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan

kredit dan kegiatan wali amanat;

dalam

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan

pensiun yang berlaku.

peraturan

perundang-undangan

dana

kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Namun demikian Bank Umum dilarang untuk

Indonesia;

melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh
bank

n.

sepanjang

a.

tidak

melakukan

penyertaan

modal,

kecuali

sebagaimana dimaksud dalam butir o dan p diatas;

bertentangan dengan undang-undang ini dan

b.

melakukan usaha perasuransian;

peraturan perundang undangan yang berlaku.

c.

melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan

sebagaimana dimaksud dalam butir a hingga q

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

diatas.

Indonesia;
o.

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank

ii.

Bank Perkreditan Rakyat

atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti

Adapun Bank Perkreditan Rakyat adalah bank

sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
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atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perlu kiranya diketengahkan juga mengenai jenis
4

Adapun kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

bank syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun

a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Bank Syariah”).

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,

Menurut UU Bank Syariah ini, bank syariah terdiri dari

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

dengan itu;

Syariah. Bank syariah harus melakukan kegiatan usaha

b.

memberikan kredit;

yang berasaskan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut

c.

menyediakan pembiayaan dan penempatan dana

antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung

berdasarkan

unsur:

Prinsip

Syariah,

sesuai

dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d.

a.

riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat

sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran

Bank

berjangka,

barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,

sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank

dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam

lain.

transaksi

Indonesia

(SBI),

deposito

pinjam-meminjam

yang

mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas
Kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank

mengembalikan dana yang diterima melebihi

Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

pokok

a.

(nasi‟ah);

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta
dalam lalu lintas pembayaran;

b.

pinjaman

karena

berjalannya

waktu

maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada

b.

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat

c.

melakukan penyertaan modal;

untung-untungan;

d.

melakukan usaha perasuransian;

e.

melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau

sebagaimana dimaksud dalam a s/d d diatas.

tidak dapat diserahkan pada saat transaksi

c.

gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas,

dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4

Pasal 13 dan 14 UU Perbankan
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d.

haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang

f.

dalam syariah; atau
e.

zalim,

yaitu

menyalurkan

Pembiayaan

penyewaan

barang

bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah

transaksi

yang

menimbulkan

berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam

ketidakadilan bagi pihak lainnya.

bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi:
a.

g.

menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa

melakukan pengambilalihan utang berdasarkan
Akad hawalah atau Akad lain yang tidak

Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang

bertentangan dengan Prinsip Syariah;

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

b.

wadi‟ah atau Akad lain yang tidak bertentangan

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

dengan Prinsip Syariah;

1.

menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa

a.

d.

dipersamakan dengan itu berdasarkan

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

Akad wadi‟ah atau Akad lain yang tidak

mudharabah

bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

atau

Akad

lain

yang

tidak
b.

Investasi berupa Deposito atau Tabungan

menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan

atau bentuk lainnya yang dipersamakan

Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad

dengan

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip

mudharabah atau Akad lain yang tidak

Syariah;

bertentangan dengan Prinsip Syariah;

menyalurkan

Pembiayaan

berdasarkan

Akad

murabahah, Akad salam, Akad istishna‟, atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip

2.

menyalurkan

itu

berdasarkan

Akad

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam

bentuk:
a.

Syariah;
e.

Simpanan berupa Tabungan atau yang

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang

bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan
Akad mudharabah atau musyarakah;

Pembiayaan

berdasarkan

Akad

b.

berdasarkan

Akad

murabahah, salam, atau istishna‟;

qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;

Pembiayaan

c.

Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
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d.

Pembiayaan

barang

secara khusus dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu. Dengan

bergerak atau tidak bergerak kepada

berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum dan Bank

Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau

Perkreditan Rakyat tentunya diperlukan adanya suatu fungsi atau

sewa

mekanisme pengawasan dan kontrol oleh otoritas yang berwenang

beli

penyewaan

dalam

bentuk

ijarah

muntahiya bittamlik; dan
e.

pengambilalihan

utang

yang dapat memastikan bahwa fungsi-fungsi bank pada umumnya
berdasarkan

Akad hawalah;
3.

peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi bank serta tidak

menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam

melakukan kegiatan yang dilarang dilakukan bagi Bank Umum

bentuk titipan berdasarkan Akad wadi‟ah atau

maupun Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UU

Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau

Perbankan.

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
4.

dapat berjalan dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran atasan

Melalui website Bank Indonesia, dapat dilihat bahwa jumlah
bank di Indonesia adalah sebanyak 122 bank. Dari 122 bank, 4

memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri

diantaranya adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah dan 118 bank

maupun untuk kepentingan Nasabah melalui

dimiliki oleh pihak swasta. Adapun jumlah Bank Perkreditan Rakyat

rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang

adalah sebesar 1861 yang terdiri dari 1718 BPR Konvensional dan

ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum

143 BPR Syariah.

Konvensional, dan UUS; dan
5.

menyediakan produk atau melakukan kegiatan
usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan
Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.

Secara keseluruhan, Bank Umum di Indonesia melakukan
hampir seluruh kegiatan usaha yang disebutkan di atas kecuali
beberapa kegiatan usaha yang dilarang dilakukan seperti penyertaan
modal dan usaha perasuransian sebagaimana tersebut di atas. Hanya
terdapat beberapa Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha

16

c. Pemerintah daerah;
d.Pihak nasional swasta;
e. Campuran antara pihak nasional swasta dan pihak asing.

Bank-bank yang dibagi berdasarkan kepemilikannya tersebut
dapat melakukan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha mana telah dijelaskan
pertama kali di atas.
Selain dapat dilihat dari kepemilikannya, jenis bank yang
lain yang dapat dilihat di Indonesia adalah berdasarkan transaksinya
dengan menggunakan valuta asing. Jenis bank ini dikenal dengan
Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank Devisa adalah bank yang
dalam kegiatan usahanya dapat menggunakan valuta asing, baik
dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana. Bank Devisa
sangat bermanfaat dalam melayani transaksi-transaksi internasional.
Sedangkan Bank Non Devisa hanya dapat melayani transaksitransaksi di dalam negeri yang tidak menggunakan valuta asing.
Dari jumlah 83 Bank yang dimiliki oleh swasta, dapat

Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha yang

dibagi-bagi lagi jenis bank umum swasta. Ternyata 10 diantaranya

bertambah dan semakin kompleks karena mengikuti perkembangan

dimiliki oleh pihak asing dan 16 diantaranya dimiliki oleh pihak

zaman dan disamping jumlah bank yang tidak sedikit di Indonesia

swasta nasional dan pihak asing (bank campuran)5. Berdasarkan data-

maka tentunya diperlukan mekanisme kontrol dan pengawasan yang

data tersebut diatas, kita dapat melihat pembagian jenis bank

berkualitas dan komprehensif dari Pemerintah agar bank-bank dapat

berdasarkan pemiliknya, yakni:

menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas

a. Pemerintah;

dengan

“Daftar Bank di Indonesia” Wikipedia.org

utama

pendirian

bank

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b.Pihak asing;

5

tujuan

6

yakni

dalam

rangka

6

Pasal 1 UU Perbankan.
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Aset bank di Indonesia sampai dengan April 2011 adalah
sebesar Rp3.069,09 triliun. Berdasarkan data Statistik Perbankan

5

Bank Indonesia, jumlah aset bank pada April itu meningkat Rp3,26
triliun dalam sebulan jika dibanding Maret 2011 sebesar Rp3.065,82

6

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Rp146,104

4,76

triliun

persen

PT Bank Danamon Indonesia Rp118,768

3,87

Tbk

triliun

persen

Rp110,239

3,59

triliun

persen

triliun. Aset bank terbesar pada April terdapat di bank Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Total aset bank BUMN itu sebesar

7

PT Pan Indonesia Bank Tbk

8

PT Bank Permata Tbk

9

PT BII Tbk

Rp1.086,62 triliun dan bank umum swasta sebesar Rp1.249,24 triliun.
Sementara itu, selama setahun, aset bank naik Rp492,85 triliun jika
dibanding April 2010 sebesar Rp2.576,23 triliun.
Dari total aset bank ini, sekitar 63,46 persen dikuasai 10
bank besar atau senilai Rp1.947,58 triliun. Berikut peringkat bank

Rp82,04 triliun

2,67
persen

Rp74,307

2,42

triliun

persen

berdasarkan aset (per April 2011)7:
10
No Bank

1

2

3

4

PT Bank Mandiri Tbk

Aset

triliun

2,3 persen

Pasar

Rp418,176

13,63

triliun

persen
11,87

Tbk

triliun

persen

Rp329,494

10,74

triliun

persen

PT Bank Negara Indonesia Rp233,538

7,61

Tbk

persen

triliun

Tbk

Pangsa

PT Bank Rakyat Indonesia Rp364,444

PT Bank Central Asia

PT Bank Tabungan Negara Rp70,471

Total

Rp1.947,58

63,46

triliun

persen

7

”10 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia” Vivanews.com, Kamis 16 Juni
2011.
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74,307

2.

70,471

pangsa pasar 14,06 persen.

82,040
Mandiri

110,239

3.

418,176
BCA

364,444

4.

5.

329,494

Pan
Indonesia

PT Bank CIMB Niaga Tbk Rp117,82 triliun atau
menguasai pangsa pasar 5,04 persen.

Danamon

233,538

PT BNI (Persero) Tbk Rp189,351 triliun atau menguasai
pangsa pasar 8,10 persen.

BNI
CIMB Niaga

146,104

PT Bank Central Asia Tbk Rp277,534 triliun atau
menguasai pangsa pasar 11,87 persen.

BRI

118,768

PT BRI (Persero) Tbk Rp328,779 triliun atau menguasai

6.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk Rp80,225 triliun atau
menguasai pangsa pasar 3,43 persen.

7.

menguasai pangsa pasar 3,21 persen.

Adapun mengenai dana pihak ketiga (DPK) masyarakat
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total DPK per

8.

9.

tabungan Rp733,157 triliun dan giro Rp535,855 triliun.

PT Bank Permata Tbk Rp59,512 triliun atau menguasai
pangsa pasar 2,45 persen.

data statistik perbankan Bank Indonesia, komposisi DPK paling
banyak dalam bentuk deposito yaitu Rp1.069 triliun, kemudian

PT BII Tbk Rp59,979 triliun atau menguasai pangsa pasar
2,56 persen.

Desember 2010 sebesar Rp2.338,8 triliun atau mengalami kenaikan
jika dibanding Desember 2009 sebesar Rp1.950,7 triliun. Berdasarkan

PT Pan Indonesia Bank Tbk Rp75,055 triliun atau

10.

PT BTN (Persero) Tbk Rp47,547 triliun atau menguasai
pangsa pasar 2,03 persen.

Total DPK itu lebih banyak dikuasai 10 perbankan besar
yaitu sebanyak 67,06 persen atau Rp1.568,52 triliun. Adapun 10 besar
bank pemegang DPK terbesar adalah sebagai berikut8:
1.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp332,728 triliun atau
menguasai pangsa pasar 14,23 persen.

8

”10 Bank Penguasa Simpanan di Indonesia” Vivanews.com, Rabu 16
Februari 2011.
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59,979

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
47,547

Mandiri

59,512
75,055

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

BRI

80,225

332,728

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung

BCA

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

BNI

117,820
328,779

189,351

277,534

CIMB Niaga

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang

Danamon

tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

Pan
Indonesia
Permata

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Berdasarkan data Direktorat Asuransi, jumlah
perusahaan yang bergerak dibidang perasuransian adalah: 9
(a)

B.

Perusahaan asuransi dan reasuransi berjumlah 173
perusahaan, yang terdiri dari perusahaan asuransi

Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia

jiwa

berjumlah

60

perusahaan,

asuransi kerugian berjumlah 104 perusahaan, 4

Selain daripada bank, terdapat lembaga keuangan lainnya di
Indonesia yang biasanya dikenal dengan istilah lembaga keuangan

perusahaan

reasuransi,

bukan bank atau lembaga keuangan non bank. Mirip dengan bank,

penyelenggara

program

lembaga keuangan bukan bank dapat secara langsung maupun tidak

jamsostek

langsung

asuransi untuk PNS dan TNI & Polri.

menghimpun

dana

dari

masyarakat

perusahaan

kemudian
(b)

menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Jenis-jenis lembaga

dan

3

2

perusahaan

asuransi

perusahaan

social

dan

penyelenggara

Perusahaan penunjang usaha asuransi berjumlah

keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non bank di Indonesia

184 perusahaan, yang terdiri dari 119 perusahaan

antara lain adalah sebagai berikut :

pialang

asuransi,

20

perusahaan

pialang

reasuransi, 25 perusahaan adjuster asuransi dan 20
a.

perusahaan konsultan aktuaria.

Perusahaan Perasuransian
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
tentang, pengertian Asuransi atau Pertanggungan adalah
perjaniian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan

9

Website Direktorat Asuransi, Rabu 17 Agustus 2011
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mengalami kenaikan sebesar 17% dibandingkan tahun
asuransi jiwa

25
20

sebelumnya dari

asuransi
kerugian
reasuransi

20
60

Jumlah dana investasi industri asuransi Indonesia pada tahun
2002 adalah Rp 63,9 triliun, meningkat 21% dari tahun

as sosial

104

119

3

2

4

Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26,3 triliun.

sebelumnya yang berjumlah Rp 52,9 trilyun. Dana investasi

asuransi
PNS&TNI
pialang
asuransi
pialang
reasuransi
adjuster
asuransi
konsultan
aktuaria

terbesar dimiliki oleh perusahaan penyelenggara program
asuransi sosial dan jamsostek -termasuk kekayaan program
JHT (33,5%), perusahaan asuransi jiwa (31,8%), diikuti oleh
perusahaan penyelenggara program asuransi untuk pegawai
negeri sipil dan TNI/Polri (19,0%), yang terakhir adalah

Jumlah Perusahaan Asuransi Tahun 2002

perusahaan-perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi
(15,7%).10

Total kekayaan industri asuransi Indonesia tahun
2002 mencapai Rp 77,6 triliun. Hal ini berarti mengalami

b.Dana Pensiun

kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan dengan total

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992

kekayaan tahun sebelumnya. Kekayaan perusahaan asuransi

tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun adalah badan hukum

jiwa meningkat sebesar 17% dibanding tahun sebelumnya,

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan

dari Rp 22,5 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 26,3 triliun

manfaat pensiun. Ada 2 jenis Dana Pensiun, yakni :

pada tahun 2002. Total kekayaan perusahaan asuransi

(a).

kerugian meningkat 6% dari Rp 14,1 triliun pada tahun 2001
menjadi Rp 15,0 triliun pada tahun 2002.

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun
yang dibentuk oleh orang atau badan yang

Sedangkan

mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk

kekayaan perusahaan reasuransi meningkat sebesar 14% dari

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat

Rp 0,68 trilyun menjadi Rp 0,77 trilyun pada tahun 2002.

Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi

Sedangkan Jumlah premi bruto asuransi pada tahun 2002

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya

adalah Rp 30,2 triliun meningkat 29% dari tahun sebelumnya
sebesar 23,5 triliun. Kontribusi sektor asuransi terhadap PDB
mengalami kenaikan menjadi 1,87% dari tahun sebelumnya
10

sebesar 1,57%. Total asset mencapai 77,6 triliun dan

Ibid.
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(b).

sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban

lainnya

terhadap pemberi kerja; dan

pertumbuhan jumlah Dana Pensiun selama periode 2005

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana

sampai dengan 2009, rata-rata pertumbuhan jumlah Dana

Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan

Pensiun baru per tahun adalah sebanyak 3 Dana Pensiun.

asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program

Sementara dalam periode yang sama rata-rata pertambahan

Pensiun Iuran Pasti bagi

baik

jumlah pembubaran Dana Pensiun per tahun adalah sebanyak

karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah

12 Dana Pensiun. Untuk pertumbuhan jumlah kepesertaan,

dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan

pada posisi per 31 Desember 2009 jumlah peserta Dana

bank

Pensiun telah mencapai 2.681.226 orang. Jumlah tersebut

atau

perusahaan

perorangan,

asuransi

jiwa

yang

bersangkutan;

menyelenggarakan

PPIP.

Berdasarkan

data

bertambah sebanyak 122.114 peserta atau meningkat sebesar

Adapun total aset Dana Pensiun sepanjang tahun

4,77% dibandingkan dengan jumlah peserta Dana Pensiun
pada posisi tahun sebelumnya.12

2009 naik 24,4% menjadi Rp. 112,5 Triliun dari sebelumnya
Rp. 90,4 Triliun. Pertumbuhan aset Dana Pensiun Pemberi

Secara umum, investasi Dana Pensiun di tahun 2009

Kerja (DPPK) PPMP pada tahun lalu naik 22,3%,

tersebar ke dalam beberapa jenis investasi, antara lain surat

dibandingkan dengan kenaikan aset DPPK PPIP dan DPLK

berharga negara (26,44%), obligasi (25,11%), deposito

yang meningkat lebih tinggi masing-masing 35,4% dan

(21,33%), saham (14,81%) dan reksa dana (5,05%).

11

32,7%.

Total Aset tersebut terbagi atas DPPK PPMP

Selebihnya tersebar dalam investasi jenis lain yang

sebesar Rp. 89,2 triliun, DPPK PPIP Rp. 8,4 triliun dan

diperkenankan dengan proporsi kurang dari 4%. Masih

DPLK sebesar Rp. 15 triliun. Dengan total kekayaan

terkait dengan investasi, kinerja investasi dana pensiun (ROI)

tersebut, sebanyak 96,01% kekayaan Dana Pensiun terserap

berdasarkan laporan keuangan unaudit tahun 2009 juga

dalam bentuk investasi.

meningkat, yaitu menjadi 11,5%.

Sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah Dana
Pensiun yang masih aktif sebanyak 276 Dana Pensiun terdiri
dari 251 DPPK dan 25 DPLK. Dari 251 DPPK, 210 Dana
Pensiun diantaranya menyelenggarakan PPMP dan 41

11

Website Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.

12

Ibid.
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Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
5.05

meliputi Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk

4
surat berharga negara

26.44

Pembiayaan Infrastruktur, Refinancing atas infrastruktur yang

obligasi

14.81

telah dibiayai pihak lain dan/atau Pemberian pinjaman

deposito

21.33
25.11

saham

subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan

reksadana

Pembiayaan

lain-lain

kegiatan usaha tersebut, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Infrastruktur.

Untuk

mendukung

kegiatan-

dapat pula melakukan kegiatan seperti Pemberian dukungan
kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk
c. Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan Infrastruktur, Pemberian jasa konsultasi (advisory
services), Penyertaan modal (equity investmen), Upaya

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan

No. 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009, yang dimaksud

Infrastruktur, dan/atau Kegiatan atau pemberian fasilitas lain

dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang

yang

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan

Berdasarkan

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan

Pembiayaan

Infrastruktur

setelah

jenis

usaha,

kegiatan

pembiayaan

konsumen merupakan yang terbanyak yaitu sekitar 106

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

perusahaan atau 54,6% dari seluruh jumlah multifinance.

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang

Diikuti oleh jasa sewa guna usaha 63 perusahaan (32,5%) dan

khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha seperti Sewa

jasa anjak piutang sekitar 23 perusahaan (11,9%). Sedangkan

Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau

jasa pembiayaan kartu kredit belum berkembang karena

usaha Kartu Kredit.

bersaing ketat dengan perbankan yang mendominasi bisnis

Perusahaan Modal Ventura dapat melakukan kegiatan

kartu kredit. Hingga kini hanya ada 2 perusahaan yang

berupa Penyertaan saham (equity participation, Penyertaan
pembelian

dengan

memperoleh persetujuan dari menteri yang berwenang.

dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan terdiri dari

melalui

terkait

obligasi

konversi

(quasi

menyalurkan pembiayaan kartu kredit. Menurut data BI saat

equity

ini sekitar terdapat sekitar 21 bank (bank BUMN, swasta

participation) dan/atau Pembiayaan berdasarkan pembagian

nasional dan bank asing) yang menerbitkan kartu kredit. 13

atas hasil usaha (profit/ revenue sharing).
13

Website Bank Indonesia.
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Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2009 total

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

nilai pembiayaan mencapai Rp 137,2 triliun atau naik 4,3%

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

dari tahun sebelumnya Rp 131,6 triliun. Dimana pembiayaan

Dasar 1945.15

konsumen senilai Rp 90,3 triliun memberikan kontribusi

Koperasi dapat melakukan kegiatan menghimpun

terbesar yaitu 65,78% dan disusul oleh sewa guna usaha yang

dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan

memberikan kontribusi 31,67% atau senilai Rp 43,3 triliun.

pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dapat dilaksanakan

Perkembangan multifinance tidak terlepas dari pertumbuhan

sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

ekonomi Indonesia yang lebih banyak ke sektor konsumsi.

Dari tahun 2006 hingga tahun 2010 jumlah koperasi

Dari segi asset, industri multifinance berkembang cukup pesat.

di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 80% dari 141.326

Total aset secara nasional pada akhir 2009 tumbuh menjadi Rp

unit menjadi sebanyak 177.482. Dari segi volume usaha, usaha

174,0 triliun dari tahun sebelumnya Rp 168,4 triliun, atau

koperasi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 baru

terjadi kenaikan 3,3%.

14

Rp62,72 triliun, tahun 2010 sudah Rp76,82 triliun. Jumlah
anggota koperasi kini tercatat sekitar 30,4 juta orang.16

d.Perkoperasian
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang
melandaskan

atau

badan

kegiatannya

hukum

berdasarkan

Koperasi
prinsip

e. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

dengan

Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang

Koperasi

didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

1969 dialihkan bentuknya

asas kekeluargaan. Usaha atau kegiatan koperasi harus

(PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama

meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Sedangkan

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan meneruskan

Jenis kegiatan koperasi meliputi segala bidang kehidupan

usaha-usaha

ekonomi rakyat dan memiliki tujuan untuk memajukan

dalam Peraturan Pemerintah ini.

selanjutnya

menjadi Perusahaan Umum

berdasarkan

ketentuan-ketentuan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

15

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

16
14

Ibid.

Website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia.
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Perum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini diberikan kewenangan untuk menyalurkan uang pinjaman

f.

LKBB lainnya

atas dasar hukum gadai. Selain kegiatan usaha tersebut Perum

Selain lembaga-lembaga

keuangan bukan bank

Pegadaian juga dapat melakukan usaha-usaha lain yang

tersebut, ada lembaga-lembaga keuangan bukan bank lainnya

berhubungan

dengan

seperti PT Pos Indonesia dan Money Changer. Lembaga-

persetujuan Menteri Keuangan. Tujuan Perum Pegadaian

lembaga ini hanya melakukan kegiatan keagenan dan tidak

dengan

tujuan

Perum

Pegadaian

17

adalah :
(a)

(b)

melakukan penghimpunan maupun penyaluran dana.
turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1998

kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang

tentang Pasar Modal (“UUPM”), dikenal suatu istilah yang

ekonomi

dikenal

dan

pembangunan

nasional

pada

dengan

nama

“Reksadana”.

Pengertian

umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas

Reksadana menurut pasal 1, ayat (27) UUPM: “Reksadana

dasar hukum gadai;

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba,

masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam

dan pinjaman tidak wajar lainnya.

portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Hingga semester I tahun 2011, aset yang dikelola Perum

Pada umumnya Manajer Investasi memiliki beberapa

Pegadaian mencapai sebesar Rp 22,760 triliun atau tumbuh

macam Reksadana dimana pada masing-masing Reksadana

12,21 persen dibanding periode yang sama dari tahun

terdiri dari beberapa saham atau obligasi atau portofolio

sebelumnya. Laba yang diperoleh sebesar Rp.950,631 milyar

investasi lainnya. Manajer Investasi tersebut akan menjual unit

atau tumbuh 20,49 persen. Adapun jumlah outlet yang dimiliki

penyertaan mereka kepada masyarakat, dengan membeli unit

adalah 4178 outlet konvensional dan 604 outlet syariah yang

penyertaan

jika ditotal mencapai 4782 outlet tersebar di seluruh pelosok

pengelolaan dana tersebut kepada Manajer Investasi.

tanah air.

18

tersebut

maka

masyarakat

mempercayakan

Reksadana ada 4 jenis jika dikelompokan berdasarkan
portofolionya, yakni:

17

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian
menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
18

(1) Reksadana Pendapatan tetap, yakni Reksadana dengan
investasi yang sekurang-kurangnya 80% dari dana yang
dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat hutang.

“Semester I, Asset Perum Pegadaian Tumbuh 12,21%” ObrolanBisnis.com,
22 Agustus 2011.
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(2) Reksadana Saham, yakni Reksadana dengan investasi

sekitar 1,7 persen. Di samping itu, jumlah unit reksa dana

yang sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya

pada akhir Mei 2011 tercatat sebanyak 85,198 miliar. Jumlah

diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas.

tersebut meningkat sekitar 3,02 persen dari 82,7 miliar unit

(3) Reksadana Pasar Uang, yakni Reksadana yang

pada akhir Januari 2011 dan tumbuh sekitar 1,64 persen dari

investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan

total unit penyertaan reksa dana pada akhir April 2011

jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.

sebanyak 83,82 miliar.19

(4) Reksadana

Campuran,

yakni

Reksadana

yang

mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek

C.

Jenis Bank Lainnya

saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan
i.

ke dalam ketiga reksa dana lainnya

Arsitektur Perbankan Indonesia
Berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia, dapat

Manajer Investasi akan mengelola dana-dana yang
dilihat

ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan

bank

yang

dikaitkan

dengan

a. bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk

bunga yang dibukukannya ke dalam “Nilai Aktiva Bersih”

beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di

(NAB) reksadana tersebut. NAB (Nilai Aktiva Bersih)

atas Rp50 triliun;

merupakan salah satu tolok ukur dalam memantau hasil dari

b. bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat

suatu Reksadana. NAB per saham/unit penyertaan adalah

luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal

harga wajar dari portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi
operasional

jenis

permodalannya, yakni:

keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau

biaya

beberapa

antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;

kemudian dibagi jumlah saham/unit

c. bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha

penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat

tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-

tersebut.

masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara

Data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;

Keuangan (Bapepam-LK) menyebutkan, NAB seluruh reksa
dana yang diterbitkan manajer investasi (MI) pada akhir Mei
2011 tercatat sebesar Rp151,337 triliun, sedangkan total NAB
pada akhir April 2011 sebesar Rp148,75 triliun. Jika dibanding
akhir April, NAB reksa dana bertambah Rp2,258 triliun atau

19

”NAB Reksadana bertambah Rp14 T” Okezone.com, Senin, 6 Juni 2011.
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d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan

“commercial bank” terhadap suatu bank atau suatu

usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100

divisi dari suatu bank yang banyak melakukan

miliar.

kegiatan deposit dan loan dari perusahaan atau
usaha besar.

ii.

Bank pada umumnya

(2)

Di luar negeri, kebanyakan bank dibagi berdasarkan
kegiatan usahanya, yakni antara lain:

yang

retail banking, yang

memberikan

kewenangan

kepada

pegawainya untuk mengambil keputusan untuk

melayani perorangan dan usaha kecil; business banking, yang
memberikan pelayanan ke usaha menengah; corporate

Community bank: institusi keuangan setempat

melayani nasabah dan rekanannya.

(3)

Community

development

bank:

bank

yang

banking, yang memberikan layanan ke usaha besar; private

menyediakan layanan keuangan dan kredit kepada

banking, yang menyediakan layanan pengelolaan kekayaan

pasar atau populasi yang belum mendapat layanan

nasabah berpenghasilan tinggi; investment banking, yang

bank.

memberikan layanan yang terkait dengan kegiatan pasar uang

(4)

dan pasar modal.

Credit union: suatu koperasi yang tidak bertujuan
mencari keuntungan yang dimiliki oleh para
deposan dan biasanya menawarkan suku bunga
yang lebih rendah dibandingkan bank yang
berorientasi keuntungan. Biasanya, keanggotaan

a. Jenis-jenis retail banking

(1)

dibatasi pada pegawai-pegawai suatu perusahaan

Commercial bank: istilah yang digunakan untuk

tertentu, penduduk suatu lingkungan tertentu, para

bank umum untuk

anggota serikat kerja atau organisasi keagamaan.

membedakannya

dengan

investment bank. Setelah Great Depression,

(5)

Kongres Amerika Serikat mensyaratkan bahwa
bank-bank hanya melakukan kegiatan perbankan,
sedangkan

investment

bank

dibatasi

hanya

melakukan kegiatan pasar modal. Sejak keduanya
tidak lagi diharuskan dibawah kepemilikan yang
terpisah,

ada

yang

menggunakan

istilah

Postal savings bank: bank penyimpan yang
dihubungkan dengan sistem pos berskala nasional.

(6)

Private

bank:

bank

yang

mengelola

harta

kekayaan perorangan yang berpenghasilan tinggi.
Biasanya untuk membuka suatu rekening perlu
minimum USD 1 juta, akan tetapi, pada tahuntahun belakangan ini, banyak private bank yang
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(7)

menurunkan batas minimum untuk membuka

perdagangan

rekening tersebut menjadi USD 250,000.

membentuk pasar dan memberikan konsultasi

Offshore bank: bank yang terletak di negara yang

kepada perusahaan mengenai kegiatan pasar

menerapkan pajak rendah. Banyak offshore bank

modal seperti merger dan akuisisi.

(2)

yang merupakan private bank.

(8)

untuk

kepentingan

sendiri,

Merchant banks dalam pengertian yang tradisional

Savings bank: di Eropa, savings bank mulai berdiri

adalah

pada abad 19 atau bahkan pada abad 18. Tujuan

Dalam definisi yang lebih modern, merchant bank

awal pendiriannya adalah memberikan akses

mengacu

kepada seluruh lapisan penduduk atas produk-

perusahaan dalam bentuk saham dan bukan dalam

produk simpanan. Di beberapa negara, savings

bentuk loan. Tidak seperti perusahaan venture

bank

capital, merchant bank cenderung untuk tidak

didirikan

atas

inisiatif

masyarakat,

sedangkan di negara lain, anggota masyarakat
yang terikat secara sosial mendirikan yayasan

melakukan

pada

pembiayaan

penyediaan

perdagangan.

modal

kepada

berinvestasi pada perusahaan baru.
c. Universal bank

untuk membangun infrastruktur yang sesuai. Pada

Universal bank, yang pada umumnya dikenal

saat ini savings bank di Eropa telah memfokuskan

sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan, melakukan

kegiatannya pada retail banking: pembayaran,

beberapa kegiatan. Bank jenis ini memiliki diversifikasi

produk simpanan, kredit dan asuransi untuk

yang beragam, dimana selain jasa, juga menawarkan

perorangan

dan

asuransi. Istilah bancassurance kemudian dikenal yang

menengah. Selain fokus kepada retail, yang

menawarkan layanan bank dan asuransi oleh satu bank

membedakan savings bank dengan commercial

yang sama.

atau

usaha

berskala

kecil

bank adalah jaringan distribusi yang tersebar yang
memberikan lokal dan regional produk dan
pendekatan tanggung jawab sosial kepada dunia
usaha dan masyarakat.
b. Jenis-jenis investment banks

(1)

Investment banks “mengunderwrite” (menjamin
penjualan) penerbitan saham saham dan obligasi,
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BAB III
PENGAWASAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

1.

Tujuan Pengawasan
Perbankan memiliki peran yang sangat penting

(Undang-Undang Yang Berlaku Sekarang)

dalam kegiatan keuangan dan memiliki pengaruh yang
A.

Pengawasan Bank
Pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, menurut UU

besar terhadap perekonomian nasional serta kesejahtaraan
masyarakat. Dengan tercipta dan terlaksananya sistem

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

perbankan

yang sehat dapat

dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 merupakan tugas dan

keuangan,

pertumbuhan

kewenangan Bank Indonesia (BI), yaitu terhadap Bank Umum dan

memelihara

Bank Perkreditan Rakyat (bank dengan sistem konvensional).

perbankan. Pengawasan terhadap kegiatan perbankan

Demikian pula pengawasan terhadap Bank Umum Syariah, Unit

sangat diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi

Usaha Syariah pada Bank Umum, dan Bank Pembiayaan Rakyat

penyimpangan, pelanggaran, ataupun kesalahan dalam

Syariah, menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

operasionalisasi sistem perbankan tersebut. Apabila terjadi,

Syariah adalah tugas dan kewenangan BI. Hal ini dikuatkan dengan

sangat besar kemungkinan menimbulkan tidak stabilnya

UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana

perekonomian

terakhir telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, bahwa

kesejahteraan masyarakat. Kejadian ini, tentunya harus

pengawasan perbankan meerupakan tugas dan kewenangan BI. Pada

diketahui penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah

Pasal 34 UU Bank Indonesia ditetapkan bahwa pada akhir tahun

kesalahan dari bank itu sendiri, harus dilakukan upaya

2010 sudah harus dibentuk Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

perbaikan untuk patuh kepada peraturan yang telah

(LPJK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang

ditetapkan. Apabila penyebabnya adalah di luar kesalahan

memiliki tugas khusus untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan di

bank, misalnya karena faktor politik atau krisis ekonomi

bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank.

global,

Pada bab ini, diuraikan mengenai pengawasan kegiatan perbankan

penyebaran dampak negatif terhadap dunia perbankan.

maupun kegiatan lembaga keuangan lainnya berdasarkan peraturan-

Dalam hal ini adalah menjadi kewenangan Bank Indonesia.

peraturan yang berlaku saat ini, sebagai penghantar kepada bab-bab

Dalam setiap peraturan yang berlaku, hampir

selanjutnya yang menganalisis sistem pengawasan dalam dunia

semua ketentuan mengenai pengawasan diatur secara

perbankan.

berirama dengan pembinaan. Hal ini tidak terjadi dalam

perkonomian

kepercayaan

harus

nasional

segera

menciptakan stabilitas

masyarakat

dan

diambil

nasional,
terhadap

menurunkan

tindakan

dan
dunia

tingkat

pencegahan
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ketentuan perbankan, tetapi juga ketentuan mengenai

berbasis resiko (risk based supervision). Pengawasan

lembaga keuangan lainnya. Hakikatnya, pengawasan dan

kepatuhan adalah memantau kepatuhan bank dalam

pembinaan adalah suatu tindakan yang berbeda. Namun,

melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perbankan

tampaknya kedua kegiatan ini sengaja diatur bersamaan

sebagaimana

agar dari hasil pengawasan terhadap bank yang melakukan

memastikan pengelolaan kegiatan perbankan dilakukan

kesalahan, segera dilakukan perbaikan.

dengan benar. Dalam PBI Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang

yang

telah

ditentukan

oleh

BI

dan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ditentukan
2.

Dasar Hukum

mengenai Fungsi Kepatuhan bagi bank untuk mewujudkan

a.

UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan

sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10

organisasi dan kegiatan usaha bank; mengelola risiko

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7

kepatuhan yang dihadapi bank; memastikan agar kebijakan,

Tahun 1992 Tentang Perbankan.

ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan

Syariah.

peraturan yang berlaku; dan memastikan kepatuhan bank

b.

c.

PBI Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI

20

dan/atau

otoritas

pengawas

lain

yang

berwenang.

Pengawasan berbasis resiko merupakan pengawasan yang
berorientasi ke depan, dengan memfokuskan pada risiko3.

risiko yang melekat pada kegiatan bank dan sistem

Bentuk Pengawasan Bank
Pengawasan

perbankan

adalah

pengawasan

pengendalian risiko. Dalam pengawasan ini, lembaga

kepatuhan (compliance supervision) dan pengawasan

pengawas sangat dimungkinkan untuk proaktif dalam
melakukan pencegahan

berpotensi muncul pada bank.

20

Keberlakuan PBI No. 13/3/PBI/2011 mencabut ketentuan sebelumnya
tentang pengawasan, antara lain PBI Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, PBI Nomor 7/38/PBI/2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004
tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank; dan PBI
Nomor 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan
Penetapan Status Bank.

terhadap

permasalahan

yang

21

21

“Sistem
Pengawasan
Bank
oleh
Bank
Indonesia”
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/
Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/
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Setiap bank wajib memelihara tingkat kesehatan

Status pengawasan Bank oleh BI terdiri dari

bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas

pengawasan normal, pengawasan intensif, pengawasan

aset,

khusus.

kualitas

manajemen,

likuiditas,

rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan

a.

Pengawasan Normal adalah pengawasan terhadap

usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai

bank yang tidak memenuhi kriteria dari penilaian

dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana yang telah

bank yang memiliki potensi kesulitan yang

ditentukan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh BI.

membahayakan

Tingkat kesehatan bank akan mempengaruhi system

sebagaimana ditetapkan untuk status pengawasan

keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional, dan

intensif dan status pengawasan khusus.

kepercayaan masyarakat.

b.

Pengawasan yang dilakukan oleh BI terhadap
bank

meliputi

pengawasan

tidak

langsung

kelangsungan

usahanya

Pengawasan Intensif adalah peningkatan proses
pengawasan bank yang semula berada dalam

(off-site

pengawasan

normal

dengan

supervision) atas dasar laporan bank dan pengawasan

memulihkan

kondisi

bank.

langsung (on-site supervision) dalam bentuk pemeriksaan

dilakukan dengan tindakan pengawasan yang

di kantor bank yang bersangkutan. Pengawasan tidak

sesuai dengan permasalahan bank.

langsung dilakukan terutama dalam bentuk pengawasan

c.

tujuan
Pemulihan

untuk
ini

Pengawasan Khusus adalah peningkatan proses

dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.

pengawasan bank yang semula berada dalam

Pengawasan

bentuk

pengawasan normal atau intensif dengan tujuan

tindakan-tindakan

untuk memulihkan kondisi bank. Pemulihan ini

perbaikan. Dalam menjalankan pengawasan, BI diberi

dilakukan dengan tindakan pengawasan yang

kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh

sesuai dengan permasalahan bank.

untuk melakukan pembinaan dengan menempuh upaya-

a.

pemeriksaan

langsung
yang

dilakukan

disusul

dengan

dalam

upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Status Pengawasan Normal
Bank yang tidak memenuhi kriteria dari
penilaian bank yang memiliki potensi

4.

Status Pengawasan Bank

kesulitan

yang

kelangsungan
ditetapkan

membahayakan

usahanya

untuk

status

sebagaimana
pengawasan
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intensif dan status pengawasan khusus,
termasuk

dalam

status

e.

pengawasan

Bank

tinggi

(high

risk)

risiko (composite risk);
f.

ditetapkan

pengawasan
memiliki

intensif
potensi

peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 4
(empat) atau 5 (lima);

Status Pengawasan Intensif
Bank

risiko

berdasarkan hasil penilaian terhadap keseluruhan

normal.

b.

peringkat

dalam

status

apabila

dinilai

kesulitan

yang

g.

peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 3
(tiga) dengan peringkat faktor manajemen 4
(empat) atau 5 (lima).

membahayakan kelangsungan usahanya
apabila memenuhi satu atau lebih kriteria
berikut ini.
a.

Dalam rangka memulihkan kondisi bank, BI
berwenang

(KPMM) lebih dari 8% (delapan persen) namun

oleh bank, yaitu:

kurang

a.

dari

rasio

KPMM

yang

mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Bank;

b.

menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang

rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase

tergolong macet dan memperhitungkan kerugian

tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Bank dengan modal Bank;

rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah

c.

sama dengan atau lebih besar dari rasio yang
ditetapkan untuk GWM Bank, namun memiliki

rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (non

melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank
lain;

d.

permasalahan likuiditas mendasar;
d.

pengawasan

(mandatory supervisory actions) yang wajib dilakukan

risiko Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c.

tindakan

rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profil

b.

melakukan

menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian
kegiatan Bank kepada pihak lain;

e.

menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau

performing loan/financing) secara neto lebih dari

kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain;

5% (lima persen) dari total kredit atau total

dan/atau

pembiayaan;

f.

menjual Bank kepada pembeli yang bersedia
mengambil alih seluruh kewajiban Bank.
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permasalahan yang dihadapi dan realisasi rencana
Selain tindakan pengawasan, BI juga berwenang:

tindak disertai jangka waktu penyelesaiannya;

a.

melarang Bank melakukan distribusi modal;

b.

melarang Bank melakukan transaksi tertentu

c.

b.

menyampaikan

daftar

pihak

terkait

secara

lengkap;

dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang

c.

mengkinikan rencana bisnis (business plan); dan

ditetapkan

d.

melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan

Bank

Indonesia,

kecuali

telah

memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Bank

membatasi

Indonesia.

pertumbuhan

aset,

pembatasan

penyertaan, pembatasan penyediaan dana baru,
kecuali telah memperoleh persetujuan Bank

d.

e.

Apabila terdapat permasalahan dalam rasio

Indonesia;

KPMM dan rasio modal inti, bank dan/atau pemegang

membatasi pelaksanaan rencana ekspansi usaha

saham bank wajib menyampaikan rencana perbaikan

atau produk dan aktivitas baru, kecuali telah

modal (capital restoration plan) yang menggambarkan

memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

kemampuan bank untuk mencapai dan memelihara

membatasi pembayaran gaji, remunerasi atau

rasio KPMM dalam jangka waktu satu tahun.

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
kepada

f.

anggota

Dewan

Komisaris

Dalam proses pengawasan ini, bank wajib

dan/atau

menyampaikan laporan realisasi tindak pengawasan

Direksi Bank, atau kompensasi kepada pihak

sebagaimana yang diperintahkan oleh BI di setiap akhir

terkait, kecuali telah memperoleh persetujuan

bulan kepada BI, yang memuat permasalahan bank,

Bank Indonesia; dan/atau

tindakan perbaikan, dan waktu pelaksanaan perbaikan.

melarang Bank melakukan pembayaran pinjaman
subordinasi.

c.

Status Pengawasan Khusus
Bank

ditetapkan

dalam

status

Bagi bank yang memiliki status pengawasan intensif,

pengawasan khusus apabila dinilai memiliki

bank tersebut wajib:

potensi

a.

menyampaikan rencana tindak (action plan) atau

kelangsungan usahanya apabila memenuhi satu

paling kurang memuat rencana perbaikan sesuai

atau lebih kriteria berikut ini.

kesulitan

yang

membahayakan
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a.

b.

rasio KPMM kurang dari 8% (delapan

Bank kurang dari 10% (sepuluh persen);

persen);

dan/atau

rasio GWM dalam rupiah kurang dari

melarang Bank mengubah kepemilikan

rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank

dari:

dan

1)

berdasarkan

penilaian

Bank

pemegang saham yang memiliki

Indonesia:

saham sebesar sama dengan atau

1)

Bank mengalami permasalahan

lebih dari 10% (sepuluh persen);

likuiditas mendasar; atau

dan/atau

2)

c.

c.

Bank mengalami perkembangan

2)

pemegang

saham

pengendali

yang memburuk dalam waktu

termasuk

pihak-pihak

singkat; atau

melakukan

yang

pengendalian

jangka waktu Bank dalam pengawasan

terhadap Bank dalam struktur

intensif selama satu tahun sejak tanggal

kelompok usaha Bank, kecuali

surat pemberitahuan BI terlampaui.

telah memperoleh persetujuan
Bank Indonesia.

Dalam

rangka

pengawasan

khusus,

Bank

Indonesia berwenang:

Selain itu, BI berwenang memerintahkan bank

a.

melarang Bank menjual atau menurunkan

dalam pengawasan khusus untuk:

jumlah aset tanpa persetujuan Bank

a.

Indonesia kecuali untuk Sertifikat Bank
Indonesia atau Sertifikat Bank Indonesia

b.

melarang Bank melakukan distribusi
modal;

b.

melarang

Bank

melakukan

transaksi

Syariah, Giro pada Bank Indonesia,

tertentu dengan pihak terkait dan/atau

tagihan antar Bank, dan Surat Utang

pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali

Negara atau Surat Utang Negara Syariah;

telah memperoleh persetujuan BI;

memerintahkan Bank untuk melaporkan
setiap perubahan kepemilikan saham

c.

membatasi
pembatasan

pertumbuhan
penyertaan,

aset,

pembatasan
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d.

e.

penyediaan dana baru, kecuali telah

dalam rangka melaksanakan pengawasan bank syariah,

memperoleh persetujuan BI;

yaitu:

membatasi pelaksanaan rencana ekspansi

a.

dan

mengambil

segala

jenis

usaha atau produk dan aktivitas baru,

data/dokumen baik tertulis maupun elektronis,

kecuali telah memperoleh persetujuan BI;

yang terkait dengan objek pengawasan BI dari

membatasi pembayaran gaji, remunerasi

setiap tempat yang terkait dengan Bank, baik di

atau bentuk lainnya yang dipersamakan

setiap bagian ruangan dari kantor bank maupun

dengan

tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek

itu

kepada

anggota

Dewan

Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau
kompensasi kepada pihak terkait, kecuali
telah

f.

memeriksa

memperoleh

persetujuan

pengawasan BI.
b.

BI;

memeriksa

dan

mengambil

segala

jenis

data/dokumen baik tertulis maupun elektronis,

dan/atau

yang terkait dengan objek pengawasan BI dan

melarang Bank melakukan pembayaran

keterangan dari setiap pihak yaitu orang atau

pinjaman subordinasi.

badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap
pengambilan keputusan dan operasional Bank,

Bank yang dalam pengawasan khusus, bank

baik langsung maupun tidak langsung, antara lain,

tersebut dan/atau pemegang sahamnya wajib

ultimate shareholder atau pihak tertentu yang

melakukan penambahan modal.

namanya

tidak

tercantum

sebagai

pegawai,

pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat
5.

memengaruhi kegiatan operasional bank atau

Bank Syariah
Dalam perbankan syariah, pengawasan terhadap
bank syariah

22

dilakukan oleh BI, sebagaimana ditentukan

keputusan manajemen bank.
c.

memerintahkan bank melakukan pemblokiran

hal yang sama dengan uraian sebelumnya. Pada Pasal 52

rekening

tertentu,

baik

rekening

Simpanan

UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan kewenangan BI

maupun rekening Pembiayaan baik yang ada pada
bank yang diawasi/diperiksa maupun pada bank

22

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah pada
Bank Umum Konvensional, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

lain,

yang

terkait

dengan

objek

pengawasan/pemeriksaan BI.
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Secara khusus dalam Pasal 54 UU Perbankan

g.

meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan

Syariah ditentukan bahwa apabila bank syariah mengalami

seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

kepada pihak lain; dan/atau

yang berdasarkan penilaian BI, kondisi usaha bank semakin

h.

meminta Bank Syariah menjual sebagian atau

memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya

seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah

permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta

kepada pihak lain.

pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip
kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, BI berwenang
melakukan

tindakan

dalam

rangka

tindak

lanjut

Pada bank syariah, terdapat pengawasan atas
shariah compliance yang dilakukan oleh Dewan Syariah

pengawasan antara lain:

Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

a.

membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang

Disebutkan dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun

Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham

2000 bahwa salah satu tugas DSN adalah mengawasi

antara lain dalam hal pemberian bonus (tantiem),

penerapan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau

Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI,

kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus;

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

b.

meminta pemegang saham menambah modal;

menentukan dalam Pasal 26 bahwa kegiatan usaha yang

c.

meminta pemegang saham mengganti anggota

dilakukan bank syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah

dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;

yang difatwakan oleh MUI yang dituangkan dalam PBI.

d.

meminta

Bank

penyaluran

e.

f.

Syariah

dana

menghapusbukukan
dan

syariah dilakukan oleh DPS yang dibentuk di setiap bank

memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan

syariah. Pada Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008

modalnya;

Tentang Perbankan Syariah dan SEBI Nomor 8/19/DPbS

meminta Bank Syariah melakukan penggabungan

Tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara

atau peleburan dengan Bank Syariah lain;

Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS ditentukan bahwa

meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli

salah satu tugas DPS pada bank syariah adalah mengawasi

yang

kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah

bersedia

kewajibannya;

yang

mengambil

macet

Pengawasan shariah compliance di setiap bank

alih

seluruh

sebagaimana yang difatwakan oleh DSN. Terkait dengan
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tugas pengawasannya tersebut, dalam SEBI Nomor

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapepam tidak semata

8/19/DPbS ditentukan bahwa DPS memiliki tugas,

diberi kewenangan mengawasi kegiatan Pasar Modal,

wewenang, dan tanggung jawab:

tetapi juga diberi kewenangan untuk membina dan

a.

memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan

mengatur. Bentuk pengawasan yang ditentukan dalam UU

operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dapat

oleh DSN-MUI.

dilakukan oleh Bapepam dapat bersifat preventif dan

b.

c.

d.

e.

B.

Menilai

aspek

syariah

terhadap

pedoman

represif. Pengawasan yang bersifat preventif berupa aturan,

operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.

pedoman, pembimbingan, dan pengarahan. Pengawasan

Memberikan opini dari aspek syariah terhadap

yang bersifat represif berupa pemeriksaan, penyidikan, dan

pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan

pengenaan sanksi.

dalam laporan publikasi bank.

Pengawasan dilakukan antara lain dengan:

Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada

a.

Mendirikan Bursa Efek yang menyelenggarakan

fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

dan

Menyampaikan

syariah

perdagangan. Melalui Bursa Efek, para Anggota

sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada

Bursa Efek dan pemegang saham Bursa Efek

Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan BI.

dapat melakukan jual beli efek secara teratur,

hasil

pengawasan

sistem

dan

atau

sarana

wajar, dan efisien.

Pengawasan Lembaga Keuangan Lainnya
Lembaga keuangan lain yang diuraikan dalam tulisan ini

menyediakan

b.

Membentuk satuan pemeriksa pada setiap Bursa

adalah Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Koperasi,

Efek untuk mengawasi atau memeriksa secara

Pedagang Valuta Asing, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga

berkala atau sewaktu-waktu Anggota Bursa Efek

Pembiayaan Ekspor Indonesia.

dan manajemen Bursa Efek apakah sesuai atau

1.

tidak dengan peraturan yang berlaku.

Pasar Modal
Sebagai sumber pembiayaan usaha dan tempat

c.

investasi bagi para pemilik modal, kegiatan Pasar Modal
diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien

Mengetahui rekening Efek nasabah dari Kustodian
atau afiliasinya.

d.

Mengetahui Penawaran Umum yang dilakukan
oleh Emiten melalui Pernyataan Pendaftaran

serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
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e.

kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual

tingkat

Efek kepada masyarakat.

perusahaan.

Mendapatkan informasi mengenai Emiten atau

3.

kemampuan

keuangan

Reasuransi, sebagai pertanggungan yang

Perusahaan Publik melalui laporan berkala yang

dipertanggungkan ulang pada perusahaan

disampaikan Emiten kepada Bapepam.

asuransi

lain

dan

atau

Perusahaan

Reasuransi.
2.

4.

Usaha Perasuransian
UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

Investasi yang dilakukan pada jenis
investasi yang aman dan produktif.

Perasuransian menentukan bahwa pengawasan terhadap

5.

Cadangan teknis perlu dibentuk dan

usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.

dipelihara

Dalam melakukan pengawasan, dilakukan pula pembinaan

berdasarkaan

terhadap perusahaan asuransi yang memiliki tingkat

asuransi untuk menjaga agar perusahaan

kesehatan tidak baik. Pembinaan dan pengawasan terhadap

dapat memenuhi kewajibannya kepada

usaha perasuransian meliputi:

pemegang polis.

a.

Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi
(Perusahaan

Asuransi

Kerugian,

6.

Perusahaan

1.

Ketentuan-ketentuan

b.

lain

dengan

Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:
1.

Syarat-syarat polis asuransi;

selisih

terhadap

2.

tingkat premi;

kewajiban sebagai tolok ukur kesehatan

3.

Penyelesaian klaim;

keuangan

4.

Persyaratan

kekayaan

Perusahaan

Asuransi

dan

Retensi sendiri yang merupakan bagian

yang
kesehatan

Batas tingkat solvabilitas, merupakan
antara

teknis

keuangan.

Perusahaan Reasuransi.
2.

diperhitungkan

pertimbangan

berhubungan

Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi), yang
terdiri dari:

yang

keahlian

di

bidang

lain

yang

perasuransian; dan
5.

Ketentuan-ketentuan

pertanggungan yang menjadi beban atau

berhubungan dengan penyelenggaraan

tanggung jawab sendiri sesuai dengan

usaha.
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Pengawasan yang dilakukan adalah secara berkala

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi

atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap perusahaan

perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang

asuransi.

terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan

Untuk

itu,

perusahaan

asuransi

wajib

memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-

bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

laporan, serta memberi keterangan yang diperlukan kepada
Menteri.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Dana Pensiun
Pemberi

Kerja

memiliki

Dewan

Pengawas

yang

keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil pemberi kerja dan
3.

peserta dengan jumlah yang sama. Anggota dewan

Dana Pensiun
Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak

pengawas ini diangkat oleh pendiri dan tidak dapat

bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya pada hari tua,

merangkap sebagai pengurus. Syarat yang harus dipenuhi

pemerintah

untuk

untuk menjadi Dewan Pengawas, berdasarkan KMK

melaksanakan Dana Pensiun, yang dikenal oleh masyarakat

Nomor 513/KMK.06/2002 Tentang Persyaratan Pengurus

sebagai tabungan jangka panjang untuk dapat digunakan

dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan

pada masa pensiun. Melalui UU Nomor 11 Tahun 1992

Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga

Tentang Dana Pensiun, disebutkan bahwa Dana Pensiun

Keuangan adalah Warga Negara Republik Indonesia,

adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan

memiliki akhlak dan moral yang baik, serta tidak pernah

program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jenis Dana

melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan

Pensiun ini terbagi atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan

atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di

Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dana Pensiun Pemberi

bidang perekonomian. Tugas dan wewenang dewan

Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau

pengawas adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan

badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri,

Dana Pensiun oleh pengurus dan menyampaikan laporan

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada

atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan

pendiri,

sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan

mengetahuinya.

memberikan

fasilitas

pendukung

yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

dan

salinannya

diumumkan

agar

peserta

Pihak yang bertindak sebagai pengawas pada

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun

Dana

Pensiun

Lembaga

Keuangan

adalah

Dewan

yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa

Komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana
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Pensiun. Tugas dan wewenang bagi Dewan Pengawas pada

yang dimiliki Dana Pensiun untuk pembayaran manfaat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditetapkan dalam

pensiun, dan besarnya angsuran iuran tambahan untuk

PP Nomor 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga

menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan

Keuangan adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan

selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan

Dana Pensiun oleh Pengurus, menyampaikan laporan

tentang pendanaan dan solvabilitas.

tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya, dan
menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan
keungan Dana Pensiun.

4.

Koperasi
Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana

Secara eksternal, Dana Pensiun Pemberi Kerja dan

salah satunya dapat dilakukan oleh Koperasi melalui

Dana Pensiun Lembaga Keuangan diawasi oleh Menteri

kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggotanya.

Keuangan. Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan

Melalui UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program

ditentukan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan

pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis

pengelolaan koperasi berikut ini.

operasional. Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan

Pertama, pengawasan dilakukan oleh lembaga

berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri berupa

pengawas

laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik

Pengawas. Pengawas dalam koperasi merupakan salah satu

dan laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh

perangkat organisasi koperasi selain Rapat Anggota dan

Pengurus dan aktuaris. Menteri, dengan menunjuk akuntan

Pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi

publik dan/atau aktuaris, juga melakukan pemeriksaan

dalam Rapat Anggota. Pengangkatan dan pemberhentian

langsung terhadap Dana Pensiun untuk melihat buku,

terhadap pengawas yang dipilih juga dilakukan dalam

catatan,

yang

Rapat Anggota. Untuk itu, pengawas bertanggungjawab

diperlukan dalam rangka pemeriksaan dari pendiri, mitra

kepada Rapat Anggota atas segala tugas dan wewenang

pendiri, pengurus, dan penerima titipan. Bagi Dana Pensiun

yang dilaksanakannya. Pasal 39 UU Perkoperasian

yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

menentukan tugas Pengawas adalah (1) melakukan

wajib menyampaikan laporan aktuaris kepada Menteri

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

dengan menyatakan besarnya iuran yang diperlukan untuk

pengelolaan Koperasi, dan (2) membuat laporan tertulis

membiayai program pensiun, cukup tidaknya kekayaan

tentang hasil pengawasannya. Kewenangan yang diberikan

dokumen

serta

mendapat

keterangan

khusus

dalam

koperasi,

disebut

dengan
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kepada Pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada

Koperasi

beralih

menjadi

mengawasi

pelaksanaan

Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang

wewenang dan kuasa yang dilakukan oleh Pengelola.

diperlukan dari Koperasi. Dari setiap hasil pengawasannya,

Ketiga, pengawasan dilakukan oleh pemilik modal

Pengawas harus merahasiakannya dari pihak ketiga.

penyertaan. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal

Apabila Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar,

dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari

ia dapat dikenai sanksi yang ditentukan secara intern.

Pemerintah maupun dari masyarakat, untuk memperkuat

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan

kegiatan

usaha

Koperasi

terutama

yang

berbentuk

yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang

investasi. Dalam hal demikian, pemilik modal penyertaan

berkepentingan, Pengawas dapat mengajukan permintaan

dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan

kepada Rapat Anggota untuk meminta jasa audit kepada

usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya

akuntan publik terhadap laporan keuangan maupun hal

sesuai dengan perjanjian.

lainnya sesuai kebutuhannya.
Kedua, pengawasan dilakukan oleh Pengurus.

5.

Pedagang Valuta Asing

Sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi, Pengurus

Pedagang Valuta Asing (PVA) merupakan salah

dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan

satu lembaga penunjang sektor keuangan yang memiliki

kuasa untuk mengelola usaha dalam rangka mewujudkan

peranan

profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Dalam

perkembangan pasar valuta asing domestik. Lembaga ini

hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat

berperan dalam kegiatan jual beli Uang Kertas Asing dan

diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan

pembelian Traveller‟s Cheque, serta pengiriman uang

sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak

(money remittance). PBI No. 12/22/PBI/2010 Tentang

mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi

Pedagang Valuta Asing menentukan bahwa Pedagang

dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih

Valuta Asing terdiri dari Bank dan Bukan Bank. Bank

Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai

Indonesia

dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu

Pedagang Valuta Asing ini, baik secara langsung maupun

diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan

tidak langsung.

yang

cukup

melakukan

strategis,

pengawasan

khususnya

terhadap

dalam

kedua

penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota. Tugas

Pengawasan terhadap PVA Bank. Pengawasan

Pengurus yang semula adalah mengelola kegiatan usaha

terhadap PVA Bank dilakukan terhadap laporan-laporan
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tertulis yang wajib disampaikan kepada BI dalam waktu-

berlaku mengenai rahasia jabatan, dan menyampaikan

waktu yang telah ditetapkan. Laporan-laporan yang

laporan hasil pemeriksaan kepada BI.

disampaikan harus lengkap (dengan mencantumkan neraca,

Pengawasan tidak langsung terhadap PVA Bukan

laporan laba/rugi, dan laporan perubahan ekuitas), benar,

Bank dilakukan dengan adanya kewajiban PVA untuk

dan akurat. Laporan yang harus disampaikan oleh PVA

menyampaikan laporan tertulis secara lengkap (yang

Bank adalah

laporan berkala berupa Laporan Kegiatan

mencakup neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan

Usaha (LKU) dan laporan lainnya setiap waktu apabila

ekuitas), benar, dan akurat kepada BI. Laporan yang harus

diperlukan. Dalam hal ini, PVA wajib melakukan

diberikan oleh PVA Bukan Bank kepada BI adalah laporan

pencatatan transaksi dan menyimpan dokumen dan warkat

berkala yang terdiri dari LKU dan laporan keuangan yang

yang

dengan

merupakan laporan konsolidasi dari laporan kantor pusat,

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain LKU

kantor cabang dan gerai (counter), dan laporan lainnya

dan laporan yang diperlukan lainnya, PVA Bank juga wajib

setiap waktu apabila diperlukan. Dalam hal ini, PVA

menyampaikan laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa,

Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi dan

laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan

menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam

dengan transaksi sesuai dengan peraturan perundang-

jumlah kumulatif tertentu.

undangan yang berlaku. Sebagaimana PVA Bank, PVA

berhubungan

dengan

Pengawasan
Pengawasan

langsung

transaksi

terhadap
terhadap

PVA
PVA

sesuai

Bukan
Bukan

Bank.

Bukan Bank juga wajib menyampaikan laporan kegiatan

Bank

Lalu

Lintas

Devisa,

laporan

transaksi

keuangan

dilakukan dengan pemeriksaan secara umum dan/atau

mencurigakan dan laporan transaksi keuangan yang

khusus. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain, yaitu

dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif tertentu.

Kantor Akuntan Publik dan Asosiasi PVA, untuk dan atas
nama BI untuk melakukan pemeriksaan terhadap PVA

6.

Lembaga Pembiayaan

Bukan Bank. Pihak lain ini, Kantor Akuntan Publik dan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang

Asosiasi PVA, wajib menjaga kerahasiaan data yang

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan

diperolehnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan

dana atau barang modal. Ketentuan yang mengatur

tunduk

mengenai Lembaga Pembiayaan antara lain PP Nomor 9

kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Menteri
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Keuangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

khusus untuk pembiayaan ekspor nasional. Bentuk

lembaga

Perusahaan

pembiayaan ekspor nasional yang dilakukan adalah berupa

Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan

pembiayaan modal kerja atau investasi, penjaminan, dan

Pembiayaan Infrastruktur.

asuransi terhadap badan usaha atau perorangan yang

pembiayaan

yang

meliputi

Secara internal, Perusahaan Pembiayaan juga

melakukan kegiatan ekspor. Melalui UU Nomor 2 Tahun

harus membuat sistem pengawasan internal termasuk audit

2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

internal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua

pengawasan terhadap LPEI diatur dalam Pasal 40, serta

Bapepam dan LK Nomor PER-05/BL/2011. Dalam sistem

dalam

pengawasan internal dan audit internal tersebut, paling

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor

kurang harus diatur bahwa:

Indonesia.

a.

b.

Dalam

melakukan

audit,

internal

auditor

PMK

Nomor

Pengawasan

140/PMK.010/2009

terhadap

Lembaga

Tentang

Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan harus melakukan audit

Ekspor Indonesia (LPEI) dilakukan oleh Menteri Keuangan

dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja Perusahaan

dan Dewan Direktur. Menteri Keuangan, dalam hal ini

Pembiayaan

dilakukan oleh Ketua Bapepam dan LK, mengawasi LPEI

terhadap

Pedoman

Pelaksanaan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

dengan melakukan pemeriksaan atas kegiatan usaha,

Audit internal perusahaan yang dilakukan harus

kualitas aktiva produktif, batas maksimum pemberian

meliputi

pembiayaan,

pengecekan

pelaksanaan

kewajiban

modal

minimum,

posisi

devisa

neto,

pelaporan kepada PPATK termasuk di dalamnya

pelaporan, dan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan

pengecekan apakah terdapat Transaksi Keuangan

setiap waktu apabila berdasarkan hasil analisis atas laporan

Mencurigakan

Keuangan

periodik, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan

Tunai yang belum dilaporkan kepada PPATK

LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang

(Pusat

mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta

dan/atau

Pelaporan

dan

Transaksi

Analisis

Transaksi

Keuangan).

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain
itu, pemeriksaan setiap waktu juga dapat dilakukan apabila

7.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau

berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau
surat pengaduan yang diterima oleh Menteri, patut diduga

LPEI adalah lembaga keuangan non-bank yang didirikan

43

bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari

a.

ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI.

LPEI

Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan
dari forum stabilitas keuangan

Dewan Direktur sebagai organ tunggal dalam

b.

Menjaga stabilitas sistem keuangan

melakukan

c.

Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur

pengawasan

terhadap

kegiatan

operasional LPEI yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif
dan dibantu oleh Direktur Pelaksana. Kegiatan operasional

yang sama seperti sekarang
d.

yang diawasi oleh Dewan Direktur adalah mengenai
pembiayaan,

penjaminan,

asuransi,

jasa

Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai
bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru

konsultasi,

pendanaan dan penempatan dana sebagaimana yang

Tujuan dalam pembentukan OJK:

ditentukan dalam UU LPEI.

a.

Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan
kebijakan

moneter

konsisten,dan

secara

berkelanjutan,

transparan

dengan

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah
di bidang perekonomian.

BAB IV
RUU OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

b.

Mengatasi kompleksitas keuangan global dari
ancaman krisis.

A.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1.

c.

Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan
memiliki sumber daya manusia dan ahli yang

Pengertian.
Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga

mencukupi.

pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan,
pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana

Adapun maksud dari pembentukan Otoritas jasa Keuangan

pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun

menurut beberapa ahli/ pakar perbakan, adalah sebagai

2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai

berikut :

suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia

a.

Menkeu Agus Martowardojo: Pembentukan OJK

yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan

diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan

dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK

global

tersebut. Fungsi OJK adalah

pembentukan

dari

ancaman
OJK

krisis.

Di

merupakan

sisi

lain,

komitmen
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b.

pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di

perbankan,

Indonesia.

pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan

Fuad Rahmany: menyatakan bahwa OJK akan

utama pendirian OJK adalah:

menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse

a.

of power) yang selama ini cenderung muncul.
Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan

b.

Meningkatkan

dan

reksadana,

memelihara

perusahaan

kepercayaan

Menegakkan peraturan perundang-undangan di
bidang jasa keuangan.

Darmin Nasution: OJK adalah untuk mencari

c.

efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan
lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian

d.

modal,

publik di bidang jasa keuangan.

pengaturan dibuat terpisah.
c.

pasar

Meningkatkan

pemahaman

publik

mengenai

bidang jasa keuangan.
d.

Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan

Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis

dukungan dari sektor keuangan.

keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997-

Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad: terdapat

1998 yang lalu tidak terulang kembali.

empat pilar sektor keuangan global yang menjadi

Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda

agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang

di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia

kuat

Kedua,

porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan

persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga

membentuk OJK yang menurut undang-undang tersebut

keuangan

harus terbentuk pada tahun 2002.

untuk

menanggulangi

yang

ditengarai

krisis.

bisa

berdampak

sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat

Meskipun OJK dibidani berdasarkan kesepakatan

surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-

dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002

waktu dan keempat transparansi yang harus

draf pembentukan OJK belum ada, sampai akhirnya UU

dijaga.

No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi,
menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah

2.

Tujuan Utama Pendirian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah
lembaga

baru

yang

dirancang

untuk

melakukan

pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Setelah lebih dari tiga tahun akhirnya sidang
paripurna

DPR

menyelesaikan

pada

tanggal

amandemen

19

Desember

Undang-Undang

2003
Bank
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Indonesia. Usulan amendemen ini semula diajukan semasa

Mengambil

pola

pemerintahan Presiden Gus Dur. Undang-undang hasil

mengawasi bank.

bank

sentral

Jerman

yang

tidak

amendemen ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono
sebagai undang-undang bank sentral modern. Salah satu

3.

Efektifitas Ojk Dipertanyakan.

masalah krusial yang memperlambat proses amendemen ini

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang

adalah menentukan siapa yang berwenang mengawasi

bertugas mengawasi dan menjaga stabilitas keuangan yang

industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang alot antara Bank

pada masa – masa sekarang ini sangat rawan dan beresiko

Indonesia dan pemerintah yang dalam kaitan ini diwakili

tinggi. Untuk itu, Harus di bangun dengan adanya

oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang dicapai

komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga

akhirnya menetapkan bahwa OJK akan dibentuk paling

yang terkait. Dengan demikian diharapkannya dalam

lambat

tahun

diamandemen

bunyi

pembentukan OJK bisa menghindari jalan buntu dari

Pengawas

Jasa

undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Otoritas

Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi OJK) paling

Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru

lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002.

yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat

ketentuannya

2010.

Sebelum

adalah

Lembaga

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya

lemabag keuangan seperti perbankan, pasar modal,

adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu

reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan

pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh

asuransi.

DPR.

Pada

Habibie,

Adapun sasaran akhir tujuan utama pendirian OJK

pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang

adalah: agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun

memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini

1997-1998 yang lalu tidak terulang kembali.

disamping

awal

pemerintahan

memberikan

Presiden

independensi

tetapi

juga

Sebagaimana

diketahui

bahwa

krisis

yang

mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank

melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan

Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank

Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah

sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan

kesepakatan membentuk OJK yang menurut undang-

Gubernur Bundes Bank (bank sentral Jerman) yang pada

undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002.

waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-

Meskipun OJK dibidani berdasarkan kesepakatan dan

Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan.

diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draf
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pembentukan OJK belum ada, sampai akhirnya UU No

kegagalan OJK Inggris mencegah krisis-krisi bank

23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi,

seperti dalam kasus Northern Rock. Begitu juga

menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah

halnya

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Regulation Authority (APRA).

dengan

The

Australian

Prudential

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pembentukan suatu lembaga pengawas Otoritas Jasa

(RUU) OJK masih diwarnai perdebatan penting atau

Keuangan (OJK) pada hakikatnya merupakan

tidaknya

rancangan

kecenderungan yang banyak terjadi di berbagai

pembentukan OJK ini bergulir, terdapat dua hal yang

negara di dunia. Beberapa negara yang sudah

diperdebatkan, yaitu :

memisahkan antara fungsi pengawasan perbankan



antara lain adalah:

OJK.

Setidak-tidaknya

sejak

Tampaknya Bank Indonesia tidak mau kehilangan
kekuasannya. Untuk itu BI menginginkan agar





Swedia. Negara merupakan salah satu negara yang

kepala OJK nantinya dipegang oleh Gubernur

sudah

Bank Central. Hal ini pernah dilontarkan oleh

pengawasan bank secara terpisah. Pasca krisis

Miranda

1990-an, negara ini memutuskan untuk melakukan

Gultom

dengan

mencontoh

kepala

puluhan

tahun

pengawasan

dijabat gubernur bank sentralnya. Adapun posisi

perkembangan bank-bank yang suatu saat bisa

jabatan lain bisa berada dari luar bank sentral.

menimbulkan

Dengan komposisi ini, pasokan informasi ke bank

menyebabkan guncangnya stabilitas keuangan

sentral untuk pembuatan kebijakan moneter yang

sebuah negara. Atas dasar argumentasi itu,

tepat bisa terjamin.

dibentuk Financial Stability Wing (FSW) yang

Sampai sekarang belum ada contoh sukses tentang

tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan

fungsi dan peran OJK di berbagai negara.

prasarana keuangan seperti sistem pembayaran

Efektivitas OJK masih dipertanyakan di seluruh

dan melakukan pengawasan bank-bank yang

dunia. Bahkan, Inggris yang menjadi pionir OJK,

masuk kategori sistemik.

mengalami

kegagalan.

Justru

sekarang



dampak

intensif

lembaga

otoritas jasa keuangan di Prancis dan Belanda

juga

secara

memiliki

sistemik,

terhadap

dalam

arti

Australia juga melakukan pemisahan fungsi

semakin gencar wacana di negeri itu untuk

pengawasan perbankan sejak 1 Juli 1998. Negara

kembali ke sistem lama. Hal ini dipicu oleh

ini memisahkan fungsi pengawasan perbankan
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dari bank sentralnya, The Reserve Bank of

perbankan, investment firms, dan asuransi.

Australia

Dari

(RBA),

dengan

The

Australian

pengalaman

berbagai

negara

dalam

Prudential Regulation Authority (APRA). Tugas

memisahkan fungsi pengawasan perbankan di atas,

APRA tidak hanya mengawasi industri perbankan,

memang sampai sekarang belum ada bukti kisah suksesnya.

tapi juga seluruh deposit taking company,

Efektivitas OJK memang sedang dipertanyakan di seluruh

termasuk asuransi, superannuation funds, credit

dunia. Bahkan, Inggris yang menjadi pionir OJK, juga

unions, building society, dan friendly society.

belum menunjukkan kisah sukses. Bahkan konon Inggris

Sementara itu, RBA tetap bertanggung jawab

sekarang semakin gencar mewacanakan itu untuk kembali

sebagai pengendali moneter, termasuk sistem

ke sistem lama. Hal ini dipicu oleh kegagalan OJK Inggris

pembayaran.

mencegah krisis-krisi bank seperti dalam kasus Northern

Pengawasan

lembaga

keuangan

di

Prancis

Rock.

yang

Meski OJK di Inggris mengalami kegagalan dalam

merupakan badan yang bersifat kolegial yang

menjalankan misinya, hal ini tidak boleh menyurutkan

terdiri atas tujuh anggota dan diketuai The

semangat pembentukan OJK di Indonesia. Toh nyatanya

Governor of The Banque de France (The French

banyak juga banyak bank central di berbagai negara,

Central Bank). Badan ini memiliki kewenangan

termasuk Bank Indonesia, yang gagal menjalankan fungsi

yang cukup besar untuk melakukan pengaturan,

pengawasan perbankan. Kasus Bank Century dapat

pengawasan,

tindakan

menjadi salah contohnya. Dari pengalaman di Inggris, ke

lembaga

depan

dilakulan

The

sanksi/hukum

Banking

dan

Commission,

investigasi

untuk

serta

meyakinkan

yang

perlu

dipikirkan

adalah

bagaimana

keuangan memenuhi segala ketentuan hukum

mengantisipasi berbagai kelemahan pengawasan yang di

perundang-undangan dan/atau peraturan yang

lakukan OJK dan bagaimana memperbaikinya.

berlaku. The SGCB (Secretariat General de la

Suatu hal yang paling penting adalah jangan

Commission Bancaire) sebagai pelaksana day to

sampai pembentukan OJK hanya sekedar untuk memenuhi

day the comission ikut melakukan pengawasan

tuntutan jaman, mengikuti perkembangan yang terjadi

terhadap anti-money laundering and anti-terrorism

secara cepat pada sektor jasa keuangan, terutama dengan

rules. The SGCB juga melakukan kerja sama yang

munculnya konglomerasi di sektor itu. Untuk itu OJK

erat

nantinya harus memberikan jaminan kepada BI, khususnya

dengan

otoritas

terkait,

yaitu

dengan

48

dalam mengakses informasi terkait pengawasan macro
prudential perbankan. Dengan demikian keberadaan OJK

OJK Melaksanakan Tugas, Dan Wewenangnya Berdasarkan:24

tidak akan mengganggu BI dalam mengambil kebijakan di

1.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum

bidang moneter, \karena segala informasi yang dibutuhkan

yang

terjamin ketersediannya. Yang kalah pentingnya lagi

undangan

adalah dengan terbentuknya OJK nantinya pengawasan di

penyelenggara otoritas jasa keuangan.
2.

bidang perbankan harus lebih baik dari kondisi sekarang.

mengutamakan
dan

landasan

keadilan

peraturan

dalam

perundang-

setiap

kebijakan

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan

B.

selektif.

Tugas dan Wewenang
3.

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap

Kewenangan dan Fungsi OJK Dalam Sistem Keuangan

memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi dan

Indonesia

golongan,

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang Undang tentang

4.

Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga-lembaga lain yang
masyarakat.

Dengan

demikian

OJK

negara

termsauk

rahasia

undangan.

OJK akan bertugas mengawasi Bank, Lembaga-lembaga Usaha

dana

rahasia

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa

mengelola

serta

Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan
keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Otoritas

akan

Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik

mengabilalih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia,

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar
5.

Modal, dan Institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini

Asas integritas, adalah asas yang berpegang teguh pad
nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang

mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.23

diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
6.

Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan

23

Skripsi Judul: Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan
Perbankan, oleh Afika Yumya Syahmi, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Tahun 2008., hal. 42.

24

Tulisan Agus Salim, Selasa, 26 Oktober 2010 (dari internet).
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penyelenggaraan

Otoritas

Jasa

Keuangan

dapat

lebih mampu mengendalikan dan melindungi diri sendiri

dipertanggungjawabkan.

dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan
publik terhadap sektor jasa keuangan akan tumbuh dan

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

terpelihara apabila sektor jasa keuangan tersebut menjadi

1.

sehat, kompetitif, stabil dan aman.

Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor
jasa keuangan yang diselenggarakan Lembaga Jasa

4.

Melaukukan

langkah-langkah

untuk

memberikan

Keuangan, adalah:

perlindungan yang wajar terhadap konsumen dari sektor

a. membuat peraturan di bidang jasa keuangan;

jasa keuangan. Pemberian perlindungan kepada konsumen

b. melaskanakan uji kepatutan dan kelayakan;

sangat

c.

masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jas Keuangan.

mewajibkan penyampaian informasi, dokumen dan

penting

untuk

menumbuhkan

laporan kepada OJK;

5.

d. mengeluarkan perintah tertulis;

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berwenang untuk:

e. melakukan pemeriksaan berkala;

kepercayaan

Mengurangi tingkat kejahatan keuangan

a. Membuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan

f. menunjuk pengelola statutor dan melakukan tindakan
dalam rangka pemberesan;

peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Keuangan. Dalam
rangka melaksanakan tugasnya, OJK dapat membuat peraturan

g. mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio usaha;

pelaksanaan yang mencakup secara luas mengenai sektor jasa

h. melakukan penyidikan.

keuangan dan kegiatannya. Peraturan OJK dirancang untuk
memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-

2.

Menegakkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang

undangan di bidang Jasa Keuangan termasuk juga peraturan

Jasa Keuangan.

untuk mengurangi kejahatan keuangan.

Penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa

3.

b. Memberi dan mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bidang

Keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif

jasa keuangan.

sehingga peraturan tersebut berdayaguna dan berhasilguna.

Yang dimaksud dengan izin meliputi persetujuan, pengesahan,

Melakukan

meningkatkan

pendaftaran dan pernyataan pendaftaran kegiatan di bidang jasa

pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap

keuangan yang dikeluarkan berasarkan peraturan perundang-

sektor jasa keuangan. Pemahaman publik yang baik

undangan di bidang Jasa Keuangan.

langkah-langkah

untuk

terhadap jasa keuangan akan membuat masyarakat dapat
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c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan

1.

sektor jasa keuangan.

perizinan

d. Melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggaran
terhadap

Peraturan

likuidasi bank, termasuk pengaturan kelembagaan terhadap

dengan

Money Changer.

o

untuk

mengurangi
2.

Pemberian perintah tertulis kepada lembaga keuangan
3.

Untuk pengelolaan bank, antara lain mengenai likuiditas,

menerapkan sistem pengendalian internal yang mampu

rentabilitas, solvabilitas, laporan-laporan, permodalan bank

mendeteksi,

dan kecukupan modal (capital adequancy ratio), dan

mencegah

atau

mengurangi

kejahatan

keuangan, misalnya memonitor nasabah.
o

Untuk bidang kegiatan usaha bank, antara lain mengenai
sumber dana, penyediaan dana, dan aktifitas bidang jasa.

untuk membuat dan

penunjukkan bank untuk melakukan kegiatan tertentu.

Menunjuk dan menetapkan Pengelola
Statuta

untuk

4.

mengambilalih

Untuk pembinaan dan pengawasan bank, antara lain
mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dan tindak

pengendalian

lanjut pembinaan dan pengawasan bank.

dan pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan Prudensial yang

f.

kontrak,

Keuangan dan tingkat kejahatan keuangan. Jasa dimaksud
tertentu

bidang

pembukaan

akuisisi bank, pencabutan izin usaha, pembubaran, dan

tindakan

di

pendirian,

Jasa

melakukan

Perundang-undangan

untuk

kepemilikan, dan kepengurusan, merger, konsolidasi dan

kejahatan keuangan” antara lain:

e.

Untuk bidang kelembagaan Bank, antara lain mengenai

5.

Ketentuan mikro prudential lainnya, seperti peningkatan

terindikasi terlihat secara langsung ataupun tidak langsung

bank umum, pengaturan kualitas aset, cadangan piutang,

dalam kejahatan keuangan.

penetapan batas maksimum, pemberian kredit, sistem

Melakukan wewenang lain yang diamanatkan oleh Peraturan

informasi debitur, restrukturisasi hutang, kerahasiaan bank,

Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.

penetapan

Mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan

pemenuhan

persyaratan

kelayakan

dan

kepatutan, dan lain-lain.

Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.
C.
Sedangkan wewenang Otoritas Jasa Keuangan di Bidang

Anggota Komisioner/ Kepengurusan
Dewan

komisioner

adalah

pimpinan

OJK.

Dalam

Perbankan adalah wewenang pembuatan dan penetapan ketentuan

melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin

yang bersifat mikro prudential antara lain mencakup:

oleh dewan komisioner, yang bersifat kolektif. Susunan Dewan
Komisioner terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, 3 (tiga)
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orang Kepala Eksekutif merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang

5.

Sehat jasmani;

anggota.

6.

Berusia paling tinggi 65 (enampuluh lima) tahun pada saat

Anggota Dewan Komisioner berasal dari unsur:
1.

masyarakat berjumlah 2 (dua) orang, satu diantaranya sebagai

ditetapkan;
7.

ketua;
2.

Bank Indonesia berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan ex-

keuangan;
8.

officio Deputi Gubernur Bank Indonesia;
3.

Kementerian Keuangan berjumlah 1 (satu) orang yang

Tidak mempunyai benturan kepentingan di lembaga jasa
keuangan;

9.

merupakan ex-officio Pejabat setingkat eselon I Kementerian

4.

Mempunyai pengalaman atau keahlian di bidang jasa

Bukan sebagai pengurus dari organisasi pelaku atau profesi
industri jasa keuangan;

Keuangan; dan

10. Tidak menjadi anggota partai politik; dan

OJK berjumlah 3 (tiga) orang yang merangkap sebagai

11. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif

kejahatan.

Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas
IKNB
Dalam hal terdapat calon anggota Dewan Komisioner yang

Anggota Dewan Komisioner tidak dpat diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir; kecuali apabila memenuhi alasan

berasal dari unsur OJK dinilai tidak mampu, calon anggota Dewan

sebagai berikut:

Komisioner dapat berasal dari unsur masyarakat.

1.

Meninggal dunia;

2.

mengundurkan diri;

3.

masa jabatannya telah berakhir dan tidak diangkat kembali;

4.

berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan

Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun.
Syarat untuk menjadi anggota dewan Komisoner adalah seagai
berikut:

tugasatau diperkirakan secara medis tidak dapat melakukan

1.

Warganegara Republik Indonesia;

2.

Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;

3.

Cakap melakukan perbuatan hukum;

Komisioner

4.

Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut
pailit;

tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
5.

6.

tidak

menjalankan

tugasnya

sebagai

anggota

Dewan

lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa

tidak lagi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia bagi
anggota Dewan Komisioner yang berasal dari Bank ndonesia.
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7.

Tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-

Kementerian Keuangan bagi anggota Dewan komisioner

undangan.

yang berasal dari kementerian Keuangan;

Dewan Komisioner mempunyai tugas pengaturan. Dalam

8.

Tidak lagi menjabat sebagai Kepala Eksekutif;

melaksanakan tuga tersebut, Dewan komisioner mempunyai

9.

Memiliki hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga dan

fungsi:

semenda dengan anggota Dewan komisioner lain dan tidak

1.

ada stupun yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

OJK;

10. Tidak lagi memenuhi salahsatu syarat.

Terdapat
pengawasan.

pemisahan

antara

Dewan Komisioner

fungsi

pengaturan

Menetapkan kebijakan umummengenai pelaksanaan tugas

dan

2.

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; dan

3.

Melakukan

pengawsan

terhadap

pelaksanaan

tugas

pengawasan yang dilakukan oleh Kepala eksekutif.

sebagi organ tertingg

Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis

melakukan fungsi pengaturan. Fungsi pengawasan dilakukan

yang dibentuk

oleh Dewan Komisioner

dan mengikat di

masing-masing oleh Pengawas Pebankan, {Pengawas Pasar

lingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisioner

Modal, dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank.

harus membuat Kode Etik OJK

Pemisahan fungsi antara Dewan Komisioner dan tiga Pengawas
dimaksudkan untuk:
1.

Menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggungjawab
regulator

2.

D.

(Dewan

Komisioner)

dengan

tanggungjawab

Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor

supervisor (Kepala Eksekutif masing-masing Pengawas);

jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun,

Menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada

sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-

satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan;

badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

dan
3.

Koordinasi OJK dan Otoritas moneter/ Bank Indonesia

Pada hakekatnya Pasal 34 dimaksukan memberikan otoritas

Mendorong terjadiya pembagian kerja (division of labor)

pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawas sektor jasa

sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-

keuangan dimaksud terhadpa industri perbankan, Pasar Modal

masing fungsi pengaturan dan pengawasan.

(sekuritas), dan industri keuangan Non Bank (asuransi, dan pensiun,

Selain menjalankan fungsi pengaturan, Dewan komisioner
juga berperan untuk memastikan masing-masing pengawas

modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain
yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).
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Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang memiliki

penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar

otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap indusri sektor

kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK adalah

keuangan disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan

menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat

lembaga independen yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan

berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan,

pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank.
OJK

wajib

berkoordinasi

dengan

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah
Bank

Indonesia,

menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)

Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui

yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang

forum stabilitas sistem keuangan.

Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam

OJK dan BI dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam

kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan

pengawasan bersama atas kegiatasn jasa keuangan di bidang

tanggung-jawab lembaga terkait yakni Departemen Keuangan, BI

perbankan.

dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam

OJK dan LPS dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam

jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan

pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang

bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk

perbankan.

sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI

Dalam rangka mendukung koordinasi, OJK, BI, dan LPS

sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas

wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi

moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran

secara terintegrasi. Mekanisme kerjasama dan koordinasi antara

sistem

Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, LPS dan OJK dalam

bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta

rangka pencegahan dan penanganan krisis di sektor keuangan diatur

resolusi bank bermasalah.

dalam undang-undang tentang jaring pengaman sistem keuangan.

pembayaran.

Lembaga

Penjamin

Simpanan

(LPS)

Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan

Undang-Undang JPSK yang pada saat ini masih dalam tahap

kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi

pembahasan Dengan demikian, UU JPSK kelak akan berfungsi

simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh

sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang

bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan penyelesaian

ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas

krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis,

sistem keuangan. Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK

namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme

ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) pengaturan dan
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pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim

dalam pemberian LLR untuk kondisi krisis, potensi

asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian

dampak sistemik menjadi faktor pertimbangan utama,

krisis yang efektif.

dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan.
Untuk

1.

mengatasi

kesulitan

likuiditas

yang

dan

berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai lender of last

Pengawasan Bank yang

resort dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat

efektif

kepada Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban

Pengaturan

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif

Pemerintah berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun

merupakan jarring pengaman pertama dalam JPSK (first

1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah

line of defense). MEngingat pentingnya fungsi pengawasan

dengan Undang-undang No 3 Tahun 2004 yang telah

dan pengaturan yang efektif, dalam kerangka JPSK telah

disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagai peraturan

digariskan guiding principles bahwa pengawasan dan

pelaksanaan fungsi lender of the last resort, telah

pengaturan terhadap lembaga dan pasar keuangan oleh

diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

otoritas terkait harus senantiasa ditujukan untuk menjaga

136/PMK.05/2005

stabilitas system keuangan, serta harus berpedoman kepada

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3

best practices dan standard yang berlaku.

Januari 2006. Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran

tanggal

30

Desember

2005

dan

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2.

Lender of last Resort
Kebijakan lender of last resort (LLR) yang baik

3.Skim Penjaminan Simpanan (deposit insurance) yang memadai

terbukti sebagai salah satu alat efektif dalam pencegahan

Pengalaman menunjukkan bahwa LPS merupakan

dan penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah

salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem

merumuskan secara lebih jelas kebijakan the lender of last

keuangan.

resort (LLR) dalam kerangka JPSK untuk dalam kondisi

guarantee) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun

normal dan darurat (krisis) mengacu pada best practices.

1998 memang telah berhasil memulihkan kepercayaan

Pada prinsipnya, LLR untuk dalam kondisi normal hanya

masyarakat terhadap sektor perbankan. Namun penelitian

diberikan kepada bank yang illikuid tetapi solven yang

menunjukkan bahwa blanket guarantee tersebut dapat

Program penjaminan pemerintah (blanket

memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi. Sedangkan
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mendorong moral hazard yang berpotensi menimbulkan

dibentuk Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri

krisis dalam jangka panjang.

Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan

Sejalan dengan itu, telah diberlakukan Undang-

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai

Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 24

bagian dari kebijakan JPSK tersebut, telah dikeluarkan

Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut tersebut, LPS

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank

nantinya memiliki dua tanggung jawab pokok yakni: (i)

Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS tentang

untuk menjamin simpanan nasabah bank; dan (ii) untuk

Forum

menangani (resolusi) bank bermasalah. Untuk menghindari

koordinasi bagi BI, Depkeu dan LPS dalam memelihara

dampak negatif terhadap stabilitas keuangan, penerapan

stabilitas sistem keuangan.

Stabilitas

Sistem

Keuangan

sebagai

wadah

skim LPS tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, jaminan simpanan nasabah bank akan dibatasi
sampai dengan Rp100 juta per rekening mulai Maret 2007.

E.

Pengesahan RUU OJK menjadi Undang-undang
Setelah tertunda selama 12 tahun, akhirnya DPR menyetujui
RUU OJK untuk disahkan menjadi undang-undang. Seluruh

3.

Kebijakan

Kebijakan Resolusi Krisis

perwakilan fraksi di DPR tanpa ada hambatan memberikan

yang efektif

persetujuannya. Menurut Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso,

penyelesaian

krisis

yang

efektif

RUU tsb merupakan salah satu RUU yang menyita waktu, tenaga dan

dituangkan dalam kerangka kebijakan JPSK agar krisis

pikiran dalam penyusunannya. “RUU ini paling banyak dead lock-

dapat ditangani secara cepat tanpa menimbulkan beban

nya”, ujarnya pada saat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta,

yang berat bagi perekonomian. Dalam JPSK ditetapkan

Kamis 27 Oktober 2011.

peran dan kewenangan masing-masing otoritas dalam

Meneri Keuangan Agus Martowardoyo mengingatkan bahwa

penanganan dan penyelesaian krisis, sehingga setiap

tugasnya belum selesai karena masih ada pekerjaan yang lebih besar

lembaga memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang

menunggu yaitu persiapan pembentukan OJK merupakan phase yang

jelas. Dengan demikian, krisis dapat ditangani secara

sangat penting yang membutuhkan kerja keras bersama. Dalam UU

efektif, cepat, dan tidak menimbulkan biaya sosial dan

ini antara lain ditetapkan bahwa OJK dibentuk dengan rujuan agar

biaya ekonomi yang tinggi.

keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa Keuangan terselenggara

Dalam

pelaksanaannya,

JPSK

memerlukan

secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu OJK

koordinasi yang efektif antar otoritas terkait. Untuk itu

diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
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secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan

Transisi tugas dan peran Direktorat Pengawasan Bank BI

konsumen dan rakyat. OJK juga berfungsi untuk menyelenggarakan

serta Bapepam membuat OJK berada dalam dua tekanan, pertama

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

kesiapan internal penggabungan regulator jasa keuangan sebagai

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu sektor

faktor penentu kelancaran penggabungan. Dari sisi kepegawaian

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

diperkirakan OJK perlu 2000 sd 2500 pegawai. Penggabungan juga

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

membutuhkan harmonisasi semua sistem teknologi, basis data,
logistik, sampai pengambilan keputusan. Kedua, proses transisi tak

F.

terjadi dalam ruang hampa, industri jasa keuangan Indonesia terus

Transisi dan Koordinasi Jasa Keuangan.
Pengesahan UU OJK pada tanggal 27 Oktober 2011

berjalan dan terintegrasi dengan sentimen regional ataupun global.

menandai babak baru industri jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran

Karena migrasi pengaturan dan pengawasan jasa kauangan ini terjadi

lembaga baru ini diharapkan secara komprehensif akan mengatur dan

ditengah kriaia Eropa dan Amerika Serikat dan proses pemulihan

mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi,

ekonominya, perlu kejelasan pembagian wewenang baik oleh BI

dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan

ataupun Bapepam/LK . Jangan sampai terjadi kondisi “stuck iu the

lainnya.

middle” dimana aturan lama sudah tak berlaku, tetapi aturan baru tak
Semakin kompleksnya industri jasa keuangan memang

meningkatkan

resiko

sehingga

menuntut

pengawasan

lebih.

siap, yang bisa membuat industri jasa keuangan chaos.
Harmonisasi kebijakan

Pengasturan dan pengawasan sejumlah sektor jasa keuangan juga

Membangun indsutri jasa keuangan Indonesia yang kuat

diharapkan menjadi sinergi kebijakan dan produk untuk menurnkan

memerlukan totalitas sektor sebagai kesatuan industri misalnya

biaya transaksi. Dengan demikian dapat dibangun arsitektur jasa

pengaturan perbankan yang bisa berdampak langsung dan tidak

keuangan yang lebih kuat dan terintegrasi.

langsung pada sektor pasar modal ataupun lembaga pembiayaan lain.

Oleh karena itu peran OJK menjadi taruhan agar kondisi jasa

Karena OJK hadir ditengah-tengah regulasi dan ketentuan industri

keuangan Indonesia lebih berdaya saing. Banyak pelajaran berharga

yang telah tertanam, tak mengherankan jika harmonsasi kebijakan

dapat dipetik dari krisis ekonomi 1997-1998 hingga krisis ekonomi di

sektoral perlu mendapat perhatian serius. Fungsi harmonisasi ini tidak

sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2010-2011

bisa mengandalkan pada fungsi komisioner dari BI ataupun

sampai sejumlah fraud oleh sejumlah jasa keuangan besar di Amerika

Kementrian Keuangan atau tim ad hoc tetapi jauh lebih penting

Serikat.

adalah menentukan desain, struktur, dan proses organisasi OJK yang

Tekanan transisi

efisien dan efektif.
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(Firnanzah, Kompas, Jumat 18 November 2011)

pemisahan ini maka bank sentral bertanggung jawab
terhadap kebijakan moneter sedangkan pengawasan bank
dilakukan oleh Financial Supervisory Agency (FSA).
Namun demikian karena bank sentral berfungsi sebagai
lender of last resort maka bank sentral baik langsung
maupun tidak langsung harus memiliki peran dalam

BAB V

pengaturan dan pengawasan bank. Sebagai contoh Kanada,

KONSEPSI PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN

Bank of Canada

bertanggung jawab terhadap stabilitas

harga sedangkan pengawasan bank dilakukan oleh the
A.

Bentuk-bentuk Pengawasan Bank

Superintendent of Financial Institutions. Akan tetapi Bank

1.

Pendahuluan

of Canada tetap memainkan peran dalam penangan bank

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua

gagal. Bank of Canada berperan dalam memutuskan

jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-

apakah suatu bank yang gagal perlu diselamatkan atau

bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan

dicabut ijin usahanya.

menjaga

kestabilan

moneter

(macro-economic

Singkatnya, meskipun di negara yang memisahkan

supervision), dan pengawasan yang mendorong agar bank

antara fungsi moneter dan pengawasan, bank sentral tetap

secara individual tetap sehat serta mampu memelihara

memainkan peran penting dalam pengawasan bank. 25

kepentingan

Dalam dengar pendapat di Kongres AS

masyarakat

dengan

baik

(prudential

supervision). Dengan demikian dapat dipahami bahwa

memodernisir

sekalipun salah satu tujuan pengawasan bank adalah untuk

presiden Ferderal Reserve Bank of New York menyatakan

menciptakan perbankan yang aman dan memelihara

bahwa

keamanan serta kepentingan masyarakat, namun tidak

mengawasai semua perusahaan yang mendapat pinjaman

berarti otoritas pengawas harus memikul tanggung jawab

dari bank sentral. Alasannya, bank sentral adalah lender of

atas semua keadaan dari setiap bank.

last resort

Di beberapa negara seperti Inggris dan Jepang

bank

struktur

sentral

pengaturan

harus

secara

sistem

tentang
keuangan,

langsung

sehingga bank sentral harus

dapat

berwenang

memeriksa dan menetapkan standar kecukupan modal atas

dilakukan pemisahan antara fungsi menjaga stabilitas harga
dengan fungsi pengawasan industri perbankan. Dengan

Shelagh Heffernan, Modern Banking, (West Sussex: John
Wiley&Sons, 2005), hal.35
25
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lembaga keuangan yang memanfaatkan fasilitas lender of

potensi terjadi resiko sistemik.28 Hal ini bertujuan untuk

last resort.26

memulihkan

Di berbagai negara, tugas menjaga stabilitas

kepercayaan

sehingga

menciptakan

kredibilitas bank, sehingga stabilitas keuangan juga turut

keuangan diemban oleh bank sentral, dengan dasar bahwa

terjaga.

stabilitas moneter hanya dapat dicapai dengan sistem
keuangan yang stabil.

Dari sini dapat dilihat sudah

2.

Tujuan Pengawasan Bank

seharusnya pemeliharaan stabilitas moneter dan stabilitas
keuangan dilaksanakan secara simultan.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas

Di Indonesia,

dua, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-

memang tidak ada kerangka hukum yang secara formal dan

bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan

definitif menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki

menjaga

fungsi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun

supervision), dan pengawasan yang mendorong agar bank

perlu diingat, bahwa baik fungsi kestabilan moneter

secara individual tetap sehat serta mampu memelihara

maupun fungsi kestabilan keuangan akan bermuara pada

kepentingan

hal yang sama, yaitu stabilitas harga.

27

Sebagai lender of

kestabilan

moneter

masyarakat

dengan

(macro-economic

baik

(prudential

supervision).

the last resort, bank sentral memilik peranan yang sangat

Sasaran

yang

ingin

dicapai

oleh

macro

besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Lender of

economics supervision adalah bagaimana mengarahkan dan

the last of resort merupakan instrumen pengawasan pada

mendorong bank serta sekaligus mengawasinya, agar dapat

saat krisis, dimana bank sentral dapat memberikan bantuan

ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran

kepada bank yang mengalami krisis likuiditas apabila ada

ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan
umum

untuk

mendorong

pertumbuhan

ekonomi,

kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja,
kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan
dan kesempatan berusaha. Untuk itu, pemerintah telah

International Herald Tribune, “Fed and SEC divided on
oversight Who will regulate investment bank”, 25 July 2008, hal. 15
26

Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank:
Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan di
Indonesia, (Jakarta:
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2002), hal. 349.

mengeluarkan

seperangkat

kebijaksanaan,

termasuk

27

Tobias M.C. Asser, Legal Aspects of Regulatory Treatment of
Banks in Distress, (Washington DC: International Monetary Fund,
2001), hal.20.
28
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kebijaksanaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi

dimungkinkan apabila bank yang diawasi jumlahnya

bank guna melaksanakan pencapaian sasaran ekonomi

sedikit atau diupayakan menjadi sangat minimal, dan

makro dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya,

semua kegiatan bank sampai pada hal yang paling teknis

walaupun dalam beberapa hal pelaksanaan program

diatur

tersebut tidak terlalu menguntungkan bank, dan bahkan

pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai

kadangkala merupakan suatu beban, kepada bank biasanya

aturan yang bersifat larangan.

melalui

seperangkat

aturan

yang

ketat

dan

ditetapkan suatu reward atau penalty, yaitu bagi bank yang

Teori di atas dianggap tepat apabila peranan

dapat memenuhi pelaksanaan program tersebut atau yang

industri perbankan suatu negara telah mencapai pada suatu

tidak dapat memenuhinya.

tahap yang peranannya dalam mendorong pertumbuhan

Tujuan dari

prudential supervision

adalah

ekonomi sudah kurang begitu diperlukan lagi. Teori

mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan

tersebut lebih tepat bagi negara yang perekonomiannya

aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat

sudah maju, dimana berbagai pembiayaan kegiatan usaha

dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti

dapat dilakukan sendiri oleh kalangan dunia usaha dan

bahwa setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari

peranan pasar modal sudah demikian berkembangnya,

segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan

sehingga telah mampu menjadi sarana pengerahan dana

demikian, bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan

yang lebih efektif bagi dunia usaha. Apabila kondisi

yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan

perekonomian belum mencapai pada tahap tersebut,

mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan

penerapan sistem pengawasan semacam ini bahkan dikritik

bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan

sebagai suatu kendala dan hanya menciptakan distorsi

tertentu yang mengandung risiko tinggi.

dalam pembangunan ekonomi.

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa

Berbeda dengan sektor usaha lain, kepercayaan

sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan

masyarakat terhadap bank tertentu bukanlah merupakan

semata mata untuk mewujudkan dan menjaga sistem

sesuatu yang dapat berdiri sendiri serta terlepas dari

perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas

kepercayaan terhadap bank lainnya dan sistem perbankan

pengawas

melakukan

secara keseluruhan. Dalam beberapa kejadian, hilangnya

pengawasannya secara efektif serta semua bank yang

kepercayaan terhadap suatu bank sering kali menjalar

diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini

secara cepat kepada bank lainnya, yang secara jelas- jelas

bank

dapat

dengan

mudah
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tidak mempunyai hubungan sedikitpun dengan bank yang

dikehendaki bersama. Arah pengembangan yang ingin

pertama. Untuk dapat memelihara tingkat kepercayaan

dicapai bank sepenuhnya merupakan perwujudan dari

masyarakat terhadap perbankan diperlukan seleksi yang

keputusan independen yang diambil oleh manajemen.

ketat terhadap manajemen yang akan mengelola bank.

Tugas pengawas bukan mendikte bank tentang apa yang

Pengawasan

meliputi

harus dilakukannya pada saat bank sehat. Tugas pengawas

pemenuhan terhadap persyaratan mengenai keahlian dan

adalah memastikan bank bermasalah melaksanakan setiap

atau pengalaman di bidang perbankan, serta moral dan

perintah yang diberikan oleh pengawas bank. 29

terhadap

aspek

kualitatif

ini

akhlak dari individu anggota manajemen bank. Kendala

Tugas pengawasan oleh otoritas perbankan tidak

bagi pengawasan bank- bank adalah tidak ada suatu

dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh

jaminan bahwa moral dan akhlak yang baik pada awalnya

bangkrut. Pengawasan bank pada hakikatnya merupakan

akan dapat terus dipertahankan setelah bekerja di bank.

tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan

Pengawasan bank dari satu sisi pada hakikatnya merupakan

bank yaitu manajemen, pemilik, masyarakat termasuk

pengawasan terhadap perilaku para pengelola bank dan

nasabah

seringkali

Kesemua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap

pula

pengawasannya

didasarkan

pada

pendekatan perilaku dimaksud.

bank dan pemerintah (otoritas pengawas).

arah dan jalannya operasi bank, apakah bank mengarah

Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan

pada perkembangan yang sehat atau sebaliknya.

untuk menggantikan manajemen bank dalam melakukan

Tugas pengawasan bank bukan mencegah atau

dan mengambil keputusan bisnis. Sebagai unit ekonomi

melarang bank untuk mengambil resiko bisnis dari kegiatan

independen, bank memiliki pertimbangan- pertimbangan

usahanya. Sebagai suatu unit usaha yang berorientasi laba,

sendiri yang bebas untuk memelihara kesinambungan

bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis

eksistensinya. Keputusan bisnis yang diambil sepenuhnya

yang dapat menjanjikan keuntungan atau kemungkinan

dilakukan oleh manajemen bank. Batasan dan nilai- nilai

resiko rugi. Dengan demikian, rugi bukan merupakan hal

yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat atau

yang tidak lazim bagi bisnis bank tetapi merupakan sifat

pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen

yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen bank.

dalam menjalankan kegiatan bank, yaitu dalam arti
mempengaruhi
sehingga

pemikiran

kegiatannya

dan

diarahkan

perilaku
pada

manajemen
tujuan

29.

Jean-Charles Rochet, “Why Are There So Many Banking
Crises?”, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 31

yang
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Kerugian menjadi tidak lazim apabila manajemen bank

peluang bisnis sudah sulit dikendalikan, tidak jarang pula

secara sengaja atau sadar telah mengabaikan prinsip-

disertai dengan strategi lain berupa rekayasa untuk

prinsip pengelolaan bank yang sehat, atau apabila kerugian

menghilangkan kesan adanya pelanggaran peraturan.

tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa ada upaya

Sebaliknya, sikap untuk mengoperasikan bank sesuai

untuk mengurangi ataupun mencegahnya.

dengan ketentuan yang ada dinilai dapat mengurangi upaya

Tugas

pengawasan bank tidak dimaksudkan

untuk menggali kesempatan bisnis dimaksud.

untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang

Dari sudut kepentingan otoritas pengawas dalam

sehat dari pasar, dan tidak untuk memaksakan bank agar

rangka menjaga sistem perbankan yang sehat sehingga

melakukan

tertentu.

mampu melindungi kepentingan masyarakat akan dapat

Persaingan antarbank adalah iklim yang ingin diciptakan

lebih mudah dilaksanakan melalui penerapan sistem

oleh kebijakan deregulasi, karena dengan iklim tersebut

pengawasan yang sangat ketat. Dengan demikian, sistem

dapat diharapkan tercipta efisiensi dalam perbankan.

perbankan yang sehat dalam arti semata-mata mendorong

kebijakan

Tugas

moneter

pengawasan

dan

dasarnya

setiap individual bank sehat akan lebih mudah dicapai

merupakan tugas yang cukup dilematis, terutama apabila

dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, semua

ditinjau dari sudut kepentingan bank dan kepentingan

pihak memahami bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan

otoritas pengawas. Dilema bagi bank justru terletak pada

kontribusi perbankan terhadap perekonomian menjadi

perbedaan karakteristik antara pengawasan bank dengan

sangat minimal. Dengan menyadari pentingnya peranan

kepentingan bisnis. Kesempatan bisnis tidak mudah digali

perbankan dalam perekonomian, pengawasan bank yang

dan dikembangkan oleh bank apabila terdapat berbagai

sangat ketat dikhawatirkan dapat menimbulkan distorsi

aturan yang dalam batas-batas tertentu dapat menjadi

atau

penghambat. Mengubah kesempatan bisnis menjadi hasil

perekonomian. Namun demikian, di sisi yang lain

nyata

dalam

pengawasan bank yang sangat longgar juga dapat

pelaksanaannya kadangkala harus melalui batasan- batasan

menimbulan gangguan yang tidak kecil pula terhadap

yang ditetapkan oleh peraturan. Semakin besar peluang

sistem perbankan itu sendiri.

memerlukan

berbagai

bank

kredit

strategi

pada

yang

bahkan

merupakan

gangguan

terhadap

sistem

bisnis tersebut maka akan semakin memerlukan berbagai
kiat usaha yang semakin jauh dari aturan main yang
ditetapkan oleh otoritas. Apabila keinginan menggali
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a.

Cakupan Pengawasan Bank
Pengawasan
menjadi dua

jenis

bank
yaitu

dapat

dibedakan

pengawasan tidak

dalam bank untuk menopangnya. Misalnya,
tersedianya
produktif

penyisihan
merupakan

penghapusan
sumber

daya

aktiva
untuk

langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan

menopang risiko kredit macet dan keberadaan alat

tidak langsung dilakukan oleh pengawas bank

likuid yang cukup adalah untuk mengantisipasi

melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-

risiko likuiditas. Di atas segala macam sumber

laporan yang wajib kepada otoritas pengawas,

daya kuantitatif tersebut, yang paling penting dan

termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik

menduduki posisi sentral adalah sumber daya yang

yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat

bersifat kualitatif, yaitu manajemen bank. Dalam

kuantitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

pengertian tersebut meliputi pula faktor-faktor

melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang

yang dapat mempengaruhi pengelolaan bank,

mempengaruhi kinerja dan perkembangan bank,

seperti kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta

dan kebijaksanaan Pemerintah, perkembangan

penerapan early warning system (diteksi dini)

ekonomi dan lain sebagainya. Sementara itu,

untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi

tujuan kedua dari pengendalian bank-bank adalah

bank

rangka

menilai kecukupan sumber daya yang tersedia dan

menciptakan perbankan yang sehat dan efisien

dapat disediakan oleh bank untuk menopang

maka tujuan pengendalian bank sebenarnya adalah

risiko. Antara kedua hal tersebut, yaitu risiko dan

menilai dua hal yang terkandung di dalam setiap

sumber daya yang menopangnya, dapat dilihat

kegiatan bank, yaitu risiko dan unsur-unsur atau

sebagai suatu hubungan yang menentukan sejauh

sumber daya dalam bank yang dapat menangani

mana bank mengandung problem atau sejauh

atau mengendalikan risiko tersebut.

mana kesehatan bank dapat dipelihara, yang

secara

lebih

awal.

Dalam

Besarnya risiko yang terkandung dalam

diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu dan

suatu bank pada hakikatnya menunjukan besarnya

dikenal

potential problem yang dihadapi oleh bank

Management, Earning dan Liquidity ( CAMEL ).

tersebut. Agar risiko tidak menjelma secara nyata
menjadi problem maka dibutuhkan sumber daya di

sebagai

Capital,

Faktor-faktor

yang

Assets

Quality,

mempengaruhi

CAMEL tersebut tidak hanya berasal dari intern
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bank saja, namun dapat pula bersumber dari faktor

pengawas juga melakukan penilaian terhadap

ekstern atau lingkungan bank. Dalam pemikiran

resiko yang terkandung pada suatu bank baik pada

ini, cakupan pengawasan meliputi pula upaya

masa kini maupun pada masa-masa mendatang

untuk menyediakan iklim yang sehat bagi bank-

(risk-based supervision). Pengawas melakukan

bank agar dapat melaksanakan fungsinya secara

penilaian terhadap resiko bank dengan membuat

optimal dan efisien dengan tetap memperhatikan

suatu risk profile yang penilaiannya digolongkan

prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dan

menjadi bank dengan high risk, moderate risk, dan

hati-hati. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya

low risk.

bank merupakan unit ekonomi yang independent
dalam

upayanya

memperoleh

Risiko didefinisikan sebagai potensi

keuntungan,

fluktuasi yang merugikan laba bank atau cash flow

sehingga bukanlah merupakan hal yang tidak

atau modal bank sebagai dampak yang diakibatkan

lazim apabila terjadi tata hubungan yang tidak

oleh nasabah, internal control yang kurang

sehat dan saling merugikan antara satu bank

memadai,

dengan bank lainnya. Dalam hubungan ini, tujuan

mismanagement. Risiko yang dihadapi bank

pengawasan adalah tetap mendorong timbulnya

secara umum dapat dibagi menjadi risiko kredit,

iklim persaingan diantara bank-bank, dengan

risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko harga,

mencoba mengendalikan sekiranya persaingan

risiko konversi valas, risiko transaksi, risiko

tersebut menjurus pada hal-hal yang kurang sehat.

kepatuhan, risiko strategis dan risiko reputasi.

kegagalan

sistem

atau

control,

Selain itu, pengawasan bank diarahkan pula pada

Berdasarkan hasil pengawasan tidak

penciptaan iklim yang mendorong bank-bank

langsung, pengawas dapat menetapkan langkah-

untuk memahami, memberikan perhatian serta

langkah tindak lanjut yang diperlukan, antara lain

menaruh

kepedulian

mengingatkan pihak manajemen bank mengenai

bersama

yang

harus

terhadap

kepentingan

dipeliharanya,

yaitu

kestabilan moneter dan sistem perbankan.
Di

bersangkutan. Pelaksanaan pemeriksaan pada

berlaku

dasarnya dimaksudkan untuk meyakini kebenaran

(compliance-based supervision) tersebut di atas,

data yang dilaporkan bank, menggali lebih lanjut

pada

penilaian

melakukan pemeriksaan langsung pada bank yang
terhadap

kepatuhan

samping

kinerja dan permasalahan yang dihadapi dan atau

ketentuan

yang
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informasi/permasalahan yang dihadapi, melakukan

tersebut dipadukan dengan judgement pengawas

pemantauan terhadap pelaksanaan action program,

bank akan menetapkan tingkat kesehatan bank.

serta untuk tujuan- tujuan lainnya dalam rangka

Kesehatan bank digolongkan menjadi empat

pengawasan bank secara dini.

kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat,

Kegiatan pemeriksaan tidak dilakukan

dan Tidak Sehat. Tingkat

kesehatan

secara

sepanjang waktu, namun pada waktu yang tidak

otomatis diturunkan menjadi Tidak Sehat yaitu

tertentu tergantung pada sejauh mana suatu bank

ditemukan satu atau lebih dari kondisi-kondisi

dipandang mengandung potensi problem yang

berikut:

memerlukan pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan

kepemilikan/kepengurusan

meliputi aspek keuangan dan manajemen bank

tangan pihak ketiga pada pengelolaan bank; 3)

serta aspek- aspek lain baik yang bersifat intern

Window Dressing; 4) Praktik bank dalam bank.

maupun

ekstern,

memberikan

yang

pengaruh

dipandang

terhadap

1)

Perselisihan

Intern

bank;

2)

dalam
Campur

dapat

kinerja

dan

b.

kelangsungan usaha bank. Beberapa contoh dari

Bank

Sentral

dan

Pengawasan Bank

kegiatan pemeriksaan yang dilakukan antara lain

Bank sentral memiliki fungsi yang

adalah pemeriksaan umum, pemeriksaan kualitas

beragam seperti melaksanakan kebijakan moneter,

aktiva produktif, foreign exchange & money

melakukan pengawasan bank, menjamin stabilitas

market,

sistem

keuangan, fungsi lender of last resort, pengedaran

informasi. Saat ini juga sedang dikembangkan

uang dan sebagai bankir pemerintah. Para ahli

pemeriksaan atas dasar risiko (Risk-Focused

sepakat bahwa fungsi utama bank sentral adalah

Examination). Apapun jenis dan macamnya,

menjaga stabilitas moneter dan bertanggungjawab

kegiatan pemeriksaan bukanlah merupakan fungsi

terhadap stabilitas keuangan (financial stability)

yang berdiri sendiri namun merupakan satu

dan aspek-aspek tertentu pembangunan ekonomi

kesatuan dari fungsi pengawasan bank secara

dan keuangan.30 Menjamin stabilitas keuangan dan

dan

pemeriksaan

teknologi

keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang, setiap
bank harus diperiksa minimal satu tahun sekali.
Hasil dari kedua jenis pendekatan pengawasan

30.

Douglas W. Arner, Financial Stability, Economic Growth,
and the Role of Law, (New York: Cambridge University Press, 2007),
hal.126
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stabilitas moneter merupakan tujuan utama setiap

masyarakat terhadap suatu bank mempunyai

bank sentral.

dampak

Bank sentral juga merupakan

domino

yang

dapat

mempengaruhi

lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan

kepercayaan terhadap bank lainnya sehingga

macro prudential. Bank sentral memiliki insentif

perbankan

memperhatikan pengawasangan macro prudential

kesulitan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk

karena bank sentral perlu memastikan mekanisme

melaksanakan pengawasan terhadap perbankan

transmisi kebijakan bekerja dengan dengan baik.

31

masyarakat

Secara fundamental terdapat beberapa

menyalurkannya

alasan perlunya dilakukan pengawasan terhadap

kembali kepada masyarakat. Dengan demikian ada

perbankan. Pertama, pemeliharaan kepercayaan

dua peranan penting yang dimainkan oleh bank

masyarakat terhadap integritas sistem perbankan

yaitu

dan individual bank. Kepercayaan masyarakat

sebagai

dan

mengalami

masyarakat.

keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan
dari

keseluruhan

mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan

Sementara itu, bank adalah lembaga

dana

secara

lembaga

penyimpan

dana

masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana

penting

bagi

Masyarakat

yang tidak sehat dapat mengancam integritas

menyimpan dananya di bank pada dasarnya tanpa

sistem perbankan dan harus segera ditutup.

jaminan yang bersifat kebendaan. Kesediaan

Masyarakat harus yakin bahwa pengawas bank

masyarakat

akan

masyarakat/dunia

menyimpan

usaha.

dana

pada

industri

sebagai sumber dana. Kehadiran bank

menerapkan

sanksi

tegas

dan

segera

oleh

mencabut ijin usaha bank sebelum terlambat. 32

kepercayaan bahwa pada waktunya uangnya akan

Kedua, Pemeriksaan langsung secara berkala

kembali ditambah dengan sejumlah bunga sebagai

merupakan langkah terbaik untuk menentukan

penghasilannya.

ketaatan bank

perbankan

semata-mata

Hilangnya

dilandasi

kepercayaan

terhadap

ketentuan.

Ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan secara
. Jean-Pierre Landau, “Bubbles and Macro Prudential
Supervision”, remarks by Jean-Pierre Landau, Deputy Governor of
the Bank of France at the Joint Conference on The Future of Financial
Regulation, organized by the Bank of France and the Toulouse School
of Economics (TSE), Paris 28 January 2009

tradisional

31

merupakan

pengawas. Ketiga,

prioritas

utama

bagi

mencegah masalah semakin

32.

Jean-Charles Rochet, “Why Are There So Many Banking
Crises?”, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 31
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memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau

mencegah aktivitas kejahatan

pembayaran

berkembang

menjadi

terhadap

nasabah

penyimpan

menjadi

berskala kecil

kerugian

yang

parah.

sangat besar. Keempat, memberikan

Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan

masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat

dengan baik akan menciptakan metode cost

keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi

effective

bank dan

langkah-langkah perbaikan yang

bagi

bank

melakukan pekerjaannya.

diperlukan.

Terdapat

Integritas dan keefektifan pengawasan
bergantung kepada kebebasan pengawas

dan

pengawas

dalam

34

pandangan bahwa antara

tujuan menjaga stabilitas moneter dengan tugas

dari

pengawasan bank dapat menimbulkan benturan

pengaruh pertimbangan politik. Kesulitan paling

kepentingan. Oleh karena itu tugas pengawasan

besar untuk memdapatkan kredibilitas pengawasan

bank harus dipisahkan dari bank sentral. Tidak

adalah melepaskan diri dari tekanan politik.

terdapat kesamaan pandangan dari para ahli

Sumber kesulitan bagi pengawas bukan hanya

tentang pendapat ini. Praktik di berbagai negara

korupsi tetapi yang lebih mendasar adalah

juga memperlihatkan beragamnya

ketiadaan

pengaturan termasuk model yang menyatukan

komitmen

pemerintah.

Masalah

konsistensi menjadi masalah lebih berat di negara

fungsi

demokratis karena besarnya peranan politisi. Oleh

moneter. Pendapat yang mengkhawatirkan adanya

karena itu pengawasan bank harus dilakukan oleh

benturan kepentingan apabila tugas pengawasan

lembaga independen sebagaimana halnya dengan

bank dilakukan oleh bank sentral memunculkan

33

pertanyaan mendasar apakah untuk menjalankan

Di samping itu, dalam proses pengawasan

tugas menjaga kestabilan moneter, bank sentral

hubungan antara pengawas dan bank yang diawasi

memerlukan fungsi dan kewenangan lain. Dalam

harus didasarkan pada kerjasama. Faktor utama

kaitan ini Alan Greenspan menyatakan “ a single

dalam kerjasama adalah bank harus bersikap jujur

regulator with a narrow view of safety and

lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter.

pengawasan

bank

dengan

pendekatan

kebijakan

dan terbuka. Kerjasama dan keterbukaan dapat
Thomas C. Baxter , Jr. and Anita Ramasastry, “The
Important of Being Honest – Lesson From an era of Large-Scale Financial
Fraud,” Saint Louis University Law Review, (Winter 1996), hal. 20.
34

Jean-Charles Rochet, “Why Are There So Many Banking
Crises?”, (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 33
33
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soundness and with no responsibility for the

bank sentral, pengawas bank dan pemerintah harus

macroeconomic implications of its decisions

tegas dan transparan. Terakhir, harus ada bentuk

would inevitably have a long-term bias against

kerjasama

risk-taking and innovation.” Pernyataan Alan

koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu

Greenspan ini dipertegas oleh Ben S Bernanke,

diatur dalam undang-undang.

Chairman of the Board of Governors of the US

formal

Kedua,

yang

agar

mengatur

bank

dapat

masalah

memainkan

Federal Reserve System dengan mengatakan

peranannya sebagai lembaga intermediasi, alat

bahwa

“I am not aware of any evidence that

transmisi kebijakan moneter serta pelaksana sistem

monetary-policy decisions have been distorted

pembayaran, maka bentuk pengaturan yang disusun

because of the Fed‟s supervisory role.”

35

harus

mencerminkan

tanggung

jawab

dan

Beberapa faktor di bawah dapat menjadi

kewenangan yang jelas kepada Bank Sentral sebagai

bahan masukan dalam menyusun suatu struktur

lembaga yang mengawasi industri perbankan. Bentuk

kelembagaan badan pengawas

yang efektif.

pengawasan yang diterapkan kepada bank harus dapat

Pertama, badan tersebut harus memiliki reputasi

mendorong keikutsertaan bank dalam meningkatkan

baik. Kedua, bank sentral tetap membutuhkan

pertumbuhan ekonomi (macroeconomic supervision)

akses atas informasi pengawasan bank agar

serta mampu menciptakan industri perbankan yang

mampu menjalankan tugasnya di bidang moneter

sehat dan kuat (prudential supervision).

dan lender of last resort. Paul Volker mantan

Ketiga,

di

negara

yang

sistem

Chairman Federal Reserve Bank mengatakan

keuangannya didominasi oleh industri perbankan,

bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak

Bank Sentral harus memiliki kewenangan untuk

dapat dilakukan dengan baik apabila bank sentral

melakukan

kehilangan perannya dalam mengawasi kegiatan

perbankan. Tujuannya adalah agar tugas Bank

sektor perbankan. Ketiga, pembagian tugas antara

Sentral sebagai menjaga stabilitas nilai tular dapat

pengawasan

terhadap

industri

dilaksanakan secara efektif, karena kebijakan
35.

Ben S Bernanke, “Central Banking and Bank Supervision in
the United States”, remark by the Chairman of the Board of
Governors of the US Federal Reserve System at the Allied Social
Science Association Annual Meeting, Chicago, 5 January 2007.

menjaga
dilakukan

stabilitas
dengan

nilai

tukar

hanya

menggunakan

dapat

perbankan

sebagai instrumen. Sebagai lender of last resort,
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maka Bank Sentral harus memiliki akses terhadap

model lainnya tidak ada yang lebih baik. Ketiga,

tingkat kesehatan bank yang akan menikmati

terdapat hubungan penting diantara struktur

fasilitas lender of last resort dari Bank Sentral

pengaturan,

tersebut. Lender of last resort dibutuhkan untuk

financial intermediaries. Dari ketiga hal tersebut

menciptakan stabilitas sistem keuangan. Oleh

dapat disimpulkan bahwa pemilihan model yang

karena itu, fungsi pengawasan bank oleh Bank

akan diterapkan harus sejalan dengan struktur

Sentral harus tetap dipertahankan.

keuangan, risiko dan fungsi yang terdapat dalam
sistem

struktur

keuangan

keuangan

dan

dan

struktur

dilakukan

dengan

mempertimbangkan sejarah, budaya dan sistem
hukum yang berlaku. Proses perubahan dari satu
c.

Sistem

model ke model lain mengandung risiko yang

Lembaga

harus dipertimbangkan secara seksama untuk

Perbandingan
Pengawasan

mencegah

Keuangan
Satu hal yang harus dipertimbangkan
dalam setiap perubahan yang akan dilakukan

semakin

buruknya

stituasi

yang

melatarbelakangi alasan dilakukannya perubahan.
Negara-negara

di

dunia

menerapkan

adalah tidak terdapat suatu model yang berlaku

salah satu dari empat struktur atau model

universal. Suatu model mungkin dapat berjalan

pengawasan lembaga keuangan yaitu:

baik di suatu negara tetapi pasti tidak disemua

1) single regulator,

negara. Sebelum melakukan perubahan beberapa

2) sectoral regulation,

pertimbangan perlu diperhatikan. Pertama, harus

3) functional regulator atau

dipertimbangan

4) institutional regulation.

untung

rugi

secara

cermat

sebelum melakukan perubahan termasuk risiko

Model single regulator misalnya

yang terkandung dalam proses perubahan. Kedua,

diterapkan di negara yang menerapkan universal

tersedia sejumlah struktur atau model yang dapat

banking system. Sedangkan sectoral regulation

dipilih yaitu: traditional sectoral model, functional

model berjalan sangat baik di negara yang

model,

menerapkan sistem keuangan yang secara tegas

integrated

structure

institutional model. Antara satu

model

dan

model dengan

memisahkan

tepat

antara bisnis perbankan, bisnis
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asuransi dan bisnis pasar modal seperti yang di

perusahaan asuransi yang ditawarkan atau dijual

Indonesia. Data menunjukkan bahwa industri

melalui

keuangan Indonesia +/- 80 % diantaranya dikuasai

perbankan sehingga lebih tepat dengan pengertian

oleh

terjadi

bancassurance yang kedua. Hal ini sesuai dengan

konvergensi diantara industri keuangan. Kalaupun

undang perbankan yang melarang bank melakukan

ada produk hybrid dalam jasa keuangan sifatnya

kegiatan asuransi. Larangan ini sesuai pula dengan

masih sederhana dan volumenya belum besar

sistem perbankan yang dianut oleh kita yaitu

sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah

commercial banking system. Keuntungan bank

krusial

menjual produk hybrid tersebut adalah selain

industri

yang

perbankan.

dapat

Belum

menimbulkan

masalah

jalur distribusi (distribution channel)

seistemik. Produk hybrid adalah produk yang

menerima

komisi

juga

sekaligus

dapat

merupakan perpaduan antara produk perbankan,

memperbesar customer base dan menjaga loyalitas

asuransi atau pasar modal. Di Indonesia, produk-

nasabah.

produk tersebut masih merupakan produk asuransi

Model sektoral juga lazim diterapkan

atau pasar modal murni sehingga dalam hal ini

dinegara yang menggunakan financial holding

bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent) dan

company atau parent/subsidiary model. Model

mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut.

sektoral tidak berjalan baik di negara yang

Produk hybrid yang dikenal di Indonesia yaitu

menerapkan universal banking system. 36 Survey

bancassurance yang memiliki dua pengertian

yang dilakukan oleh Central Banking Publication

yaitu: Pertama, a bank that can offer banking,

pada tahun 1999 menunjukkan bahwa dari 123

insurance lending and investmen produk to

negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan

customer. Kedua, a French term referring to the

kewenangan

selling of insurance throught a bank's established

kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di

distribution channel. Di negara-negara Eropa

negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk

yang menganut universal banking system produk

negara berkembang alasannya adalah masalah

pengawasan

industri

perbankan

ini sudah lama berkembang dan dilakukan sesuai
dengan pengertian bancassurance yang pertama.
Di Indonesia produk ini masih murni produk

36.

Douglas W. Arner, Financial Stability, Economic Growth,
and the Role of Law, (New York: Cambridge University Press, 2007),
hal.283

70

sumber daya (resources). Bank sentral dianggap

Northern Rock bank. Pada saat Northern Rock

memadai dalam hal sumber daya. Dialiahkannya

bank mengalami kesulitan keuangan dan terjadi

kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan

rush oleh nasabahnya, Bank of England (BOE)

dengan munculnya kecenderungan pemberian

mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan

independensi

Ada

dalam kapasitasnya sebagai lender of last resort.

kekhawatiran bahwa dengan independennya bank

Kesulitan tersebut terjadi karena BOE tidak

sentral maka apabila bank sentral juga berwenang

memiliki informasi yang lengkap tentang kondisi

mengawasi bank maka bank sentral akan memiliki

keuangan Northern Rock. Informasi tentang

kewenanagan yang sedemikian besar. Bank of

kondisi keuangan Northern Rock dimiliki oleh

England misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan

Financial

keindependenennya dan dua minggu kemudian

pengawas bank dan lembaga keuangan non bank. 38

kewenangan pengawasan bank diambil alih dari

Tercatat empat jenis pendekatan yang

kepada

bank

sentral.

bank sentral tersebut.

Authority

(FSA),

badan

telah didirikan oleh negara-negara di dunia antara

Pengalaman Jepang dalam menerapkan

lain pendekatan institusi, fungsional, terpadu

FSA pada saat industri perbankan Jepang masih

(integrated), dan twin peaks. Amerika Serikat

bermasalah mengajarkan bahwa penerapan FSA

memiliki pendekatan lembaga pengawas yang

ternyata tidak membuat industri perbankan Jepang

unik yaitu gabungan pendekatan fungsional dan

menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari

institusional.

bangkrutnya Long-Term Credit Bank dan Nippon

Amerika Serikat melibatkan banyak lembaga

Credit Bank, dua bank besar yang terbukti

antara lain Federal Reserve Board, Office of the

merekayasa pembukuannya. Masalah koordinasi

Comptroller of the Currency, Federal Deposit

antara FSA dengan bank sentral

Insurance

Jepang juga

Pengawasan sektor keuangan di

Corporation,

Thrift

Masalah kredit macet dan kecurangan (fraud)

Administration, dan Security and Exchange

Hal yang

sama juga terjadi di Inggris dalam kebangkrutan
The Economist 30 Agustus 2003

Credit

of

Supervision,

37

National

Office

muncul misalnya dalam kasus Ishikawa Bank.

masih mewarnai perbankan Jepang.

37

Services

Union

Howard Davies dan David Green, Banking on the Future the Fall and
Rise of Central Banking, (Princeton: Princeton Universuty Press, 2010),
hal.60
38
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Commission. Struktur pengawasan di Amerika

Lembaga pengawas dengan pendekatan

Serikat dianggap tidak efisien karena sistem

fungsional dan institusional. Model ini

pengawasan

dilaksanakan oleh Amerika Serikat.

rangkap

yang

dilaksanakan

menimbulkan biaya yang sangat tinggi (The

d.

Terpadu (Integrated)

Group of Thirty, 2008). Pendekatan lembaga

Lembaga pengawas tunggal (regulasi dan

pengawas ini adalah kasus unik di Amerika

laku bisnis) untuk sector keuangan.

Serikat yang melibatkan pengawasan di tingkat

Model ini diterapkan di Kanada, Jerman,

negara dan negara bagian.39

Jepang, Qatar, Britania Raya dan Jerman.

a.

Institusional

e.

Lembaga pengawas dibentuk berdasarkan

Pemisahan

bentuk badan hukum lembaga yang

memantau regulasi sektor keuangan dan

diawasi,

laku

contohnya

adalah

Cina,

Hongkong, dan Meksiko.
b.

"Twin Peaks"
lembaga

bisnis

pengawas

lembaga

yang

keuangan.

Diterapkan di Australia dan Belanda.

Fungsional
Lembaga pengawas dibentuk berdasarkan

Pendekatan di atas memiliki keunggulan dan

jenis transaksi bisnis yang dilaksanakan

kelemahan masing-masing. Pendekatan institutional dan

contoh Negara yang menerapkan adalah

fungsional

Brasil, Italia, dan Spanyol.

berpotensi menciptakan konflik antar lembaga pengawas.

telah

mulai

ditinggalkan

karena

sangat

Selain itu, kedua pendekatan tersebut kesulitan merespon
perkembangan produk keuangan yang telah terintegrasi
c.

Dual System

lintas sektoral. Konsistensi peraturan juga merupakan isu
dalam kedua pendekatan tersebut. Sebagai contoh, bank
dan asuransi memiliki produk yang identik namun produk
tersebut diatur oleh lembaga yang berbeda dengan

Group of Thirty, The Structure of Financial Supervision :
Approaches and Challenges in Global Market Place, January 2009
dalam Rofiqoh Rokhim, et.al., “Alternatif Struktur OJK yang
Optimum, Draft III Kajian Akademik 23 Agustus 2010, hal.43
39

peraturan yang juga berbeda.

Keunggulan dan Kelemahan
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e)

Institusional
a.

b.

Penyelesaian konflik lembaga yang diawasi lebih

pengawas

mudah dalam satu sector;

bertambahnya jumlah lini bisnis;

g)

Keengganan menyerahkan fungsi pengawasan bila

Manajemen

risiko

menyeluruh

karena

lembaga
lembaga

h)

yang
yang

ada ekspansi produk;

tidak

Tidak ada regulator yang mendapatkan informasi
penuh mengenai suatu lembaga.

diawasi

d.

Inkonsistensi dalam aplikasi regulasi;

a.

e.

Peraturan yang tidak konsisten dan overlapping:

lembaga pengawas;

beberapa pengawas menerapkan peraturan yang

b.

berbeda untuk produk/transaksi yang sama

Knowledge- dan information-gathering antar

Struktur pengawasan rangkap yang tidak efisien:

biaya yang tinggi;
c.

Potensi kegagalan koordinasi antar pengawas

yang tinggi.

Fungsional
Konsistensi peraturan yang diterapkan untuk
setiap fungsi sehingga menghindari regulatory

Terpadu (Integrated)

arbitrage;

a.

Minimalisasi konflik antar sector;

b.

Fokus optimal dan menyeluruh (holistik) dalam

Knowledge-

dan

information-gathering

antar

lembaga pengawas;

d)

seiring

produk paduan lintas sektoral) yang lambat dan

Dual System

c)

banyak

Penentuan scope pengawasan sulit;

melakukan transaksi bisnis lintas sektoral;

b)

terlalu

f)

signifikan dalam inovasi produk keuangan

a)

yang

Respon perkembangan produk keuangan (terutama

dianggap tidak mampu mengakomodir perubahan

c.

Inefisiensi dalam koordinasi dan biaya: jumlah

regulasi dan pengawasan;

Kompetisi antar lembaga pengawas menyebabkan

c.

Konsistensi peraturan;

inovasi produk keuangan terhambat;

d.

Responsif terhadap perkembangan produk dan

Tidak ada lembaga pengawas untuk melaksanakan
manajemen risiko sistemik lembaga keuangan;

jenis transaksi keuangan;
e.

Efisiensi biaya dan information-sharing;
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f.

Kecenderungan pengawasan yang lebih fokus

terbengkalai.

Tak

pelak

lagi,

hal

semacam

hanya pada satu fungsi (kasus FSA di Britania

meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap krisis.

ini

Raya yang lebih focus pada fungsi laku bisnis);
g.

h.

Potensi inefisiensi karena lingkup lembaga yang

"Twin Peaks"

terlalu luas;

a.

Excessive

power

dan

koordinasi

dengan

potensi

bank

kegagalan

sentral

regulasi

maupun

Potensi classic monopolistic bureaucracy;

j.

Risiko single point of failure
Berbeda

dengan

sistem

keuangan

dan

laku

bisnis

(perlindungan konsumen) pada lembaga yang

kementrian keuangan terutama saat krisis;
i.

Fokus optimal pengawasan: pemisahan fungsi

berbeda;
b.

Transparansi

dan

akuntabilitas:

mandate

didefinisikan dengan jelas;

sistem

institusional

dan

c.

Minimalisasi konflik antar sector;

fungsional, sistem terpadu cenderung tidak memiliki

d.

Koordinasi dengan pengambil kebijakan makro

masalah coordination failure ini. Kenyataan bahwa dalam
sistem terpadu pengawasandilakukan oleh satu lembaga

dan moneter;
e.

pengawas jelas akan menghilangkan miscoordination

Konsentrasi kekuatan pada satu lembaga lebih
kecil;

tersebut.Meski demikian, seperti halnya yang terjadi di

f.

Risiko reputasi lebih kecil;

Inggris, sentralisasi pengawasan menciptakan beban kerja

g.

Mencegah

yang sangat berat bagi lembaga pengawas tersebut. Fungsi

kegiatan

macro prudential,micro prudential dan business conduct

konsumen;

harus

ditangani

oleh

satu

lembaga.

Proporsi

h.

kasuskasusyang terkait dengan business conduct cenderung
mendominasi

pekerjaan

lembaga

pengawas

relatif

dibandingkan kedua fungsi lain. Akibatnya, fokus dan

prudential
yang

supervisor

mengganggu

melakukan
perlindungan

Karyawan yang diperkerjakan sesuai keahlian
masing-masing;

i.

Potensi mis-koordinasi antara lembaga pengawas
regulasi dan laku bisnis

alokasi sumberdaya lembaga pengawas bisa terserap untuk
mengawasi

business

conduct.

Implikasinya,

Pendekatan terpadu (integrated) meminimalisasi

fungsipengawasan micro and macro prudential seringkali

konflik, peraturan yang tidak konsisten, serta biaya
pengawasan. Namun, pendekatan ini terbukti gagal di
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Britania Raya. FSA lebih fokus pada fungsi laku bisnis

lembaga yang dibentuk ketika itu yaitu Badan Penyehatan

dan cenderung mengabaikan fungsi regulasi sistem

Perbankan Nasional (BPPN).

keuangan. Pendekatan twin peaks menutupi kelemahan
yang

terdapat

dalam

pendekatan

terpadu.

Krisis keuangan yang serentak melanda Asia tahun

Dalam

1997/1998 telah merubah cara pandang Pemerintah dan

pendekatan twin peaks, fungsi pengawasan regulasi sistem

DPR. Pada saat itu, Bank Indonesia dianggap kurang

keuangan dan pengawasan laku bisnis dilaksanakan oleh

mumpuni

lembaga yang berbeda. Pendekatan ini juga memudahkan

disepakati bahwa pengawasan bank akan dialihkan kepada

koordinasi dengan pengambil kebijakan makro dan

lembaga pengawas jasa keuangan independen sebagaimana

moneter terutama dalam mengatasi ketidakseimbangan

diamanatkan dalam Pasal 34 Undang Undang No. 23 tahun

sektor keuangan. Namun, fungsi pengawasan bank sentral

1999 tentang Bank Indonesia. Keputusan ini antara lain

dalam pendekatan ini cenderung kabur khususnya pada

juga diilhami oleh pengalaman beberapa negara maju

kasus bank sentral tidak diberikan tugaspengawasan salah

seperti Inggris yang memisahkan tugas pengawasan bank

satu sektor keuangan seperti perbankan.

dari bank sentralnya yaitu Bank of England. Di Inggris,

dalam

mengawasi

perbankan,

sehingga

pengawasan bank, pasar modal, lembaga keuangan non
B.

Struktur Pengawasan Lembaga Keuangan

bank lainnya dilakukan oleh Financial Services Agency

1.

(FSA).

Struktur Pengawasan Era Krisis Keuangan 1997-1998
Krisis keuangan yang melanda Thailand pada tahun
1997 ternyata menular dengan cepat ke Indonesia,

(Halaman

2,

Bank

Indonesia,

Format

Pengawasan Lembaga Keuangan dan Stabilitas Sistem
Keuangan, Februari 2010)

meskipun sejumlah indikator moneter, dan perbankan

Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999

Indonesia ketika itu menunjukkan bahwa perekonomian

tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan

domestik dalam keadaan sehat. Faktor psikologis pelaku

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang akan

pasar, investor dan pemilik dana menarik uangnya dari

bertugas mengawasai bank. Lembaga ini dibentuk dengan

perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan, demi

Undang-undang selambat-lambatnya tanggal 31 Desember

menjaga nilai aset mereka dari risiko penurunan, telah

2002. Dalam penjelasan Pasal 34 Undang-undang tersebut

menimbulkan

keuangan

dinyatakan bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan

domestik. Sejumlah bank terpaksa ditutup oleh Bank

tersebut juga akan mengawasi lembaga keuangan bukan

Indonesia dan sejumlah lainnya harus disehatkan oleh

bank,

ketidakstabilan

pada

sistem

seperti

perusahaan

asuransi,

dana

pensiun,
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perusahaan

modal

ventura,

perusahaan

pembiayaan,

Pemisahaan fungsi pengaturan dan pengawasan akan

perusahaan sekuritas dan lembaga-lembaga lain yang

menimbulkan hambatan koordinasi antar lambaga. Selama

mengelola dana masyarakat.

ini, koordinasi tidak mudah diwujudkan dan seringkali

Pasal 34 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang
Bank

Indonesia

sebenarnya

hanya

menimbulkan kelambatan dalam pengambilan keputusan

mengamanatkan

dan tindakan. Untuk maksud seperti inilah konsep

pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia.

“pelayanan satu atap” pernah dipopulerkan di Indonesia.

Fungsi pengawasan akan dilaksanakan oleh lembaga

Standar internasional untuk pembinaan dan pengawasa

independen, yang harus berdiri sebelum 31 Desember 2002

bank, sebagaimana tertuang dalam Basle Core Principles,

dan pendirian lembaga ini didasarkan pada Undang-

merekomendasikan

undang. Penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23

(regulation), pemberian izin (licensing), pencabutan izin

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memisahkan fungsi

(de-licensing), dan pengawasan (supervision) berada pada

pengaturan dan fungsi pengawasan bank pada dua lembaga

satu pihak saja. Kesesuaian dengan rekomendasi ini

yang berbeda, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga

merupakan nilai positif bagi industri perbankan Indonesia

Pengawas Jasa Keuangan atau disebut Otoritas Jasa

dalam bersaing di pasar global. (Halaman 11, Naskah

Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-undang OJK.

Akademik

Latar belakang pemisahan ini tidak terlalu jelas jelas dan

Februari 2002)

pemisahannya sendiri berpotensi menimbulkan kesulitan

1.1.

penggabungan

Pembentukan

Otoritas

Rencana

Otoritas Jasa Keuangan di bidang Perbankan. Pengaturan

Keuangan di Indonesia

berkesinambungan.

Pembentukan

Otoritas

Jasa

Keputusan untuk mengalihkan pengawasan
bank dari Bank Indonesia kepada lembaga

dilakukan pengamatan terhadap gejala dan praktik di

pengawas jasa keuangan independen sebagaimana

lapangan. Peraturan yang dihasilkan tentunya harus

diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang

ditegakkan dan untuk itu pelaksanaannya dilapangan harus

Bank Indonesia tidak terlepas dari perkembangan

diawasi.

pemikiran-

internasional yang terjadi saat itu. Keputusan ini

untuk pengaturan yang sempurna.

diilhami oleh pengalaman beberapa negara maju

pemikiran baru
Demikian

pengawsan

berulang-ulang

dilakukan

Keuangan,

setelah

Hasil

Pengaturan

Jasa

pengaturan

Pengaruh Perkembangan Internasional Dalam

dalam perumusan mekanisme ker Bank Indonesia maupun

dan pengawasan merupakan proses yang dinamis dan

fungsi

menghasilkan

proses

ini

berlangsung.

terutama

Inggris

yang

memisahkan

tugas
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pengawasan bank dari bank sentralnya yaitu Bank

keperluan

of England. Di Inggris, pengawasan bank, pasar

tindakan-tindakan lain yang diperlukan

modal, lembaga keuangan non bank lainnya

untuk

dilakukan oleh Financial Services Agency (FSA).

Lembaga-lembaga yang menjadi objek

Pengaturan pembentukan lembaga yang serupa

APRA,

(e)

menjalankan

regulasi

APRA

melakukan

fungsinya.

diantaranya

bank,

dengan Otoritas Jasa Keuangan di Australia,

asuransi, penyedia retirement saving

Kanada, Korea dan Inggris telah dikaji dan

account, trustee of a superannuation

menjadi

entity. Organisasi APRA terdiri dari

referensi

dalam

perumusan

konsep

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. (Halaman 6,

sebuah

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa

Pimpinan

Keuangan, Februari 2002). Adapun hasil kajian

officer)

tersebut sebagaimana dipaparkan dibawah ini.

membiayai kegiatannya dengan (a)

a.

Australia

dana yang dipungut oleh pemerintah

Otoritas jasa keuangan di Australia

persemakmuran yang diteruskan ke

adalah

APRA,

The

Australian

Prudential

dewan

(board),

seorang

(chief

executive

Operasi
dan

dan

para

staf.

(b)

APRA

pungutan

yang

Regulation Authority (APRA). Untuk

ditetapkan dan ditarik oleh APRA.

menjalankan fungsinya, APRA diberi

APRA diperkenankan untuk meminjam

wewenang

(a)

dari pemerintah persemakmuran atau

memperoleh, memiliki atau melepas

pihak-pihak lain. APRA dinyatakan

properti, (b) melakukan perikatan atau

bukan subjek pajak, baik pada tingkat

perjanjian, (c) menyewa seluruh atau

negara persemakmuran maupun negara

sebagian tanah atau bangunan untuk

bagian dan teritori.

antara

lain

untuk

keperluannya sendiri, (d) menguasai,
menggunakan

dan

mengendalikan

b.

Kanada
Pengawasan

lembaga-lembaga

penggunaan tanah atau bangunan yang

keuangan di Kanada dilakukan oleh

dimiliki

Office

atau

disewa

oleh

persemakmuran dan tersedia untuk

of

Financial

the

Superintendent

Institution

(OSFI)

of
yang
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dibentuk berdasarkan undang-undang.

Undang-undang. FSC dibentuk untuk

Tugas OSFI diantaranya mengawasi

menyelenggaran

lembaga-lembaga

independen

atas

secara

lembaga-lembaga-

memberikan saran kepada manajemen

lembaga keuangan yang berada di

dari lembaga keuangan, memonitor dan

bawah pembinaan Perdana Menteri.

mengevaluasi kondisi mikro dan makro

Fungsi FSC diantaranya penyusunan

yang berdampak negatif pada lembaga

peraturan, pemberian izin, pemeriksaan

keuangan.

dan

dan pemberian sanksi terhadap lembaga

pengawasan OSFI diantaranya adalah

keuangan. Pada dasarnya FSC diberi

bank,

pensiun dan

wewenang pengawasan kegiatan FSS

lembaga pembiayaan. OSFI dipimpin

yang dilakukan dengan menetapkan

oleh

perubahan

Objek

asuransi,

seorang

pengaturan

dana

Superintendent

yang

Undang-undang

tentang

diangkat oleh The Governor in Council.

FSS, menentukan struktur organisasi

Superintendant dapat mengangkat satu

FSS, menyetujui anggaran dan laporan

atau beberapa Deputy Superintendent

keuangan FSS. Financial Supervisory

untuk

Service

membantunya.

OSFI

tidak

(FSS)

dibentuk

untuk

memiliki modal. Kegiatan OSFI didanai

menyelenggarakan kegiatan operasional

oleh negara berdasarkan anggaran yang

pengawasan (termasuk pemeriksaan)

disetujui

lembaga-lembaga

oleh

bertanggungjawab

c.

keuangan,

pengawasan

Parlemen.
kepada

OSFI
menteri

berada

di

keuangan
bawah

yang

wewenang

keuangan.

pengawasan FSC dan SFC (Securities

Korea

and

Tugas

dan

industri

jasa

Financial
(FSC)

wewenang

dan

pengawasan

keuangan

kepada

Futures

Commission).

Organ

eksekutif FSS terdiri dari seorang
Gubernur, sebanyak-banyaknya empat

Supervisory

Commisison

orang

Financial

Supervisory

banyaknya sembilan orang Asisten

Service (FSS) dilakukan berdasarkan

Deputi

Gubernur,

dan

Gubernur,

seorang

sebanyak-

Auditor.
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Lembaga-lembaga yang diawasi oleh

sistem

FSS

pemahaman

mencakup

sekuritas,

bank,

asuransi,

perusahaan

future

trading

keuangan,

(b)

masyarakat

meningkatkan
akan

sistem

keuangan, (c) menjaga dalam tingkat

companies. FSS adalah badan yang

yang

tidak

konsumen, (d) mengurangi kemungkinan

memiliki

modal.

Sumber

memadai

atas

perlindungan

pendanaan kegiatan FSS terutama dari

penyalahgunaan

pemerintah,

untuk tujuan kejahatan keuangan.

lembaga

Bank
yang

of

Korea

dan

diawasi.

persetujuan

FSC),

regulator

FSS

diperkenankan untuk meminjam dari
lembaga-lembaga

wewenang

keuangan

(atas

Perubahan Struktur

Pengawasan Keuangan

Era Krisis 1997/1998 dan Era Krisis 2007/2008

atau

Pada bulan Juni 1998 Bank of England

Cuma-Cuma

menyerahkan tanggungjawab pengawasan bank

kekayaan negara (atas izin pemerintah),

kepada Financial Service Authority (FSA) yang

dan menggunakan surplus dari tahun

baru dibentuk yang diberi tugas untuk melakukan

sebelumnya untuk membiayai kegiatan-

pengawasan semua segmen sistem keuangan.

kegiatannya (atas persetujuan FSC).

Peralihan tersebut menandai suatu perubahan

menggunakan

meminjam

1.2.

secara

penting dalam pemikiran tentang pengawasan
d.

sistem keuangan. Sesungguhnya, kejadian itu

Inggris
Inggris adalah negara industri yang

merupakan pertama kalinya suatu Negara industri

pertama kali membentuk super regulator

besar dan merupakan pusat keuangan dunia

yang mengawasi seluruh industri jasa

memutuskan

keuangan

pendukung.

pengawasan seluruh sistem keuangan kepada

Berdasarkan The Financial Services and

suatu badan otoritas tunggal dan tidak kepada

Market Act, otoritas tersebut disebut

bank sentral (Donato Masciandaro &March

Financial

Quintyn 2009). Sesungguhnya Inggris bukanlah

dan

Service

jasa

Authority.

Tujuan

pembentukan FSA diantaranya adalah (a)

Negara

memelihara

pengawasannya.

kepercayaan

pasar

pada

untuk

pertama

yang

menempatkan

menyatukan

Negara-negara

tugas

struktur

Skandinavia
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seperti

Norwegia,

Icelandia,

Denmark

Nicaragua, Rwanda, dan di sejumlah Negara

masing-masing pada tahun 1986, 1988 daN 1991

lainnya. Landscape menjadi semakin beragam

telah lebih dulu daripada Inggris dalam aftermath

dengan adanya Negara yang mengadopsi “Twin-

krisi keuangan domestik. Namun demikian tidak

Peaks Model” yaitu Belanda dan Australia. Dalam

berkelebihan untuk dikemukakan bahwa pendirian

model ini penugasan kepada suatu pengawas

Finanvcial Service Authority (FSA) DI Inggris

didasarkan pada tujuan publik (public objective)

merupakan reorganisasi pertama yang menjadi

dari pengawasan itu sendiri. Disamping itu,

perhatian pemberitaan media masa dunia saat itu.

banyak Negara menahan diri

Sejak tanggal

dan

bersejarah

tidak melakukan

di Inggris

perubahan besar dan mendasar (drastic overhauls)

tersebut, jumlah badan pengawasan tunggal

dengan membentuk satu pengawasan pengawasan

tumbuh dengan cepatnya di seluruh dunia,

tunggal tetapi hanya melakukan perubahan dengan

terutama di Eropa. Disamping di Inggris, tiga

beralih dari model tradisional yaitu “silo model”

Negara anggota tertua dari European Union yaitu

satu

Austria, Belgia, dan Jerman masing-masing tahun

segmen

2002, 2004, dan 2002 telah menyerahkankan tugas

penggabungan dua atau lebih pengawas sektor

pengawasan keseluruhan sistem keuangan kepada

tertentu berdasarkan keadaan dan preferensi

otoritas tunggal di luar bank sentral. Demikian

setempat.

pula Swiss pada tahun 2009 berubah kearah model

perubahan tersebut, dunia arsitektur pengawasan

yang sama. Negara-negara tersebut

menjadi lebih beragam dibanding 20 tahun

melakukan

badan

pengawas

sector

untuk

keuangan)

Sebagai

dan

dari

pengawasan

melakukan

gelombang

perubahan bersama-sama lima Negara anggota

sebelumnya

European Union yang baru lainnya yaitu Estonia,

sektor tertentu mendominasi praktek pengawasan

Latvia , Malta, Hungaria dan Polandia masing-

pada saat itu. Disamping itu, peran bank sentral

masing pada tahun 1999, 1998, 2002, 2000 dan

dalam pengawasan juga mengalami perubahan .

2006.

ketika

akibat

masing-masing

berdasarkan

Untuk memahami dasar pertimbangan
Perubahan tersebut juga terjadi di luar

yang

menjadi

akar

penyebab

dilakukannya

Eropa. Lembaga pengawasan keuangan tunggal

perubahan tersebut di atas, perlu melihat kembali

juga didirikan di Kazakhtan, Korea, Japan,

kebelakang

ketika

terjadinya

gelombang
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liberalisasi keuangan yang dimulai sekitar tahun

bahwa arsitektur pengawasan perlu ditangani.

1970 dan sprawled ke seluruh penjuru pada

Negara-negara yang sebelumnya telah melakukan

decade

unleashed

perubahan saat ini sedang mempertimbangkan

kekuatan persaingan yang menyebabkan dorongan

kembali/ulang arsitektur pengawasan mereka

untuk mengambil lebih banyak risiko dan mencari

berkaitan dengan pengalaman krisis 2007/2008.

inovasi.

teknologi

Dua Negara besar yang terkena krisis, yaitu

informasi dan telekomunikasi spurred banyak

Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah dan tengah

pengembangan

melakukan rencana untuk memperkuat struktur

berikutnya.

Liberalisasi

Kemajuan

besar

dan

dalam

kesempatan

baru,

yang

dimulai pada system perbankan, dan kemudian

pengawasan

selanjutnya pada segmen lainnya dari sistem

kelemahan dalam arsitektur menjadi sangat jelas

keuangan, dan pada akhirnya

dalam ru-up

dikedua-duanya,

menyeberang

menyebabkan

terjadinya

kelemahan

mereka.

Di

Amerika

Serikat,

to krisis sedangkan di Inggris
pengawasan

dalam

menghadapi

ketidakjelasan (blurring) dari perbedaan segmen

kelompok lintas batas (cross-border groups) yang

dalam system keuangan. Para pembuat kebijakan

mendominasi menyebabkan perlunya penguatan

menanggapi hal tersebut dengan melakukan

arsitektur.

perubahan pada perangkat pengawasan mereka.

pengawasan

Arsitektur

bukanlah

keingintahuan secara intelektual tentang apa yang

merupakan akar penyebab dari krisis, kelemahan

menjadi motif mereka yang melakukan perubahan

pengawasan,

dan

, peran dari politisi, bank sentral, dan pasar dalam

Pertukaran informasi di

arah dari perubahan, dan dampak dari perubahan

antara para pengawas sering berkaitan dengan

tersebut pada kinerja sector keuangan. Dari hasil

arsitektur pengawasan.

kajian (Donato Masciandoro 2009) jelas bahwa

pengawasan

sendiri

ksenjangan

kurangnya koordinasai.

pengaturan

Arsitektur memainkan

peran penting dalam menciptakan

pengawasan

yang efektif dan efisien.
Beberapa
mempertimbangkan

perhatian

Demikian
yang

beragamnya

ada

terhadap

telah

arsitektur

keadaan

menimbulkan

pengawasan

merupakan hal yang penting. Walaupun sering
Negara

yang

melakukan

perubahan

kelembagaan sebelum krisis 2007/2008 meyakini

dinyatakan bahwa arsitektur berada pada urutan
kedua

sehingga

kualitas

pengaturan

dan

pengawasn merupakan isu yang paling penting
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2.

dari sudut pandang stabilitas keuangan. Pendapat

dilakukan oleh badan tersebut.

ini benar, tetapi dampak dari arsitektur terhadap

dapat mengakibatkan badan usaha dengan satutus

afisiensi dan efficacy peraturan dan pengawasan

hukum yang berbeda melakukan kegiatan yang

tidak dapat dianggap remeh. Pertanyaan yang

sama tetapi tunduk pada dan oleh regulator yang

penting adalah bagaimana yang terbaik untuk

berbeda. Pendekatan Traditional atau Institutional

dapat mengawasi pasar yang terus berubah,

untuk pengawasan keuangan merupakan model

semakin kompleks dan saling terkait satu dengan

yang

lainnya.

diperdebatkan karena adanya perubahan di pasar

paling

memperoleh

Hal demikian

tekanan

dan

dan pemain keuangan serta kekaburan garis batas

Struktur Pengawasan Keuangan
Hasil kajian the Group of Thirty

tahun 2008

produk

keuangan

lintas

sektor.

Pendekatan

menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) pendekatan

institutional

terhadap

ini

dapat saja mengatasi kelemahan ini melalui

pendekatan

berbagai mekanisme koordinasi, tetapi struktur itu

Integrated, dan Twin Peaks.

sendiri tidak optimal karena terjadinya evolusi

Pendekatan itu menunjukan isu penting dari setiap model

pasar keuangan yang kita saksikan sendiri.

pengawasan.

Beberapa contoh negara yang menggunakan

a.

pendekatan Institutional

isu

diperdebatkan

pengawasan

keuangan

di

dunia,

seluruh

Institutional, Functional,

yang

yaitu

saat

Pendekatan Institutional
Dalam pendekatan Institutional, status hukum suatu

terhadap pengawasan keuangan

adalah China, Hong

Kong dan Meksiko.

perusahaan (misalnya suatu bank, broker-dealer,
atau perusahaan asuransi) menentukan siapa
pengawas

(regulator)

yang

ditugasi

untuk

b.

Pendekatan Functional
Dalam

pendekatan

Functional,

pengawasan

mengawasi aktifitasnya baik dari segi safety and

ditentukan dari kegiatan yang dilakukan dalam

soundness maupun business conduct. Status

badan tersebut tanpa mempertimbangkan status

hukum juga menentukan ruang lingkup kegiatan

hukumnya. Masing-masing kegiatan mempunyai

usaha yang boleh dilakukan oleh badan tersebut

pengawas

walaupun

regulator

Functional untuk pengawasan keuangan masih

memperluas penafsiran kegiatan yang boleh

tetap merupakan pendekatan yang pada umumnya

terdapat

kecenderungan

(regulator)

sendiri.

Pendekatan

82

dianut dan tampaknya bekerja dengan baik

regulatoty failure pada titik/saat tertentu. Karena

sepanjang

pengaturan dikonsolidasikan ke dalam badan

koordinasi

diantara

para

otoritas

pengawasan masing-masing dapat dilakukan dan

tuggal

untuk

dipelihara dengan baik. Namun demikian, terdapat

keuangan, masalah koordinasi di antara para

kesadaran bersama bahwa pendekatan Institutional

pengawas (supervisors) dapat saja timbul dalam

ini merupakan pendekatan yang agak tidak

pendekatan

optimal. Oleh karena itu, beberapa negara beralih

kekacauan/krisis.

dari pendekatan Functional menjadi pendekatan

menggunakan pendekatan ini adalah Kanada,

Twin Peaks atau integrated system. Beberapa

Jerman, Jepang, Katar, Singapura, Swiss dan

negara yang menggunakan pendekatan Functional

Inggris.

adalah Brasil, Perancis, Italia dan Spanyol.

semua

Integrated

sektor

dalam

pada

Beberapa

industri

saat

terjadi

negara

yang

Davies, Howard (2006) menyatakan
terdapat 4 (empat) alasan kelebihan (advantage)

c.

Pendekatan Integrated

untuk mengintegrasikan pengaturan. Pertama,

Dalam pendekatan Integrated, satu pengawas

regulasi harus mengikuti perubahan pasar dan

tunggal yang berlaku bagi siapapun melakukan

bukan sebaliknya, dan perkembangan pasar

baik pengawasan safety and soundness maupun

banyak negara mendukung integrasi. Banks

business conduct untuk semua sektor kegiatan jasa

memiliki

keuangan.

asuransi

Pendekatan

Integrated

memiliki

perusahaan
membuka

bank,

perusahaan

dan

melakukan

pengawasan

langsung maupun lewat anak perusahaan yang

pertentangan/benturan

baik

secara

wewenang

bergerak dibidang pengelolaan dana. Demikian

(jurisdictional lines) yang dapat terjadi pada

pula, bank dan perusahaan asuransi sering

pendekatan

Functional.

melakukan transaksi satu dengan lainnya melalui

membawa

pasar derivatif, dan resiko ditransfer berulang di

dampak hilangnya tumpangtindih (redundancies)

antara mereka. Kedua, terciptanya sinergi dan

yang terjadi pada pendekatan Institutional dan

economies of scope yang besar antara berbagai

Functional,

bidang pengaturan yang berbeda. Disamping itu,

Walaupun

batas

sekuritas

keduanya

kelebihan dengan fokus penyatuan pengaturan dan
tanpa adanya ketidakjelasan atau

transaksi

asuransi,

di

Institutional
pendekatan

terdapat

dan

Integrated

kemungkinan

terjadinya
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karena ketrampilan pengaturan yang berkualitas

institutional

tinggi sangat terbatas, bentuk pengaturan tunggal

menangani

atau

lembaga yang terintegrasi memungkinkan

terintegrasi

akan

memungkinkan

regulation.
financial

Dalam

conglomerates

pemanfaatan ketrampilan itu secara efektif.

memperoleh

Ketiga, single regulator memungkinkan sistem

menyeluruh dan lengkap untuk dapat

yang stu, satuan kerja sumber daya manusia yang

diamati dan diawasi.

satu, dan bahkan ketua (chairman) yang satu,

b.

termasuk satuan kerja perijinan, penindakan,
perumus kebijakan yang satu. Keempat, dengan
satu

regulator

memudahkan

risiko

yang

Terdapat economies of scale dalam
lembaga pengaturan.

c.

kerjasama

Dimungkinkan tercapainya penggunaan
pegawai yang optimal dalam lembaga

internasional yang menjadi sangat penting dalam
dunia keuangan yang saling ketergantungan.

gambarn

yang tunggal...
d.

Llewellyn, D.T. (2006) mengemukakan

Tercapainya sinergi diantara berbagai
jenis bidang regulasi prudensial dari

bahwa dalam menganalisis dan memberikan

berbagai jenis institusi.

pendapat tentang kelebihan (advantages/in favour
of/pro)

dan

kekurangan

(disadvantages/against/contra)

lembaga

Berdasarkan

pengalamannya

dalam

praktek sebagai Chairman Financial Supervisory

pengawasan yang terintegrasi yang bersangkutan

Agensi

hanya mempertimbangkan integrasi pengawasan

mengemukakan

prudensial

tanpa

menentang integrasi dapat disanggah. Pertama,

yaitu

anggapan bahwa mega regulator menyebabkan

(prudential

mempertimbangkan

fungsi

supervision)
yang

lain

Inggris,

Davies,
bahwa

Howard

semua

alasan

(2006)
yang

pengaturan dan pengawasan conduct of business.

birokrasi tidak dapat dibuktikan secara akademis

Beberapa argumentasi yang mendukung adanya

tentang kaitan

satu badan pengaturan dan pengawasan prudensial

perusahaan yang besar tetapi efisien namun

yang terintegrasi adalah sebagai berikut :

banyak perusahaan kecil tetapi tidak efisien.

a.

Dalam sistem keuangan tidak lagi berlaku
pembedaan functional regulation dan

size dan efficiency. Banyak

Llewellyn,

D.T.

(2006)

menyatakan

bahwa adalah suatu ilusi jika percaya bahwa
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terdapat model struktur kelembagaan yang satu

secara inherent selalu timbul/terjadi antara tujuan

dan paling unggul yang dapat diterapkan di semua

safety and soundness dan consumer protection

negara. Sampai tingkat tertentu, struktur yang

and transparency. Jika kepentingan prudensial

optimal tergantung pada struktur system keuangan

berbenturan dengan isu perlindungan

Negara yang bersangkutan. Demikian pula, adalah

prudential supervisor dalam sistem Twin Peaks

suatu ilusi jika mempercayai bahwa terdapat suatu

dapat

struktur yang sempurna atau menjamin pengaturan

soundness karena mandat ini berkaitan erat

dan

efisien.

dengan stabilitas keuangan. Pendekatan Twin

Mengubah struktur kelembagaan pengaturan tidak

Peaks dapat membantu pemecahan permasalahan

dapat dianggap sebagai suatu pengobatan, atau

tersebut. Dua negara yang menganut pendekatan

sebagai

Twin Peaks adalah Australia dan Belanda.

pengawasan

suatu

yang

efektif

pengganti

pengaturan dan pengawasan

d.

bagi

dan

pelaksanaan

yang efektif dan

mengutamakan

Beberapa

negara

efisien.

mempertimbangkan

Pendekatan Twin Peaks

pendekatan tersebut.

Pendekatan Twin Peaks merupakan suatu

e.

mandat

konsumen,

safety

lainnya
untuk

and

sedang

menggunakan

Pendekatan/bentuk lainnya (Perkecualian)

bentuk pengaturan berdasarkan tujuan (objective)

Amerika serikat dapat dikategorikan

dari pengaturan tersebut. Terdapat pemisahan

kedalam bentuk ini karena adanya pengaruh

fungsi regulasi antara dua regulator, yaitu satu

sejarah, politik dan budaya dalam struktur

melakukan pengawasan safety and soundness dan

pengaturan. Struktur yang dianut selama ini cukup

satunya memfokuskan pada conduct of business

kompleks dan rumit dan telah ditinjau ulang paska

regulation. Terdapat perhatian dan dukungan

krisis

yang semakin meningkat terhadap “regulation by

berdasarkan pendekatan tujuan. Selama ini bentuk

objective” dalam pendekatan Twin Peaks untuk

pendekatan yang dianut adalah functional dengan

pengawasan keuangan. Pendekatan Twin Peaks

terdapat unsur institutional ditambah lagi dengan

didisain untuk mengumpulkan kelebihan dan

kompleksitas pada tingkat badan-badan negara

efisiensi dari pendekatan Integrated dan pada saat

bagian. Berdasarkan pengalaman sejarah bentuk

yang bersamaan untuk mengatasi benturan yang

tersebut dianggap cukup dapat memenuhi berbagai

2007-2008

yang

cenderung

memilih
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tujuan pengaturan keuangan. Tetapi saat ini, paska

pada saat itu sebagaimana terjadi di Amerika

krisis 2007/2008, reformasi struktur keuangan

Serikat dan Inggris.

tidak

dapat

adanya

Secara umum hasil studi Group of Thirty

pada saat krisis tersebut dan

menyimpulkan bahwa tidak ada satu modelpun

kegagalan beberapa lembaga keuangan. Pada

membuktikan keunggulannya (superiority) dalam

bulan Maret 2008 Menteri Keuangan Amerika

mencapai tujuan dari pengaturan. Kepemimpinan

Serikat mengeluarkan “Blueprint of Modernized

yang kuat dan pengelolaan yang berkualitas pada

Financial Regulatory Structure” yang di dalamnya

tingkat

mengakui kelemahan yang ada pada saat itu dan

kekurangan

mendukung

diakibatkan tidak optimalnya struktur pengaturan.

kelemahan

dihindari

lagi

pendekatan

karena

TwinPeaks

yang

dimodifikasi sebagai tujuan jangka penjang.

tertentu
dan

dapat

membantu

mengatasi

hambatan

regime perlu disesuaikan dan dimodernisasikan

Group of Thirty , para pembuat kebijakan dan

untuk

otoritas pengaturan menekankan sangat penting

realitas pasar, dan integrasi global.

regulatory

framework

yang

Namun demikian, pada titik tertentu regulatory

Berdasarkan wawancara yang dilakukan

adanya

menutup

mengakomodasikan

evolusi

keuangan,

yang

mengakomodasikan dan menyesuaikan dengan

3.Model Pengawasan Optimal Pasca Krisis 2008

perubahan dan inovasi yang demikian cepat di

Belum sempat berdirinya lembaga pengawas

pasar keuangan. Jika pasar dan lembaga keuangan

jasa keuangan yang diamanatkan tersebut, sebagai respon

berkembang maka regulatory system juga harus

dari krisis keuangan Asia tahun 1997/98, krisis keuangan

berkembang dan berubah. Tentu saja, disain dari

lainnya muncul pada tahun 2008-2009. Imbas krisis

arsitektur finansial tidak muncul begitu saja dari

keuangan global yang diawali dengan macetnya kredit

ruang hampa. Sebaliknya regulatory structure

perumahan subprime mortgage yang terjadi di Amerika

berkembang

perdebatan

Serikat telah merambat secara cepat keseluruh penjuru

nasional, peristiwa luar biasa, dan terjadinya krisis

dunia termasuk Indonesia. Sejumlah bank di berbagai

ekonomi

perlunya

belahan dunia terancam menjadi bank gagal yang

peninjauan kembali terhadap framework yang ada

mendorong Pemerintah dan Bank Sentral di masing-masing

sebagai

yang

hasil

dari

mengakibatkan

negara untuk melakukan langkah penyelamatan. Negara
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Inggris yang menjadi salah satu acuan untuk memisahkan

pengawasan bank dari Bank Sentralnya juga mengalami

fungsi pengawasan perbankan dari bank sentralnya tak

ketidakstabilan

mampu meredam ancaman kegagalan perbankannya. Bank

sejumlah bank perlu di bailout oleh Pemerintah atau Bank

besar sekelas Lloyd TSB dan Royal Bank of Scotland

sentral maing-masing. Hal sama yang pernah dialami

terpaksa harus dibailout (nasionalisasi).

Indonesia pada tahun 1997/98 lalu. Berbagai peristiwa

Krisis

sehingga

memberikan pelajaran betapa pemisahan pengawasan bank

mendorong kita untuk menimbang kembali urgensi dan

dari otoritas moneter telah menimbulkan permasalahan

efektivitas pemisahan pengawasan perbankan dari Bank

dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat,

Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

pengambilan

keadaan

keputusan

tersebut

keuangannya

krisis keuangan dalam beberapa dasawarsa belakangan ini

dalam

global

sistem

telah

khususnya

keuangan

pada

darurat.

Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang efektif bagi

kekurangtersediaan data terkini dan kekurangyakinan

Negara Indonesia yang tidak hanya mencakup bentuk

terhadap

struktur yang strategis tetapi juga kriteria yang harus

menumpulkan

informasi

ketajaman

Bank

didasari

Beberapa isu muncul dalam rangka mengkaji

pada

keakuratan

yang

Kelambanan

yang
of

tersedia,
England

telah
dalam

menjadi

pertimbangan

dalam

menetapkan

lembaga

menjalankan perannya menjaga stabilitas sistem keuangan

pengawas jasa keuangan itu sendiri. Hal ini tidak terlepas

Inggris.

hanya

dari pelajaran yang diperoleh dari krisis keuangan Asia

dikonsentrasikan untuk merumuskan kebijakan moneter

1997/1998 dan krisis keuangan global 2008/2009 serta

semakin

mempertimbangkan

Para

pegawai

kehilangan

pengalamannya

terkait

bank

sentral

pengetahuan,
dengan

yang

sense,

tugas

dan

perbaikan

yang

telah

dilakukan

pengawasan

maupun kekurangan yang masih ada dalam pengawasan

perbankan, sehingga analisa dan kebijakan yang ditelurkan

jasa keuangan. Setidaknya ada sembilan isu strategis yang

akhirnya tidak begitu optimal dan tepat waktu.

perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Lembaga

Krisis keuangan global tahun 2008-2009 lalu

Pengawasan Jasa Keuangan.

memberikan bukti empiris bahwa pemisahan tugas

Pertama, Struktur Sistem Keuangan Indonesia

mengawasi bank dari bank sentral bukanlah solusi satu-

merupakan faktor penting yang akan merefleksikan

satunya dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan.

bagaimana format pengawasan lembaga keuangan di

Negara-negara maju selain Inggris, misalnya Australia,

Indonesia. Sebagaimana disadari bahwa untuk jangka

Belgia, dan Jepang yang juga telah memisahkan fungsi

waktu menengah dan panjang perbankan masih akan
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mendominasi sistem keuangan di Indonesia sehingga

tidak ada conflict diantaranya karena satu sama lain

adalah wajar jika prioritas ditempatkan kepada pengawasan

merupakan komplemen. Hal ini dapat kita buktikan dari

perbankan. Konglomerasi atau universal banking yang

pengalaman krisis yang terjadi akhir-akhir ini.

merupakan awal dari pertimbangan pendirian OJK menjadi

Keempat, Pengawasan Bank yang bersifat

tidak relevan lagi karena konglomerasi dan universal

micro-prudential

banking belum begitu berkembang di Indonesia. Selain itu,

dengan sangat baik dengan macro-prudential yang

berkaca dari pengalaman krisis 2007/2008 menjadikan

menjadi kewenangan bank sentral. Koordinasi yang

perbankan Indonesia back to basic mengutamakan fungsi

sangat erat ini khususnya akan sangat menentukan pada

intermediasi menjadi landasan operasional ke depan.

saat kondisi krisis, karena menentukan kecepatan langkah

supervision

harus

terkoordinasi

Kedua, Koordinasi antara pengaturan dan

yang harus diambil agar tidak menyebabkan kerusakan

pengawasan micro-prudential sangat penting untuk

yang lebih parah terhadap sistem keuangan. Tidak terdapat

seluruh sektor jasa keuangan baik dalam fungsinya

sistem pengawasan yang proven terhadap krisis, baik

sebagai

pasar

pengawasan yang dilakukan secara satu atap (OJK) atau

perlu

pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing otoritas

diikutsertakan dalam supervisory board OJK apapun

(non OJK). Sebagaimana terjadi kasus Northern Rock di

bentuknya; khususnya untuk perbankan perlu dilibatkan

Inggris.

keuangan.

intermediasi
Termasuk

maupun
dalam

hal

terhadap
ini

LPS,

secara aktif terutama untuk menekan rendah kemungkinan

Kelima,

Lembaga

Pengawasan

harus

terjadinya biaya kegagalan bank (low-cost resolution of

independen

banks).

kelembagaan, tetapi juga termasuk keuangan. Hal ini

Ketiga, Pengaturan dan Pengawasan Macro-prudential,

sangat penting untuk dapat menyediakan sumber daya

sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem

manusia dan sistem informasi yang penting untuk

keuangan yang merupakan kewenangan dari bank

menjadikan lembaga ini bekerja secara efisien dan efektif.

sentral sebagaimana karakteristiknya dikaitkan dengan

yang

Keenam,

tidak

terbatas

Koordinasi

dalam

antara

hal

Otoritas

fungsi stabilitas moneter sebagai bagian yang tidak

Pengawasan, Pemerintah dan Bank Sentral harus

terpisahkan (two-sides of coin). Stabilitas sektor keuangan

terintegrasi apapun format pengawasan baik masih di

dan moneter (dalam pengertian ekonomi makro yang lebih

berada di Bank Indonesia maupun diluar Bank Indonesia.

luas) adalah saling mendukung, tidak bertentangan atau

Peran LPS dalam Forum Stabilitas Sistem Keuangan perlu
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juga dilibatkan untuk menekan biaya kemungkinan

sektor keuangan tanpa menimbulkan permasalahan baru

terjadinya kegagalan bank dan menekan kemungkinan

baik disektor keuangan serta tetap menjaga kelangsungan

krisis yang berdampak sistemik.

pengawasan

Ketujuh, Pertimbangan terhadap Biaya dan

bank

secara

terus

menerus.

Pendirian

pengawasan bank yang terpisah dari BI tidak boleh

pengawasan

berdampak pada terganggunya kontinyuitas tugas BI dalam

lembaga keuangan. Pendirian lembaga baru tentunya akan

menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistim keuangan dan

memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit seperti

menjaga

untuk gaji pegawai, pemeliharaan gedung, penelitian dan

pendirian lembaga pengawasan bank yang baru tersebut

biaya

tidak

Efisiensi

dalam

operasional

perubahan

pengawasan

format

maupun

pemeriksaan

kelancaran sistim pembayaran. Selain itu,

boleh

mengganggu

kelangsungan

pelaksanaan

lembaga keuangan itu sendiri. Dengan didirikannya

pengawasan perbankan dikaitkan dengan ketersediaan

lembaga pengawas baru, maka beban anggaran pemerintah

SDM, IT/Sistem Pelaporan, pengalihan dokumen dan

akan semakin besar. Selain itu, pembebanan biaya kepada

ketersediaan infrastrur atau sarana pendukung lainnya.

bank yang diperiksa dikhawatirkan akan menyebabkan

Untuk itu, penyediaan SDM pengawasan bank di OJK

distorsi di industri perbankan Indonesia mengingat akan

hendaknya memiliki kompetensi yang minimal sama

meningkatkan biaya operasi bank dan pada akhirnya akan

dengan pengawasan bank ketika dilakukan oleh Bank

dibebankan kepada para nasabah. Penerapan secara sepihak

Indonesia. Pengalihan SDM dari Bank Indonesia tidak

oleh lembaga pengawasan atas beban biaya pemeriksaan

dapat dilakukan secara mandatory mengingat sebagian

dimaksud akan menimbulkan dampak negatif terhadap

kompetensi sejumlah pengawas bank masih diperlukan

pelaksanaan pemeriksaan di mana terdapat kemungkinan

untuk penguatan aspek macroprudential dan pelaksanaan

bank tidak mendukung para pemeriksa dalam memberikan

pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran yang

informasi dan data. Selain itu, potensi konflik kepentingan

masih harus tetap dilakukan Bank Indonesia. Faktor

menjadi lebih tinggi dengan pembebanan biaya kepada

kejelasan

pihak yang diperiksa tersebut.

pengembangan SDM, renumerasi serta fasilitas lainnya

Kedelapan,

Format

pengawasan

bentuk

organisasi,

kesetaraan

jabatan,

lembaga

menjadikan pengawas bank dapat menentukan pilihan

keuangan harus dibentuk menggunakan kapasitas yang

bersedia bergabung sebagai pengawas bank di OJK atau

dimiliki saat ini. Prinsip pendirian OJK harus kita sepakati

tetap di Bank Indonesia.

bersama bahwa agar dapat mengatasi permasalahan di
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Kesembilan,

diperlukannya

perlindungan

solvency dari lembaga keuangan dan

hukum bagi pengawas yang telah melakukan tugas

perlindungan dan aset dari nasabah sangat

secara profesional dan atas dasar itikad baik. Hal ini

penting bagi sistem keuangan yang

akan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan

berfungsi secara baik.. Secara tradisional,

ketegasan untuk mengatasi permasalahan bank. Termasuk

bank dan perusahaan asuransi diatur

kewenangan penyidikan yang selama ini belum dimiliki

melalui

pleh pengawas bank perlu dipertimbangkan sehingga aspek

pemeriksaan dan pengawasan prudensial.

enforcement menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Perlindungan terhadap lembaga keuangan

3.1.

dan modal dasarnya merupakan hal yang

Struktur Pengawasan Keuangan Berdasarkan

“Tujuan” (Objective)

kombinasi

peraturan

dan

utama. Bagi perusahaan sekuritas. Paling

Pada umumnya
keuangan

pengaturan dan pengawasan

didisain

dengan

berbagai

tujuan

tidak di yurisdiksi seperti
Serikat

pendekatan

Amerika

pengaturannya

(objective) yaitu : (a) keamanan dan kesehatan

meliputi lebih pada penerapan aturan

lembaga keuangan (safety and soundness of

dengan peraturan yang terinci berkaitan

financial institution); (b) mitigasi resiko sistemik

dengan persyaratan modal, perlindungan

(mitigation of systemic risk); (c) fairness and

konsumen

efficiency of the market; dan (d) the protection of

Perhatian utama pengaturan sekuritas

customers and investors. (the Group of Thirty,

secara

2008 halaman 21-23)

konsumen

a.

Keamanan dan Kesehatan Lembaga

kesehatan lembaga sebagai alat untuk

Keuangan (Safety and Soundness of

menujutujuan

Financial Institution)

Pengaturan

Pengaturan dan pengawasan yang efektif

keselamatan dan kesehatan mencakup

dirancang

campuran atau kombinasi peraturan yang

dan

dibangun

untuk

,

dan

business

tradisional

pada

dengan

dan

perlindungan

keamanan

yang
dan

conduct.

dan

lebig

jauh.

pengawasan

tentang

mendorong keamanan dan kesehatan

rinci

pengujian

lembaga keuangan secara individual.

prudensial dewngan penekanan pada

Pengawasan yang memfokuskan pada

persuasi

dibanding

dan

pada

penilain

penerapan
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tindakan beruapa denda, hukuman atau

secara keseluruhan yang disebabkan oleh

sanksoi lainnya.

tidak

berjalannya

salah

satu

dari

komponen utama pasar. Pemain penting
b.

yang mempunyai sifat sistemik antara

Mitigasi Resiko Sistemik (Mitigation

lain

of Systemic Risk)
Tujuan

pengawasan keuangan adalah

adalah bank-bank besar yang

beroperasi secara internasional, hedge

untuk memantau berfungsinya secara

funds,

perusahaan

keseluruhan sistem keuangan dan untuk

perusahaan

memiigasi risiko sistemik. Di beberapa

terdapat pasar dan infrastruktur penting

negara, tujuan ini dimandatkan di dalam

yang

undang-undang tetapi di beberapa negara

terutama sistem pembayaran, kliring dan

lain dianggap secara implisit meruapakan

penyelesaian.

asuransi.

membawa

sekuritas,

dan

Disamping

itu,

dampak

sistemik,

tujuan dan oleh karena itu diadopsi.
Tujuan ini dianggap sebagai tujuan yang

c.

Fairness and Efficiency of Markets

tidak dapat disanggah dan merupakan

Pasar yang berfungsi secara baik ditandai

tujuan yang paling menantang. Sistem

dengan pricing yang efisien yang dicapai

keuangan tidak dapat berfungsi secara

melalui

efektif tanpa kepercayaan di dalam pasar

ketersediaan

dan

larangan terhadap insider trading dan

lembaga

terhadap

keuangan.

menyangkut

informasi pricing dan

perilaku yang anti persaingan. Pasar

dalam

mensyaratkan transparasi terhadap semua

berfungsi,

informasi penting bagi investor. Skema

mengganggu ketersediaan kredit dan

peraturan melangkah lebih jauh dengan

modal, dan membawa dampak yang

mensyaratkan disclosure penuh terhadap

buruk terhadap kegiatan ekonomi riil.

informasi penting tentang bisnis dan

Risiko sistemik umumnya menunjuk pada

kinerja keuangan, tentang harga sekuritas

gangguan terhadap berfungsinya sistem

yang dibeli atau dijual, dan informasi

kemampuan

keuangan

pasar

dapat

mengurangi

sistem

Kekacauan

aturan

kepercayaan
pasar

untuk
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d.

lainnya yang penting bagi investor.

melalui

Pengungkapan

(disclosure)

business conduct. Terutama dalam kasus-

memungkinkan peserta pasar mengambil

kasus dimana persyaratan transparansi

keputusan optimal didasarkan informasi

sendiri

yang lengkap. Tujuan transparansi

ini

dilindungi dengan aturan aturan yang

dapat bertentangan dengan kepentingan

mengatur fair treatment dan standar

tertentu dari lembaga keuangan pada saat

business

tertentu,

intermediaries.

dan

oleh

karena

ada

kertentuan

tidak

cukup,

conduct

kemungkinan bertentangan dengan tujuan

conduct

lainnya

mempengaruhi

dari

pengaturan

seperti

yang

of

para

yang

mengatur

investor

tinggi

Aturan-aturan

business

bagi

tentang

pada

akhirnya

kepercayaan

dalam

memelihara keamanan dan kesehatan

sistem keuangan sehingga berpotensi

lembaga keuangan. Misalnya lembaga

meningkatkan partisipasi pasar yang lebih

keuangan

besar.

yang

mengalami

masalah

Peraturan

business

conduct

likuiditas mungkin ingin merahasiakan

mempunyai fokus yang berbeda dengan

masalah tersebut untuk meminimalkan

pengawasan

spekulasi yang dapat menghambat upaya

kesehatan lembaga keuangan. Peraturan

mengatasi masalah tersebut.

business

Pada saat

terhadap

conduct

keamanan

menekankan

dan

pada

yang sama tentunya investor dalam

transparansi, pengungkapan, kesesuaian,

lembaga menginginkan informasi yang

dan perlindungan investor. Peraturan

cepat

tersebut didisain untuk memastikan fair

dan

akurat

untuk

mengambil

keputusan investasi. Pertimbangan yang

dealing.

berbeda

perbedaan

peraturan tersebut telah diadopsi secara

tanggapan dari pihak yang berwenang

luas di dalam peraturan sekuritas selama

yang berbeda.

beberapa

Perlindungan Konsumen dan Investor

menganai

Peraturan keuangan juga dirancang untuk

meliputi aturan benturan kepentingan

melindungi

(conflict-of-intersest), pembatasan iklan

ini menyebabkan

konsumen

dan

investor

Standar

dekade.

ketentuan

Contoh

dalam

klasik

aturan business conduct
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(advertising restriction),

dan standar

pengaturan keuangan Belanda bersama Dirk

kesesuaian dengan kebutuhan konsumen

Schoemaker

(suitabiliyt standard). Beberapa kalangan

disamping

berpendapat

pengawasan

bahwa

aturan

tentang

menambahkan
financial

monetary

system

dalam

struktur

system

berdasakan

“tujuan”

(objective)

business conduct tidak biasa dalam sektor

sehingga terdapat empat tujuan yang berbeda,

perbankam walaupun prinsip fiduciary

yaitu (a) kebijakan moneter (monetary policy)

berlaku bagi sektor perbankan. Namun

yang

demikian ketika bank mulai merambah

(monetary stability); (b) macro-prudential yang

jauh dari model bisnis asal mereka dan

bertujuan mencapai kestabilan keuangan (financial

mulai aktif sebagai penyedia produk dan

stability); (c) micro-prudential yang bertujuan

jasa yang berisiko, terutama kepada

mencapai kesehatan lembaga keuangan; dan (d)

konsumen retail. Pihak yang berwenang

conduct of business yang bertujuan mencapai

mengatur

pasar yang berfungsi dengan baik dan tertib dan

perbankan

nenerapkan

pembatasan business conduct lebih jauh.

bertujuan

mencapai

stabilitas

moneter

fair treatment bagi konsumen.
Mengutip

pendapat

Tinbergen

yang

Sistem pengawasan berdasarkan “tujuan”

memenangkan hadiah Nobel bidang ekonomi,

(objective) menjadi pusat perhatian dan menjadi

Jeroan Kremers menyatakan bahwa paling tidak

bahan pertimbangan sebagai model atau struktur

diperlukan satu policy instrument untuk tiap

pengawasan lembaga keuangan di masa depan.

policy objective dan dalam praktek kebijakan dan

Pertimbagan

tujuan yang berbeda saling terkait.

tersebut

tidak

terlepas

dari

pengalaman Belanda yang sukses membangun
struktur pengawasan keuangannya sejak tahun
2002 sampai 2007 dan membuktikan keandalan

Struktur Pengawasan Berdasarkan “Tujuan” (Objective)

system tersebut di melewati masa krisis pada
tahun 2008.
Jeroen Kremers (2010) yang pada tahun
2002 merupakan salah satu perancang reformasi
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Sumber : Jeroen Kremers (2010)
Tujuan (Objective)

Sasaran

Akhir

(Ultimate Goal)
LEVEL OF IMPACT
Kebijakan

Kestabilan

harga

moneter

(price stability)

3.2.

“Twin-Peaks”
Pengawasan

Sebagai

Bentuk

Keuangan

Struktur

Berdasarkan

“Tujuan” (Objective)

(monetary

Pada tahun 2002 pihak otoritas Belanda

policy)

mengadopsi suatu bentuk/model pengawasan „twin
Pertumbuhan ekonomi
yang

berkelanjutan

(stable

economic

growth)
ECONOMIC
SYSTEM
Macro-

Kestabilan keuangan

prudential

(financial stability)

peaks”

berdasarkan

pendekatan

“tujuan”

(objective). Berdasarkan model ini DNB sebagai
bank sentral Belanda menjadi menjadi prudential
supervisor bagi semua lembaga keuangan (bank,
perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana
pensiun, dan perusahaan sekuritas), dan AFM
dibentuk

sebagai

pengawas

yang

bertanggungjawab untuk pengawasan perilaku
bisnis (conduct of business) termasuk pengawasan

Kesehatan lembaga

kegiatan pasar sekuritas, dengan fokus penekanan

Micro

keuangan

pada

prudential

(soundness

Model

financial institution)

Conduct
business

of

behavior

dan

perlindungan

konsumen/investor).

of

Pasar yang tertib dan

market

twin peaks ini menggantikan

Perlindungan

model pengawasan berdasarkan sektor dengan

konsumen (protection

multiple supervisor, yang terdiri dari pengawas

of consumers)

bank (DNB), pengawas dana pensiun dan asuransi

INDIVIDUAL

(PVK), dan pengawas sekuritas (STE) yang

INSTITUTION

melaksanakan pengawasan perilaku bisnis yang
berkaitan dengan kegiatan pasar sekuritas .

perlakuan yang adil
bagi

konsumen

(Orderly

markets

and fair treatment of
consumers)

94

Koordinasi pengawasan

micro-prudential dan

dan pengawasan perilaku bisnis (conduct-of-

pengawasan conduct-of-business antara badan

business supervision).

badan pengawas berdasarkan sektor dilakukan

Contoh

oleh Council of Financial Supervisors (RFT) yang

Supervisions

Beberapa

Negara

yang

dibentuk secara khusus pada tahun 1999 untuk

Sebelum

tujuan itu. Dengan diberlakukannya “twin peaks”,

2008

dibentuk suatu “covenant” antara DNB, PVK dan
AFM untuk memfasilitasi kelancaran transisi
menuju kerangkakerja

pengawasan berdasarkan

tujuan (objective-based supervisory framework).

Pengawasan
prudensial
dan
perilaku
bisnis
terintegrasi
(One
Peak)

Transisi penuh diselesaikan pada tahun 2007
dengan

dikeluarkannya

Act

for

Financial

Supervision (AFS) dan Pension Act, beberapa saat
sebelum negara tersebut dilanda krisis keuangan
global. Model “twin peaks” Belanda telah
diadopsi untuk diimplementasikan, seluruhnya

Pengawasan
prudensial
dan
perilaku
bisnis
terpisah
(Twin
Peaks)

Menerapkan

Krisis

Finlandia
(2009),
Jerman, Swiss, Swedia,
Hungaria,
Polandia,
Japan,
Korea,
Singapura, Kolombia,
Nikaragua

Belanda,
Hongkong,
Singapura, Swiss

Belgia (2011), Italia
(rencana),
Spanyol
(rencana),
Perancis
(rencana),
Inggris
(rencana),
Belanda,
Hongkong, Singapura,
Swiss
Australia,
Jepang,
Kanada, Hungaria

keterkaitan kegiatan lembaga keuangan yang
kompleks dan perlunya meningkatkan macro-

risk.

(International Monetary Fund, Country

Report No.11/208, Juli 2011).

Pengawasan
prudensial tunggal
terintegrasi dengan
bank sentral

Pilihan untuk membentuk pengawasan
berdasarkan tujuan (objective-based supervision)
membawa konsekuensi kepada pemisahan antara
pengawasan prudensial (prudential supervision)

Pengawasan
prudensial tunggal
diluar bank sentral

Setelah Krisis 2008

Austria
(2002),
Belgia
(2004),
Jerman
(2002),
Swiss,
Swedia,
Inggris, Hungaria
(2000), Polandia
(2006), Jepang ,
Korea, Singapura,
Kolombia,
Nikaragua
Australia (1998)
Belanda (2002)

atau sebagian, di banyak Negara mencerminkan

prudential supervision dengan focus pada systemic

Objective-Based

Belgia
(2011),
Itali(rencan), Spanyol
(rencana),
Perancis(rencan),
Inggris
(rencana),
Amerika
Serikat
(multiple
prudential
supervisors), Australia
(1998), Belanda (2002)

Australia, Belgia,
Inggris
(FSA),
Japan, Hungaria,
Jerman.
Sumber : IMF Country Report No.11/208, Juli 20
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Pengawasan Macro-and-micro

mengancam stabilitas sistem keuangan

Prudential dibawah Bank Sentral dalam Model

dan ekonomi riil secara keseluruhan.

Twin Peaks

Selain itu, macro-prudential surveillance

Secara umum, pemantauan dan penilaian terhadap

juga

stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan dua

mengenai risiko sistemik dan mitigasi

pendekatan, yaitu macro prudential dan micro

dampak rembetan dari guncangan yang

prudential supervision.

terjadi pada institusi keuangan yang dapat

a.

menggangu siklus bisnis. Informasi dari

3.2.1. Penggabungan

Macro prudential supervision
Tujuan dari macro-prudential

dapat

menyajikan

Macro-prudential

supervision

membantu

dampak

pada

mengenai perlunya bail-out (atau tidak)

perekonomian suatu negara, antara lain

terhadap suatu institusi keuangan yang

dengan cara menginformasikan kepada

tengah mengalami kesulitan likuiditas.

keuangan

otoritas publik dan industri keuangan
apabila

terdapat

potensi

pembuat

akan

supervision adalah untuk meminimalkan
krisis

para

penjelasan

kebijakan

Untuk mewujudkan hal tersebut,
dalam

prakteknya

otoritas

yang

ketidakseimbangan di sejumlah institusi

melaksanakan

keuangan serta melakukan penilaian

surveillance membutuhkan akses yang

mengenai potensi dampak kegagalan

cepat dan mudah terhadap data-data

institusi keuangan terhadap stabilitas

micro-prudential dan kewenangan resmi

sistem keuangan suatu negara.

tanpa hambatan untuk memperoleh data-

Macro-prudential

macro-prudential

supervision

data tambahan lainnya jika diperlukan.

terfokus pada aktivitas lembaga-lembaga

Krisis keuangan global yang terjadi saat

keuangan

pengaruh

ini telah memberikan pelajaran bahwa

signifikan pada pasar maupun sistem

sangat diperlukan hubungan yang erat

keuangan. Macroprudential surveillance

antara pengawas bank (micro-prudential)

menyediakan sarana untuk memonitor

dan bank sentral selaku otoritas macro-

dan mengatasi berbagai risiko yang akan

prudential dalam merumuskan kebijakan

yang

memiliki
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yang tepat dan cepat pada saat-saat

guncangan

genting. Selain itu, untuk menjamin

dilakukan juga analisa aspek kualitatif

efektivitas

terkait

pengawasan

independensi

dari

diperlukan

otoritas

pengawas

ekonomi.

dengan

Disamping

pemenuhan

itu,

sistem

keuangan Indonesia terhadap standar

makro prudensial.

internasional. Dalam rangka memonitor

Di Indonesia, upaya memonitor

serta menjaga stabilitas sistem keuangan

dan menjaga stabilitas sistem keuangan

tersebut

telah dilakukan oleh Bank Indonesia

mengembangkan

sejak pertengahan tahun 2003 dengan

yang berfungi sebagai Early Warning

mengembangkan berbagai metode analisa

System (EWS) seperti Financial Stability

macro prudential yang mengevaluasi

Indeks

tingkat

Probability of Default (PD), Model EWS

kesehatan,

kekuatan

dan

Bank

(FSI),

Indonesia
beberapa

Macro

perangkat

Stress

leading

Analisa macro prudential yang dilakukan

transition matrices, dan stress test mikro

selama ini dipublikasikan dalam suatu

perbankan.

Stabilitas

berkala

,telah

Keuangan
membantu

sektor

Test,

kelemahan sistem keuangan nasional.

Kajian

indicator

telah

properti,

secara
dalam

b.

Micro prudential supervision

menganalisis dan menyajikan informasi

Tujuan

micro-prudential

mengenai ketahanan sistem perbankan

supervision adalah untuk menjaga tingkat

dan dampak terhadap sistem keuangan

kesehatan

bila terjadi guncangan.

individual. Untuk itu, otoritas pengawas

lembaga

keuangan

secara

Analisa dilakukan antara lain

lembaga keuangan menetapkan regulasi

melalui pelaksanaan stress test dengan

yang berlandaskan pada prinsip kehati-

berbagai

hatian yang mencakup berbagai aspek

membantu
sensitivitas

alternatif

skenario

menentukan
atau

daya

tahan

untuk
tingkat

yakni

sistem

manajemen, rentabilitas dan likuiditas

keuangan nasional terhadap berbagai

serta

permodalan,

sensitivitas

kualitas

terhadap

asset,

risiko.
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Disamping itu otoritas pengawas juga

masing lembaga keuangan. Selama krisis

melakukan

tahun 2008 telah membuktikan bahwa

pengawasan

melalui

dua

pendekatan yakni: (i) analisis laporan

dengan

bank (off-site analysis) dan pemeriksaan

pengawasan prudensial di dalam bank

setempat (on-site visit) untuk menilai

sentral (DNB) dapat diperoleh suatu

kinerja dan profil risiko serta kepatuhan

gambaran sistemik secara menyeluruh

lembaga keuangan terhadap peraturan

melintasi semua sektor finansial, dan

yang berlaku.

mengambil tindakan secara cepat dan

Di Belanda, keputusan untuk
menempatkan

semua

menentukan dalam situasi krisis.

prudensial

Twin

tunggal (unified prudential supervisor) di

membuktikan

dalam Bank Sentral Belanda (DNB)

selama

didasarkan pada beberapa faktor.

keputusan dapat dibuat dalam saat yang

Salah

pengawasan

ditempatkannya

satu

ciri

Peaks
berjalan

krisis

tahun

model

telah

dengan

baik

2008,

karena

yang

tepat untuk mencegah krisis perbankan,

membedakan model Belanda dari variasi

yang sebagian besar disebabkan adanya

lain Twin Peaks, seperti misalnya model

ketentuan dalam undang-undang yang

Australia

membolehkan information sharing.

adalah

konsolidasi/penggabungan

adanya
pengawasan

Krisis menunjukkan beberapa

prudensial makro dan mikro dibawah

bagian di dalam model ”twin peaks”

bank

perlu diperkuat untuk memanfaatkan

sentral.

konsolidasi/
prudential

Dengan

dilakukannya

penggabungan,
surveillance

macro
uang

model tersebut di masa datang. Hal ini
sebagian

merefleksikan

proses

dimaksudkan untuk memastikan stabilitas

pembelajaran ketika memasuki masa

keuangan (financial stabily) menjadi

transisi

terkait erat dengan

penerapan model pada tahun 2007.

micro prudential

menuju ke

tahap akhir

supervision yang dimaksudkan untuk

Krisis 2008 menggarisbawahi

memastikan financial soundness masing-

pentingnya pengaturan dan pengawasan
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macro-prudential. Model twin peaks

Insurance (CBFA). Disamping itu, CBFA

memiliki keuntungan dari penggabungan

juga

penuh pengawasan macro prudential dan

sedangkan National Bank of Belgium

micro prudential.

(NBB) yang merupakan

merupakan

market

authority,

bank sentral

Model twin peaks memberikan

Belgia ditugasi sebagai pengawas macro-

ruang dan peluanguntuk menggelar dan

prudential dari sistem keuangan Belgia.

mengerahkan sumberdaya ke bagian dari

Berdasarkan model yang baru (twin peaks

sektor keuangan yang ditetapkan paling

model), Bank Sentral Belgia (NBB) akan

mengandung risiko sistemik. Berkaitan

menangani pengawasan micro-prudential

dengan

terhadap lembaga kredit, stockbrokers

itu,

dipergunakan

sumberdaya
untuk

yang

pengawasan

dan

perusahaan

asuransi.

Financial

perbankan memerlukan perhatian yang

Service and Markets Authority tetap

jauh lagi. Frekuensi kunjungan kepada

bertanggung

masing-masing bank harus ditentukan

tanggungjawab tugas

sesuai dengan sumberdaya yang tersedia

yang tidak termasuk yang diserahkan

dan analiosis risiko.

kepada Bank Sentral Begia (NBB).

Belgia juga merupakan negara

jawab

tetap

memegang

dari bekas CBFA

Penerapan twin peakls model bertujuan

yang baru saja menerapkan model “twin

untuk mengintegrasikan

peaks”. Penerapan model twin peaks di

macro-prudential dan micro-prudential di

Belgia pada tanggal 1 April 2011 telah

sektor keuangan dengan membawa kedua

mengubah

pengawasan tersebut secara bersama-

arsitektur

kelembagaan

pengawasan sektor keuangan Belgia.

sama

Berdasarkan

sebelumnya,

Tanggungjawab NBB diperluas hingga

pengawasan micro-prudential terhadap

mencakup pengawasan prudensial antara

bank, perusahaan asuransi dan lembaga

lain

keuangan

perusahaan asuransi secara individual,

rejim

lainnya

dilakukan

oleh

Commission for Banking, Finance and

kedalam

pengawasan

terhadap

disamping

bank

lembaga

sentral.

kredit

tanggungjawab

dan

macro-
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oprudential yang sudah ada selama ini.

Di Inggris, pihak yang berwenang telah

Paling lambat tahun 2015, NBB akan

mempertimbangkan

diperluas tanggungjawabnya mencakup

matang untuk menyusun

pengawasan prudensial dana pensiun.

dan otoritas yang baru untuk meningkatkan

(Economist

The

pengaturan dan pengawasan prudensial, dan

Ecomist, Belgium: „Twin Peaks” model

menggabungkan pertimbangan macro prudential

introduce, April 2011).

(systemic)

Intelligence

Unit

strategi menyeluruh dan
struktur akuntabilitas

dengan pengaturan dan pengawasan

micro prudensial. Pihak yang berwenang tersebut
3.2.2.

Penggabungan Pengawasan Macro-and-micro

menyadari risiko, ketidakpastian dan isu-isu dalam

Prudential dibawah Bank Sentral dalam Model

strategi tersebut dan telah mempunyai rencana

Three-Peaks (Dari Tripartite ke Three-Peaks)

untuk

Sistem keuangan Inggris terkena dampak
krisisi

2008

oleh

faktor-faktor

menangani

hal

tersebut.

Proposal

menjelaskan akuntabilitas dan mandat mereka saat

yang

ini, menetapkan kerangka kerja koordinasi dan

mempengaruhi banyak negara lainnya. Pemerintah

kerjasama, dan melangkah ke yurisdiksi lain untuk

Inggris berkesimpulan bahwa terdapat kelemahan

menentukan bagaimana menggabungkan macro-

mendasar

prudential supervision dengan picro-prudential

dalam kerangka pengaturan dan

pengawasan lembaga keuangan. Dalam White

supervision.

Paper Juli 2002 yang berjudul “A New Approach

Sebagai tanggapan terhadap kelemahan-

to Financial Regulation; Judgment, Focus, and

kelemahan yang telah diidentifikasi, pemerintah

Stability) disimpulkan bahwa “tripartite syistem”

Inggris

yang terdiri dari Bank of England, Kementerian

perombakan

Keuangan , dan Financial Service Authority telah

kelembagaan

gagal mengidentifikasi masalah yang membesar di

Akibatnya rejim pengaturan dan pengawasan

dalam sistem keuangan, melakukan mitigasi

“tripartite” yang berlaku akan diganti dan

sebelum menjadi ketidakstabilan , dan menangani

Financial

krisis secara baik ketika terjadi krisis, khususnya

dihentikan keberadaannya dalam bentuk yang ada,

kejadian pada akhir tahun 2007.

struktur model “three peaks” akan diberlakukan

memutuskan

untuk

menyeluruh
pengaturan

Supervisory

melakukan

pada
dan

Agency

kerangka

pengawasan

(FSA)

.

akan
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pada akhir 2012. (International Monetary Fund

BAB VI

Country Report No.11/230, Juli 2011) “Three

PENUTUP

peaks” tersebut terdiri dari :
a.

Prudential Regulation Authority (PRA)
selaku prudential regulator yang baru,

1.

Lembaga keuangan perbankan diatur dalam Undangundang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

sentral Inggris (Bank of England) yang

diubah

akan

dan

(Undang-undang Perbankan). Selanjutnya pada tahun 2008

terhadap

dengan Undang-undang No.21 tahun 2008 eksistensi

perusahaan keuangan, termasuk bank

Perbankan Syariah (Undang-undang Perbankan Syariah)

komersial,

semakin dikukuhkan.

melakukan

pengaturan

prudensial

bank

investasi,

building

societies, dan perusahaan asuransi.

c.

Kesimpulan

yang merupakan subsidiary dari bank

pengawasan

b.

A.

2.

dengan

Undang-undang

No.10

tahun

1998

Sesuai UU Perbankan bentuk bank terdiri dari Bank Umum

Financial Policy Committee (FPC) yang

dan Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai perbedaan

independen akan didirikan pada Bank of

dalam beberapa hal antara lain pengertian, tugas, modal,

England dengan tanggungjawab untuk

kegiatan usaha dan jaringan. Sementara dalam UU

mengatur stabilitas system keuangan

Perbankan Syariah bentuk bank terdiri dari Bank Umum

secara keseluruhan.

Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, dengan perbedaan

Financial Conduct Authority (FCA) yang

yang sama seperti halnya bank konvensional.

akan

mengatur

keuangan

yang

conduct

perusahaan

mnyediakan

3.

Lembaga

jasa

keuangan

bukan

bank

yaitu

jasanya

perusahaan=perusahaan di bidang pasar modal diatur dalam

kepada konsumen. Badan yang baru ini

Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,

akan bertanggungjawab untuk menjamin

sedangkan lembaga jasa keuangan perasuransian diatur

conduct of business yang baik untuk jasa

dalam Undang-undang No, 2 tahun 1992 tentang Usaha

keuangan retail maupun wholesale

Perasuransian

Sementara itu Lembaga Pembiayaan antara

lain Modal Ventura, Anjak Piutang, Sewa Guna Usaha
(Leasing),

Perusahaan

Kartu

Kredit

diatur

dalam
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4.

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga

pada tahun 2013, sementara pengalihan pengawasan

Pembiayaan.

perbankan dari Bank Indonesia ke OJK akan efektif pada

Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia di samping

tahun 2014.

diatur dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-

5.

7.

Sasaran pendirian OJK adalah agar krisis keuangan seperti

undang Perbankan Syariah juga diatur dalam Undang-

yang terjadi pada tahun 1997-1998 tidak terjadi lagi.

undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia terakhir

Sedangkan ruang lingkup pengawasan OJK meliputi

diubah dengan Undang-undang No. 6 tahun 2009.

pengawasan industri perbankan, pasar modal, reksadana,

Pengawasan lembaga keuangan bukan bank sesuai undang-

perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

undang terkait (a.l. UU Pasar Modal dan UU Usaha

8.

OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan secara

Perasuransian) dan peraturan perundang-undangan yang

terpadu, independen dan akuntabel terhadap :

berlaku dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu

a.

Kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan,

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan khususnya oleh

b.

Kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal,

direktorat terkait.

c.

Kegiatan

jasa

keuangan

di

bidang

LKNB

(Lembaga Keuangan Non Bank).
6.

Dalam perkembangannya sesuai Pasal 34 Undang-undang

9.

Wacana yang berkembang (bahkan di seluruh dunia)

No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diamanahkan

sebelum OJK didirikan adalah efektivitas lembaga tersebut

pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dipertanyakan. Hal

yang harus berdiri sebelum 31 Desember 2002, dan

tersebut dipicu oleh kegagalan lembaga serupa di beberapa

pendirian lembaga ini harus dengan undang-undang.

negara dalam mencegah krisis perbankan. Hal yang

Selanjutnya dengan UU Bank Indonesia dengan UU No.3

terpenting

tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.6 tahun 2009 yang

dijaminnya akses informasi terkait pengawasan macro

mengubah UU No.23 tagun 1999, selambat-lambatnya

prudential

pada tanggal 31 Desember 2010 sudah harus dibentuk

kerjasama formal antara OJK dan BI dalam menjalankan

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK)/OJK sampai

fungsinya untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-

saat ini belum terbentuk. Namun pada bulan Oktober 2011

masing institusi.

DPR telah menyetujui RUU OJK menjadi UU OJK, maka
OJK yang merupakan peleburan Bapepam LK akan efektif

10.

adalah

pelaksanaan

perbankan

kepada

tugas

Bank

OJK

adalah

Indonesia

dan

Dengan demikian masalah yang penting dalam pengawasan
lembaga jasa keuangan di seluruh dunia adalah apakah
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pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

11.

Menghadapi krisis yang terjadi maka berkembanglah

dilakukan secara terpisah (separated) seperti halnya

pendekatan terhadap isu pengawasan keuangan di seluruh

sekarang atau terintegrasi (integrated) seperti halnya

dunia

dirumuskannya UU OJK.

Integrated, Twin Peaks dan terakhir Three Peaks.

Krisis ekonomi di sejumlah negara ternyata tidak berhenti
pada

krisis

ekonomi

negara-negara

Asia

14.

Tenggara

yaitu

pendekatan

Insitutusional,

Functional,

Pengawasan Keuangan dengan pendekatan Twin Peaks
adalah gabungan antara

pengawasan micro prudential

(termasuk Indonesia) pada tahun 1997-1998, tetapi juga

yaitu menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara

terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007-2008,

individual

dilanjutkan dengan krisis hutang pemerintah Yunani dan

supervisor/regulation dan pengawasan perilaku bisnis atau

sejumlah negara di Eropa (antara lain Spanyol, Italia) pada

conduct of business dengan penekanan pada market

tahun pada tahun 2010, dan krisis ekonomi Amerika

behaviour dan perlindungan konsumen.

Serikat akhir-akhir ini karena beban utang Amerka Serikat

12.

13.

15.

yang

didasarkan

pada

prudential

Selanjutnya pengawasan keuangan berkembang menjadi

yang yang pada bulan Februari tahun 2011 sudah mencapai

“three peaks” yang menggabungkan pengawasan macro

angka US $ 14,3 trilun.

dan micro prudential dengan model twin dampak peaks.

Saat ini wacana yang berkembang adalah sistem keuangan

Tujuan Macro Prudential supervision adalah untuk

global lebih rawan dari posisi tahun 2008 karena terjadinya

meminimalkan

krisis ekonomi dan moneter di 17 negara di kawasan Eropa

perekonomian suatu negara, antara lain dengan cara

dan Amerika Serikat yang akan berimbas kepada

menginformasikan kepada otoritas publik dan industri

perekonomian dunia termasuk negara-negara berkembang

keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di

seperti

sudah

sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian

mempengaruhi aliran likuiditas di sistem perbankan, yang

mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan

banyak memegang surat-surat utang pemerintah yang

terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Indonesia.

Krisis

utang

di

Eropa

relatif sudah tidak bisa terbayarkan dalam jangka pendek.
Hal

ini

membuat

bank-bank

yang

relatif

sehat

menghentikan kegiatan pinjam meminjam di pasar uang,

16.

dampak

krisis

keuangan

pada

Dalam pengawasan dengan pendekatan Three Peaks
dipiisahkan antara :
a.

Pengawasan macro prudential yaitu mengatur

sehingga menurut pandangan IMF menambah risiko berupa

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan

pemburukan/perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

secara komprehensif mempersiapkan terjadinya
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risiko sistemik di sektor keuangan dengan upaya

memeriksa dan memperoleh data dari suatu lembaga

membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan

kuangan.

ekonomi suatu negara, yang pada umumnya
merupakan tanggungjawab bank sentral.
b.

Pengawasan

micro

prudential

yang

B. Saran
akan

melakukan pengaturan dan pengawasan prudential

c.

RUU OJK yang telah disetujui DPR menjadi UU OJK pada

(pengawasan dan pengaturan ketentuan kehati-

bulan Oktober 2011 perlu mempertimbangkan krisis-krisis

hatian) yang fokus pada keamanan dan kesehatan

yang terjadi setelah tahun 1997-1998, antara lain krisis

individual lembaga keuangan, termasuk bank dan

Yunani dan disejumlah negara Eropa serta Krisis Amerika

lembaga keuangan non bank lainnya, dan

Serikat yang terjadi mulai tahun 2007-2008 kemudian

Perlindungan

disusul dengan krisis ekonomi 2010-2011.

conduct

17.

1.

nasabah

(perilaku)

melalui

lembaga

pengawasan

keuangan

yang

2.

Demikian

pula

perlu

dipertimbangkan

perubahan

menyediakan jasanya pada konsumen, yang

pengawasan lembaga keuangan di sejumlah negara untuk

bertanggungjawab untuk menjamin conduct of

mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang lebih besar

business yang baik untuk jasa keuangan retail

yang nyaris melumpuhkan perekonomian dunia , seperti

maupun wholesale.

halnya yang terjadi di negara Inggris dan Belanda, yang

Di beberapa negara ketiga pengawasan tersebut diberikan

merubah menjadi pengawasan twin peaks kemudian

kepada institusi yang terpisah. Untuk keberhasilan ketiga

menjadi three peaks.

pengawasan tersebut perlu adanya koordinasi yang baik

3.

Isu pengawasan lembaga keuangan dilakukan secara

antara Macro Prudential Supervision dan Micro Prudential

terpisah atau terintegrasi tidak menjadi masalah, yang

Supervision, antara lain dijaminnya diperolehnya/akses

penting adalah adanya pengawasan yang fokus pada macro

data secara cepat dari lembaga-keuangan, untuk mencegah

prudential supervision, micro prudential supervision dan

terjadinya systemic crisis. Dalam hal koordinasi tersebut

perlindungan nasabah melalui pengawasan conduct dari

diperkirakan akan sulit dilaksanakan (seperti yang selama

lembaga-lembaga keuangan.

ini terjadi), maka dalam perubahan RUU Bank Indonesia
kepada Bank Indonesia perlu diatur hak untuk langsung

4.

Hal tersebut perlu didukung adanya koordinasi antara
lembaga-lembaga pengawas untuk mencegah terjadinya
systemic crisis, atau pemberian kewenangan yang jelas
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kepada bank sentral sebagai pemegang amanah macro
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