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DARI REDAKSI

Dari Redaksi

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012
menyajikan tema tentang “Otoritas Jasa Keuangan”, tema ini dipilih
sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundang pada tanggal 22
November 2011. Dengan undang-undang ini telah dibentuk Otoritas Jasa
Keuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan
pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan  yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas
Jasa Keuangan dilatarbelakangi banyaknya permasalahan  lintas
sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard,
belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan
terganggunya stabilitas sistem keuangan yang semakin mendorong
diperlukannya pembentukan lembaga di sektor jasa keuangan yang
terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara
secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil serta
mampu melindungi konsumen dan masyarakat, sesuai dengan tujuan
tersebut. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung
kepentingan sektor jasa keuangan nasional, yang pada akhirnya mampu
meningkatkan daya saing nasional.

Edisi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012
ini memuat artikel-artikel tentang Pembentukan dan Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan, Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa
Keuangan, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga
Perbankan Syariah, Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana jasa
Keuangan di Indonesia, Akibat Hukum dibentuknya Lembaga Otoritas
Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia,
Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Catatan Singkat
terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peran Komisi Informasi dalam
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai dengan Ketentuan
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Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kompetensi
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian
Grasi.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi
Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk
tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam Redaksi.



Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Indaryanto, Wisnu
Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Sebagai lembaga negara independen yang baru di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam melakukan
pengawasan sektor perbankan di negara kita. Berdirinya lembaga independen
baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Bank
Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002 dan kemudian menjadi
paling lambat 31 Desember 2010. Tugas pengawasan bank merupakan tugas yang
penting khusunya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan
pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Tulisan ini akan
membahas sedikit tentang mekanisme pembentukan dan wewenang dari lembaga
yang bernama Otoritas Jasa Keuangan.
Kata kunci : Pembentukan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Indaryanto, Wisnu
Establishment and Authority of the Financial Services Authority
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

As a newly independent state institution in Indonesia, the Financial Services Authority
is expected to perform one of the tasks of Bank Indonesia in supervising the banking
sector in our country. The establishment of a new independent agency is long mandated
by the Law on Bank Indonesia, which is no later than December 31, 2002 and
postponed again be later than December 31, 2010. Task of bank supervision is a
particularly important task in order to create a sound banking system and ultimately to
encourage the effectiveness of monetary policy. This paper will discuss a bit about the
formation mechanism and the authority of the institution called the Financial Services
Authority.
Keywords: Establishment and Supervision of the Financial Services Authority
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Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Sitompul, Zulkarnain
Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik dari
pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan Otoritas Jasa
Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.
Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan  mampu mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, transparan, dan akuntabel

Sitompul, Zulkarnain
Conception And Transformation Financial Services Authority
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

Financial institutions, regulatory authorities need independence, both from government
and from industry-supervised, so the purpose of the Financial Services Authority to
ensure that the overll activity in the financial services sector held on a regular basis, fair,
transparency, and accountable can be achieved. In addition, the Financial Services
Authority is also expected to bring the financial system to grow in a sustainable and
state and capable of protecting the interests of consumers and society.
Keyword : Financial Services Authority, transparency, and accountable



Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Sri Rahyani, Wiwin
Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali
struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi
pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur
tangan pihak lain. Meskipun OJK lembaga yang independen tetapi
keindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak). Independensi OJK
dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan
pendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturan
dan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen.
Keindependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat Good Corporate
Governance dalam dunia keuangan dan perbankan.
Kata kunci : independen, pengaturan, pengawasan, sektor jasa keuangan

Sri Rahyani, Wiwin
The Independence of the Financial Services Authority Perspectives in Law Number 21
Year 2011 Concerning the Financial Services Authority
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

The approved Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority
has given birth to an independent institution, namely the Financial Services Authority
(OJK), which is the outcome of a restructurization process of organizational structure of
the institutions that conduct the management and supervision functions in the
regulation and supervision of the financial services sector. OJK is an institution that is
independent in conducting its duty and authority, free from the interference of any
other. Even though OJK is independent but its independence does not apply fully.
The indepedence of OJK in managing and monitoring activity in financial services sector
is done by approach through good coordination in producing regulation and doing close
monitoring to an independent institution. The independence of OJK will be fully
effective if there is good corporate governance in finance and banking sector.
Keywords : independent, regulation, supervision,the financial services sector
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Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hasan, Hasbi
Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan
Syariah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan syariah
sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan lembaga-
lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, seperti DSN dan DPS. Salah
satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan
DSN dan DPS tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat
perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK. Selain itu, struktur keanggotaan
DK-OJK yang akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan
SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankan
syariah, sehingga OJK diharapkan memiliki skema dan prosedur dalam
pengembangan perbankan syariah.
Kata kunci : efektifitas, regulasi, supervisi, koordinasi

Hasan, Hasbi
Effective Control of Financial Services Authority on Sharia Banking Institutions
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

The effectivity of the supervision of Financial Services Authority (OJK) to the Sharia
banking will be depending much on communication and coordination  between OJK and
other institutions related to Shariah banking such as DSN and DPS. One of the efforts to
facilitate the communication and coordination between OJK, DSN and DPS is by making
unit or directorate of Sharia banking in the structure of OJK organization. In addition to
that, the structure of membership of DK-OJK which will be authorized by the
government and House of Representative needs to consider human resources having
the commitment and good understanding about the finance of Sharia banking. So that,
it is hoped that OKJ will have scheme and procedure in developing Sharia  banking.
Key words : effectivity, regulation, supervision and coordination



Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Wiriadinata , Wahyu
Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Tulisan ini, bertujuan untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana efektivitas
penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi kejahatan jasa
keuangan di Indonesia. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena dalam Undang-
Undang Otoritas jasa Keuangan ada Penyidik OJK yang mempunyai kewenangan
penyidikan terhadap tindak pidana OJK yang mencakup sektor perbankan, pasar
modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya. Padahal sudah ada penyidik lain yang mempunyai kewenangan
untuk menyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Kerangka teoritis bertolak
dari pemikiran Aristoteles yang mengemukakan tentang tujuan hukum untuk
mencapai keadilan juga stuffen theory dari Hans Kelsen. Metode penulisan adalah
yuridis normatif, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, baik yang
ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku
ilmu pengetahuan hukum, khususnya perundang-undangan yang berkaitan dengan
Otoritas Jasa Keuangan. Hasilnya berupa aspek yuridis dituangkan dalam bentuk
deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah: Akan terjadi tumpang
tindih antara penyidik OJK dengan Penyidik Jaksa, Polisi dan KPK, baik dalam
penyidikan tindak pidana umum maupun khusus/korupsi, tentang efektivitas
dari penyidik OJK harus dibuktikan di masa yang akan datang.
Kata Kunci : Penyidik, Jasa Keuangan, Efektivitas, Tumpang Tindih

Wiriadinata , Wahyu
Investigaor Problem in Crime Financial Services in Indonesia
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

This paper, aims to answer the question to what extent the effectiveness of
investigators Financial Services Authority (OJK) in tackling crime financial services in
Indonesia. Questions and problems arise because the law there investigator Financial
Services Authority OJK which has the authority to investigate criminal OJK covering
banking, capital market, insurance, pension funds, financial institutions and others
financial institutions. Whereas other investigators already has the authority to
investigate, namely attorney, the police and the KPK. Theoretical framework departed
from the Aristoteles argued about the purpose of the law to achieve justice also stuffen
theory of Hans Kelsen. Normative method of writing is, by studying the legislation, either
in the statute itself and is in the literature/science books of law, especially laws relating
to the Financial Services Authority. The result is a juridical cast in the form of descriptive
analysis. The conclusions of this paper are: There will be an overlap between the OJK
investigator with thr Attorney Investigator, Police and the KPK, both in general and
criminal investigations special/corruption, about the effectiveness of the investigator
OJK should be proved in the future.
Keywords : Investigator, Financial Services, Effectiveness, Overlapping
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Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Pakpahan, Rudy Hendra
Akibat Hukum dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan
Lembaga Keuangan di Indonesia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan
karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh BI selama
ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi
berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga
keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang
sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil
terhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut tidak segera direspon,
dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan
yang dilakukan BI sehingga tidak menyelesaikan masalah tetapi yang terjadi adalah
memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan
anggaran negara yang begitu banyak.
Kata kunci : fungsi pengawasan, leembaga keuangan

Pakpahan, Rudy Hendra
Due to Legal Formation Institutions Financial Services Authority Supervision of
Financial Institutions in Indonesia
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

The transfer of authority supervision function to Financial Services Authority (OJK)
conducted caused by assessment that supervision of bank conducted by BI during the
time less effective, so that done of synchronization and harmonization various law and
regulation which concerning supervision of financial institution expected by  function
supervision of financial institution specially bank which now have been holded by OJK
can mount and conducted dispassionately to all institution be controlled. If mentioned
do not immediately responded, felt concerned about supervision of financial institution
specially bank is the same with conducted by BI so that do not finish the problem of
instead that happened to remove the problem of same to other institute which formed
with state budget which so much.
Keyword : supervision function, financial institution



Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Khopiatuziadah
Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-
Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara nyata merubah konstalasi
kewenangan pengawasan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Peralihan
kewenangan pengawasan di sektor perbankan yang semula berada di satu tangan
yakni di Bank Indonesia baik pengawasan bidang macroprudential maupun
microprudential, berdasarkan UU ini diserahkan kepada OJK. Namun demikian
UU ini memberi ruang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan
pengawasan yang bersifat macroprudential dengan tetap berkoordinasi dengan OJK.
Pengaturan hubungan kelembagaan yang belum secara rinci dan jelas
memungkinkan timbulnya multi penafsiran dan berpengaruh pada arah kebijakan
peraturan perundang-undangan terkait di sektor perbankan, Harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan-peraturan terkait tersebut harus dilakukan dengan juga
menghindari konflik kepentingan jangka pendek.
Kata Kunci : Hubungan kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank

Indonesia, pengawasan, jasa keuangan, sektor perbankan

Khopiatuziadah
Institutional Relations of the Banking Sector Supervisory: Perspectif of Law on the
Financial Services Authority
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

Law No 12/2011 has significantly changed and transformed the supervisory authority
constellation of financial services sector including banking. It was the single supervisory
of central bank both macroprudential dan microprudential supervisions, under  the Law
No.12/2011, the authority to supervise banking sector that was originally in the hand of
Bank Indonesia submitted to The Financial Services Authority (OJK). However, the law
gives space to the central bank to implement macroprudential supervisory authority that
is fixed in coordination with the OJK. The unclear stipulation of Institutional relations
allows the multi-interpretation which will influence the direction of policyof related
legislations in the banking sector. Harmonization and synchronization of related
regulations should be emphasized, moreover avoiding short-term conflicts of interest.
Keywords : institutional relations, Financial Services Authority, Bank of Indonesia,

        supervisory, Financial services, banking sector
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Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Asmirawati, Nova
Catatan Singkat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah
terobosan dibidang hukum perbankan, sebab pengaturan dan pengawasan sektor
perbankan di Indonesia tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan
kepada otoritas jasa keuangan, yaitu sebuah lembaga independen yang mempunyai
fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.
Terlepas pro-kontra terhadap subtansi materi yang termuat dalam Undang-Undang
tentang Otoritas Jasa Keuangan, tentu terdapat beberapa titik kelemahan dalam
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan misalnya yang terkait dengan teknik
penormaan yang berakibat timbulnya perbedaan tafsir dikalangan penggunanya.
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Teknik Penormaan

Asmirawati, Nova
A Brief Note on the Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2011 Concerning
the Financial Services Authority
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

Birth of law on the Financial Services Authority is a breakthrough in the field of banking
law, for regulation and supervision of the banking sector in Indonesia are no longer in
Bank Indonesia, but were transferred to the financial services authority, which is an
independent agency that has the functions, duties and powers to make arrangements,
supervision, inspection and investigation of the financial services industry in Indonesia.
Despite the pros and cons of the substance of the material contained in the Act on the
Financial Services Authority, of course, there are some weak points in the law on the
Financial Services Authority related to preparation techniques such as legislation
relating to techniques that cause a difference norms interpratation among users.
Keywords : Financial Services Authority, Engineering Norm
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Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Shinta Dewi, Serafina
Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai
dengan Ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Hak setiap orang untuk mengembangkan diri yang salah satunya dengan
pemenuhan atas hak untuk memperoleh informasi masih belum dapat dipenuhi
secara menyeluruh oleh pemerintah. Dengan disusunnya Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta dibentuknya Komisi Informasi sebagai lembaga
mandiri yang mengawal pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka
dimungkinkan akan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran keterbukaan
informasi yang dilakukan oleh badan publik.
Kata kunci :  informasi publik, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

        Publik, Sengketa informasi publik, Komisi Informasi

Shinta Dewi, Serafina
The Role of the Information Commission in Publik Information Dispute Resolution Based
on: the Provisions of Public Information Act
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

One of the individual right which has to be fulfilled by the government is the right to
obtain information, however this right has not yet been completely fulfilled by the
government due to several constrains exist. With the promulgation of disclosure of   public
information act, followed by the establishment of the commission of information as an
independent body, it’s possible will be able to minimize the probability of disclosure
information violations by the public agencies.
Key words : public information, the law on public information disclosure,

            public information Disputes, the information commission
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Prayogo, R. Tony
Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian
Grasi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3.

Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana Schapelle Leigh Corby warga
negara Australia dan Peter Achim Franz Grobmann warga Negara Jerman yang
merupakan terpidana dalam kasus peredaran Narkotika, telah menimbulkan
kontroversi dalam masyarakat. Pemberian grasi tersebut menurut sebagian
masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidak konsistenan pemerintah terhadap
segala upaya-upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika yang dicanangkannya
selama ini. Selain itu pemberian grasi oleh Presiden dianggap telah melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, serta melukai rasa keadilan masyarakat. Ketidak adanya
ketentuan dalam UU Grasi yang memberi batasan bagi pemohon grasi dengan
latar belakang kasus narkotika (yang tergolong sebagai extra ordinary cryme), turut
mendukung adanya sikap skeptis masyarakat terhadap segala upaya pembarantasan
tindak pidana norkotika yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebagian masyarakat
tersebut menganggap dengan tidak adanya pembatasan  tersebut, memungkinkan
pemohon grasi dengan latar belakang kasus dengan kategori extra ordinary cryme
berpeluang untuk mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden dan berpeluang
pula untuk dapat dikabulkan Grasinya oleh Presiden. Oleh sebab itu guna
mencegah “sah”nya Keputusan Presiden tentang pemberian grasi ditempuh melalui
mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme yang dilakukan melalui
“pengujian” melalui lembaga peradilan ini pula tidak tepat ditinjau secara yuridis
karena grasi merupakan suatu bentuk kewenangan konstitusional Presiden yang
diatur dalam UUD 1945. Grasi merupakan hak prerogative Presiden. Dengan
demikian secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki
kewenangan untuk mengadili objek sengketa aquo yang berupa Keputusan Presiden
tentang grasi tersebut. Namun agar pemberian grasi tidak sewenang-wenang
diberikan oleh Presiden, instrument kontrol dari masyarakat berupa (social
control), baik melalui control media serta instrument politik yang dilakukan oleh
wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dapat digunakan untuk mencegah
abuse of power oleh Presiden dalam memberikan grasi.
Kata kunci : pemberian grasi, tindak pidana narkotika.

Prayogo, R. Tony
Competence of the Court of Operating Procedures Passing in Case Granting Clemency
Indonesia Journal of Legislation Vol. 9 No. 3.

Clemency granting given from president to Schapelle Leigh Corby, a Australian, and
Peter Achim Franz Grobmann, a Germany, convicted person in circulation narcotics case
raises the controversy in community. A portion of community considered the clemency
granted as government inconsistency to the eradication of Narcotic crime proclaimed.
Besides that, the clemency granted given by president considered as violation to the
provisions of statutory regulations and violate the good general principles of government
and hurt a sense of community justice. The absence of provision of clemency which gives
boundaries for claimant with narcotics background (as an extra ordinary crime), also
contributing sceptical public attitudes against narcotics crime eradication efforts
conducted by government.  A portion of community considered the absence of those
boundaries enable the clemency applicant with background extra ordinary crimes



category had a chance to lodge clemency to president and had a chance to grant the
clemency. Therefore to prevent presidential decree legitimation concerning the granting
of clemency taken though state administrative courts. Mechanism conducted by
“testing” in judicial institutions is inappropriate reviewed in a juridical manner due to
the clemency is constitutional authority of President regulated in UUD 1945. Clemency
is a prerogative right of president.  Thus, a state administrative court does not have the
authority to prosecute the object of dispute juridically concerning President Decree of
clemency. However to avoid clemency arbitrary by the president; social control, media
control and political instrument conducted by representative from house of
representative could be used to prevent abuse of power by a president in giving granting
clemency.
Keywords : granting clemency, narcotics criminal acts
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Abstrak
Sebagai lembaga negara independen yang baru di Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia
dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di negara kita. Berdirinya
lembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-
Undang tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002
dan kemudian menjadi paling lambat 31 Desember 2010. Tugas pengawasan
bank merupakan tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan
sistem perbankan yang sehat dan pada akhirnya dapat mendorong efektivitas
kebijakan moneter. Tulisan ini akan membahas sedikit tentang mekanisme
pembentukan dan wewenang dari lembaga yang bernama Otoritas Jasa
Keuangan.
Kata kunci : Pembentukan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Abstract
As a newly independent state institution in Indonesia, the Financial Services
Authority is expected to perform one of the tasks of Bank Indonesia in supervising
the banking sector in our country. The establishment of a new independent agency is
long mandated by the Law on Bank Indonesia, which is no later than December 31,
2002 and postponed again be later than December 31, 2010. Task of bank
supervision is a particularly important task in order to create a sound banking    system
and ultimately to encourage the effectiveness of monetary policy. This paper will
discuss a bit about the formation mechanism and the authority of the institution called
the Financial Services Authority.
Keywords : Establishment and Supervision of the Financial Services Authority

A. Pendahuluan
Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011,
pengaturan dan pegawasan sektor perbankan yang semula berada pada
Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita dialihkan pada
otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya
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1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3    Penjelasan Pasal 34 ayat (1) 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

disingkat OJK, adalah lembaga yang indpenden dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.1

Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk
memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah
badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum
pemisahan fungsi pengawasan tesebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan
Undang-Undang.

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya
31 Desember 2010.2

Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan
perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi
asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan
pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam
menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah
dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya
lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam
Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga
pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank
Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan
data makro yang diperlukan. 3
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Ke-independenan OJK berkaitan dengan beberapa hal: yaitu
pertama independen yang berkait dengan pemberhentian anggota
lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang
diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga yang bersangkutan,
tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-
waktu oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif.
Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi
Presiden, sifat independen juga tercermin dari :

1. kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu
orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses
internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya
menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat
proses pemilihan keanggotaannya;

2.  kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari
partai politik tertentu; dan

3. masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara
bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).4

Dalam Undang-Undang tentang OJK, pimpinan tertinggi terletak
pada Dewan Komisioner. Mengenai struktur Dewan Komisioner terdiri
dari 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan
Presiden, dengan susunan sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;

c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan  merangkap anggota;

d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap
anggota;

e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
merangkap anggota;

f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan
Konsumen;

4 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009,
hlm. 152.
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h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan
anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang
merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.5

Calon Dewan Komisioner diusulkan oleh Presiden yang pemilihan
dan penentuannya dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksi
tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden dan beranggotakan 9
(sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia,
dan masyarakat.

Setelah melakukan pengumuman calon anggota Dewan Komisioner
kepada masyarakat, Panitia Seleksi melakukan penyaringan
administrasi terhadap para calon yang telah mendaftar dan kemudian
hasilnya disampaikan kepada Presiden untuk dipilih dan disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pola rekrutmen Dewan Komisioner
OJK seperti ini menimbulkan pertanyaan, yaitu siapa saja yang menjadi
Panitia Seleksi untuk mencari calon-calon yang memang qualified
mengisi jabatan Dewan Komisioner OJK. Meskipun telah disebutkan
Panitia Seleksi terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan
masyarakat, tetapi semua bergantung pada Presiden yang berwenang
membentuk panitia Seleksi tersebut. Kualitas Dewan Komisioner yang
akan dibentuk sangat bergantung pada proses awal seleksi oleh Panitia
Seleksi. Selain itu permasalahan lain yang timbul adalah mengenai
kewenangan OJK itu sendiri yang sangat besar, melebihi apa yang
diamanatkan oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai
lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap perbankan
di Indonesia.

B. Lembaga Negara Independen dan Pola Rekrutmennya
Seperti telah disebutkan diatas, OJK lahir atas dasar Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaga Negara yang
independen sebelumnya yang telah lahir beserta dasar hukum yang
melahirkannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

5 Pasal 10 ayat (4) Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
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Tabel 1

Lembaga Negara Independen dan Dasar Hukumnya

Dari tabel di atas, penulis hanya ingin mengungkapkan bahwa
walaupun semua lembaga Negara independen tersebut mempunyai dasar
hukum pembentukan, namun terdapat perbedaan mengenai mekanisme
pola rekrutmen. Oleh Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan,
setidaknya ada beberapa pola rekutmen keanggotaan lembaga Negara
independen, yaitu: 6

6 Opcit, hlm. 155.
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1. anggota komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul
dari Presiden.

Untuk melancarkan proses pemilihan calon anggota komisi,
pemerintah membentuk panitia seleksi (Pansel) yang terdiri dari
unsur pemerintah dan masyarakat. Pansel ini yang kemudian
melakukan seluruh tahap penjaringan dan penyeleksian calon
anggota komisi dan hasilnya diserahkan kepada Presiden untuk
diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian
melakukan pemilihan terhadap calon anggota yang telah diusulkan
oleh Presiden. Sebelum melakukan pemilihan, DPR terlebih dahulu
akan melakukan fit and proper test terhadap para calon. Setelah
itu, pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting. Terakhir,
hasil dari DPR diserahkan kepada Presiden untuk disahkan.
Seleksi dengan pola ini diterapkan pada Komsi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi
Informasi.

2. anggota komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul
komisi tersebut.

Seluruh proses seleksi calon anggota komisi dilakukan oleh
komisi yang bersangkutan. Biasanya proses seleksi ini dilakukan
oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh komisi terkait. Hasil
seleksi calon anggota kemudian diserahkan kepada DPR untuk
dipilih. Sebelum melakukan pemilihan, DPR terlebih dahulu akan
melakukan fit and proper test terhadap para calon. Setelah itu
pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting. Presiden, selaku
kepala negara, hanya meresmikan anggota yang telah dipilih oleh
DPR. Seleksi dengan pola ini diterapkan pada Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi
Penyiaran Indonesia.

3. anggota komisi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul
dari komisi lain.

Pola ini diterapkan pada mekanisme pemilihan anggota Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu). Proses seleksi calon anggota Bawaslu
dilakukan Komisi Pemilihan Umum dengan membentuk sebuah
panitia seleksi. Hasil seleksi pansel diserahkan kepada KPU dan
kemudian KPU menyerahkan daftar calon anggota kepada DPR.
Lalu DPR yang melakukan pemilihan. Namun, sebelum melakukan
pemilihan DPR terlebih dahulu akan melakukan fit and proper test
terhadap para calon. Setelah itu pemilihan dilakukan melalui
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mekanisme voting.

4. Presiden mengangkat anggota komisi atas peresetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Proses seleksi calon anggota komisi dilakukan oleh
pemerintah dengan membentuk panitia seleksi (Pansel). Pansel
yang kemudian melakukan proses penjaringan dan seleksi
terhadap calon anggota komisi. Hasil seleksi Pansel kemudian
diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai
anggota komisi. Sebelum memilih dan menetpkan anggota komisi,
Presiden terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR. Pola ini
diterapkan pada Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban.

5. Presiden mengangkat anggota komisi setelah mendapat
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengusulan calon anggota komisi dilakukan oleh komisi
Negara tersebut melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh
komisi Negara yang bersangkutan. Hasil seleksi kemudian
diserahkan kepada Presiden. Sebelum menetapkan anggota
komisi, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan dari DPR.
Pola seleksi seperti ini diterapkan pada Komisi perlindungan Anak.

6. Khusus pola rekrutmen untuk Dewan Pers.

Untuk Dewan Pers anggotanya terdiri dari unsur wartawan,
pimpinan perusahan pers, tokoh masyarakat, dan pakaor
komunikasi. Mekanisme pemilihan masing-masing unsur tersebut
diserahkan kepada 2 (dua) organisasi. Bagi anggota dari unsur
wartawan dipilih oleh organisasi wartawan dan bagi anggota dari
unsur pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan
pers. Sedangkan bagi anggota dari unsur masyarakat dan pakar
komunikasi dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi
perusahaan pers.

Dari beberapa model rekrutmen keanggotaan lembaga Negara
independen diatas, terdapat kelemahan tentang mekanisme
perekrutannya, yaitu mengenai sistem seleksi yang didasarkan pada
rekrutmen yang terbuka sehingga setiap orang bisa mendaftar. Walaupun
dengan sistem tersebut lebih transparan, namun dengan demikian
orang yang mendaftar bisa jadi hanya jobseeker dan belum tentu memiliki
kemampuan untuk mengisi formasi yang didaftar. Selain itu, biaya yang
akan dikeluarkan untuk proses rekrutmen semacam ini sangat besar
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mengingat banyak pendaftar yang harus diseleksi oleh Pansel.
Banyaknya pendaftar ini juga akibat dari persayaratan untuk menjadi
Dewan Komisioner yang terlalu ringan, yaitu:

a. warga negara Indonesia,

b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,

c. cakap melakukan perbuatan hukum,

d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus
perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit,

e. sehat jasmani,

f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat
ditetapkan,

g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan,
dan

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima)
tahun atau lebih. 7

Dengan persyaratan seperti itu, secara otomatis akan banyak
orang yang mendaftar. Bahkan pada penjelasan dari Undang-Undang OJK
ini juga tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai persyaratan anggota
Dewan Komisioner.

Selain persyaratan menjadi anggota Dewan Komisioner, yang tidak
kalah penting adalah persyaratan Pansel itu sendiri karena Pansel inilah
yang berperan penting dalam menentukan hasil akhir siapa saja yang
akan menjadi anggota Dewan Komisioner. Dalam Pasal 11 ayat (3) hanya
menyebutkan Panitia Seleksi beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang
terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat, tidak
menjelaskan mengenai kriteria apa saja apalagi mekanisme kerja dari
Panitia Seleksi tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan persyaratan
untuk menjadi anggota Dewan Komisioner yang bersifat terbuka.

Setelah permasalahan dalam model rekrutmen dan pembentukan
serta mekanisme kerja Panitia Seleksi, permasalahan yang paling
mendasar dari lahirnya Undang-Undang OJK ini adalah mengenai
kewenangan pengawasan lembaga independen ini sendiri. Seperti telah

7 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahuin 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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dibahas sebelumnya, dasar hukum lahirnya OJK adalah Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam Pasal tersebut dinyatakan tugas
mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan yang
independen. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya
adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi
saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan
di luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.8 Akan
tetapi, bila kita lihat dalam Pasal 9, OJK berwenang memberikan sanksi
administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Seharusnya
apabila konsisten dengan tugas pengawasan yang diberikan oleh Bank
Indonesia, OJK hanya melakukan pengawasan dan melaporkan hasil
pengawasan yang dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika kita melihat tugas dan wewenang Bank Indonesia, yaitu:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan

c. mengatur dan mengawasi Bank.9

Dari ketiga tugas diatas, OJK mendapat amanat untuk melakukan
tugas pengawasan terhadap Bank. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang OJK menyatakan Otoritas Jasa Keuangan, yang
selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam rumusan Pasal
tersebut muncul wewenang tambahan yaitu pengaturan. Artinya,
Undang-Undang OJK ini memberikan kewenangan yang lebih dari
sekedar pengawasan terhadap sektor perbankan. Padahal dalam Pasal
24 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tugas pengaturan jelas
dimiliki oleh Bank Indonesia yaitu dengan menetapkan peraturan serta
memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu dari Bank. Jika OJK juga diberi kewenangan mengatur, maka

8 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur
pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 17.
9 Gozali, Djoni dan Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107
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akan terjadi over kewenangan dari lembaga independen baru ini.
Padahal sesuai dengan Pasal yang mengamantakan pembentukannya,
OJK hanya diberi kewenangan melakukan pengawasan.

C. Penutup
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan memang membuat hukum perbankan di Indonesia
memasuki era baru, terutama dalam hal pengawasan terhadap sektor
perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada
lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan
lembaga independen ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akan
tetapi di Negara-nagara lain, seperti Inggris, Australia, Perancis, Jepang,
dan Korea Selatan, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank
sentral. Alasan pemisahan tersebut untuk menghindari kemungkinan
adanya pertentangan kepentingan antara tugas menjaga kestabilan
moneter dan tugas pengawasan bank.

Akan tetapi, kita tidak bisa memungkiri ada beberapa catatan
dalam Undang-Undang OJK ini. Antara lain mengenai mekanisme
pembentukan Pansel oleh pemerintah dan sistem kerja dari Pansel itu
sendiri serta mengenai kewenangan dari OJK yang melebihi dari apa
yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan yang
membentuknya. Sebaiknya catatan-catatan seperti ini diperhatikan agar
terwujud good governance dan adanya kepastian hukum di negara kita
serta dapat dihindari pada pembentukan-pembentukan lembaga
independen selanjutnya, apabila memang diperlukan.
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Abstrak
Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik
dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan Otoritas
Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat
tercapai. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan  mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, transparan, dan akuntabel.

Abstract
Financial institutions, regulatory authorities need independence, both from
government and from industry-supervised, so the purpose of the Financial Services
Authority to ensure that the overall activity in the financial services sector held on a
regular basis, fair, transparency, and accountable can be achieved. In addition, the
Financial Services Authority is also expected to bring the financial system to grow in
a sustainable and state and capable of protecting the interests of consumers and
society.
Keyword : Financial Services Authority, transparency, and accountable.

A. Pendahuluan
Mulai tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan beroperasi

sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. OJK yang didirikan dengan
UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berfungsi menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan yang meliputi:

* Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Nasional Jakarta.
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a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.1

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem
pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang
dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem
pengaturan dan pengawasan OJK. Sistem pengawasan jasa keuangan
secara terintegrasi  dimulai di Skandinavia pada pertangahan tahun
1980an. Inggris dan Jepang menerapkan sistem pengawasan
terintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan United Kingdom
Financial Services Authority dan Japan Financial Services Agency.2

Meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa
keuangan terpadu berbeda di setiap negara, terdapat beberapa faktor
yang memicu dilakukannya perubahan terhadap struktur kelembagaan
pengawas jasa keuangan. Pertama, munculnya konglomerasi keuangan
dan mulai diterapkannya universal banking di banyak negara. Kondisi
ini menyebabkan  regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak
efektif karena  terjadi gap dalam regulasi dan supervisi. Kedua, stabilitas
sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan
lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalah
stabilitas sistem keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yang
tepat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Ketiga,
kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi
komponen utama good governance. Untuk meningkatkan -good governance
pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi
struktur lembaga pengawas jasa keuangannya.3

1 Lembaga jasa keuangan lainnya adalah  pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial,
pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai
pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain
yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan
2 Mamiko Yokoi-Arai, “The Regulatory Efficiency of a Single Regulator in Financial Services: Analysis of
the UK and Japan”,  Banking & Finance Law Review, October, 2006, hlm. 1.
3 Ibid, hlm. 5.
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Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalam
penjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi
dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi
informasi serta inovasi finansial  menciptakan sistem keuangan
menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor
keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping
itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan
kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah
menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa
keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya
permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi
tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa
keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi
tersebut, langkah-langkah persiapan dan periode transisi telah
ditetapkan sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan
secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di
sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
(disingkat  lembaga keuangan bukan bank /LKBB) yang dilakukan oleh
Bapepam – LK dialihkan pada akhir tahun 2012. Tahap kedua,
pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir
tahun 2013.

Sebagai langkah persiapan pendirian OJK, pada 26 Juni 2012  ketua
dan anggota Dewan Komisioner (DK) OJK sudah terpilih dan satu bulan
sejak diangkat,  DK membentuk tim transisi yang bertugas menyiapkan
sarana dan prasarana  OJK. Dalam pembentukan  tim transisi tersebut,
DK OJK  berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia. Calon anggota tim transisi diusulkan oleh Menteri Keuangan
dan Gubernur Bank Indonesia yang  kemudian ditetapkan oleh DK OJK
sebagai  anggota tim transisi. Tim transisi membantu kelancaran
pelaksanaan tugas DK  untuk mengindentifikasi dan memverifikasi
kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait
dengan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dan
mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.

Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan
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Selanjutnya, DK OJK menetapkan struktur organisasi, tugas pokok
dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun
infrastruktur OJK. Setelah itu, tiga bulan sebelum beralihnya fungsi,
tugas dan wewenang pengawasan jasa keuangan ke OJK,  Ketua DK
menyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan
pegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang
akan dialihkan atau dipekerjakan di  OJK. Permintan Ketua DK OJK
tersebut harus dipenuhi oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri
Keuangan  dengan  mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank
Indonesia dan Kementerian Keuangan yang akan berkerja di OJK. Di
samping pegawai dan pejabat yang ditugaskan oleh BI dan Kementerian
Keuangan, DK  OJK dapat melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai
secara terbuka.

Untuk pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dan pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan di sektor Perbankan yang dialihkan untuk dipekerjakan
pada OJK,  wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat:

a. 1 (satu) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan

b. 3 (tiga) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank
Indonesia.

Pejabat dan/atau pegawai  dimaksud wajib menetapkan pilihan
status sebagai pejabat dan/atau pegawai OJK atau:

a. sebagai pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, paling
lama 3 (tiga) bulan sejak beralihnya fungsi tugas, dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau
pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan; dan

b. sebagai pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia, paling lama 2
(dua) tahun sejak beralihnya fungsi tugas, dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau
pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan kepada
OJK, kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank
Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan dan kekayaan negara
dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan
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dan Bapepem –LK  dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal dan LKBB
dapat digunakan oleh OJK.

Risiko terbesar yang dihadapi oleh OJK  pada masa peralihan adalah
kemungkinan hilangnya kompetensi pengawasan yang sangat penting.
Oleh karena itu, pada masa transisi, penting untuk memastikan bahwa
modal manusia dan pengetahuan kelembagaan yang telah dibina oleh
BI dan Bapepam - LK tidak hilang, tetapi dialihkan ke OJK.4  Periode
peralihan ini menjadi lebih krusial karena dilakukan pada saat
perekonomian dunia sedang dilanda krisis yang dalam sehingga
menimbulkan banyak ketidakpastian.

B. Fitur Utama Otoritas Jasa Keuangan
Menurut penulis, independensi dan sistem pengawasan terintegrasi

merupakan dua  fitur  penting yang dimiliki  OJK.

1. Independensi dan Transparansi

Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan
independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi,
sehingga tujuan  OJK untuk memastikan  keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, OJK juga
diharapkan  mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 UU OJK menetapkan
bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.
Pelaksanaan prinsip independen ini merupakan masalah krusial bagi
otoritas pengawas jasa keuangan. Menurut penelitian, di seluruh dunia,
termasuk di AS, tidak ada institusi yang  independen dari pengaruh
politik jangka pendek dan independen dari ketertarikan dan pengaruh
lembaga keuangan.5

Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

4 PS Srinivas, Daya Tahan Sektor Keuangan, Harian Kompas, 14 Agustus 2012, hlm.7.
5 James R. Barth, et.al., Guardians of Finance Making Regulators Work for Us, (Cambridge: The MIT
Press, 2012), hlm.10.
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Pentingnya independensi bagi otoritas pengawas jasa keuangan
paling tidak karena dua hal. Pertama, hampir semua krisis keuangan
yang terjadi pada tahun 1990an diakibatkan oleh pengaruh politik.
Lemah dan tidak efektifnya regulasi seringkali disebabkan campur
tangan politik. Kedua, dialihkannya kewenagan pengawasan dari bank
sentral. Bank sentral selama ini telah mendapat independen sehingga
dengan dialihkannya pengwasan dari bank sentral isu indepenensi
muncul kembali. Di samping itu, pendirian lembaga pengawas yang
superpower menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar
yang dimilikinya.6

Untuk  menentukan independensi suatu lembaga pengawas, dapat
digunakan  empat dimensi yang menjadi alat ukur independensi yaitu,
regulasi, supervisi, institusi dan anggaran. Independensi regulasi dan
supervisi merupakan independensi inti. Independensi institusi dan
anggaran dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi regulasi
dan supervisi  tersebut. Independensi regulasi dan supervisi sulit untuk
dicapai tanpa pengaturan yang jelas  tentang  independensi institusi
dan anggaran.

Independensi regulasi dimaksudkan sebagai kemampuan dari
lembaga pengawas memperoleh suatu tingkatan otonomi dalam
menetapkan peraturan teknis yang mengatur  industri yang diawasinya
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kaitan ini, undang-
undang yang mengatur industri keuangan sebaiknya hanya mengatur
hal-hal prinsip sehinggak lembaga  pengawas dapat leluasa menerbitkan
dan mengamendmen regulasi teknis tanpa perlu melibatkan atau
melalui proses politik (legislasi). Hanya saja,  perlu diwaspadai bahaya
independen regulasi, yaitu pengawas dapat saja menjadi curiga yang
berlebihan sehingga terjadi pengaturan yang berlebihan (over regulated)
tanpa mempertimbangkan biaya regulasi terhadap industri yang diawasi.

6 Marc Quintyn dan Michael W. Taylor, “Regulatory and Supervisory Independence and Financial
Stability”, IMF Working Paper (WP/02/46), March 2002, hlm. 4. Lihat juga Mamiko Yokoi-Arai, “The
Regulatory Efficiency of a Single Regulator in Financial Services: Analysis of the UK and Japan”,  Banking
& Finance Law Review, October, 2006, hlm. 1 yang membuat ukuran dalam menilai independensi
tujuan; tranparansi; efektifitas penegakan ketentuan; kelengkapan regulasi dan efisiensi dan efektivitas
regulasi.
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Bahaya lainnya adalah regulator “dipengaruhi” oleh industri yang diatur.
Untuk mengatasi bahaya tersebut transparansi yang tepat dalam proses
pembuatan regulasi penting untuk diterapkan karena  transparansi
berlebihan juga memiliki kelemahannya sendiri  sehingga timbul
pertanyaan  seterang apa tranparansi yang harus diterapkan? 7

Transparansi adalah fitur utama pemerintahan domokratis.
Transparansi dapat mengurangi kekuasan kelompok penekan dan
memberi kesempatan luas kepada publik memantau proses pengambilan
keputusan. Transparansi meliputi: (i) pemberian informasi kepada
publik oleh pembuat kebijakan tentang rencana kebijakan yang akan
diambil dan implikasi  kebijakan tersebut bagi masyarakat; (ii)
kemampuan masyarakat atau pihak yang akan diatur untuk
mengajukan tanggapan  baik lisan maupun secara tertulis tentang
usulan  kebijakan; (iii)  informasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan
tentang proses penetapan kebijakan dan kebijakan yang diputuskan
dapat diakses oleh publik. 8  Dengan demikian esensi dari transparansi
adalah pada proses pembuatan kebijakan sehingga  transparansi  dapat
meningkatkan rasionalitas keputusan karena transparansi memberi
kesempatan kepada beragam pihak untuk memberi masukan kepada
pembuat kebijakan.

Namun demikian, transparansi  mengandung  biaya karena dapat
meningkatkan pertimbangan   dan  akuntabilitas yang buruk.
Pertimbangan yang buruk  terjadi akibat politik “pencitraan”
(political posturing) dan ketidakfleksibelan  dalam posisi kebijakan. Dalam
kaitan ini terjadi kompromi antara pembuat kebijakan dengan politisi
atau industri jasa keuangan. Kompromi bukan untuk kepentingan
masyarakat. Sedangkan buruknya akuntabilitas timbul karena
transparansi tidak hanya membolehkan masyarakat  melakukan
monitoring aktivitas  pengambil kebijakan, tetapi kelompok kepentingan
juga dapat melakukan pemantauan  sehingga mereka dapat menilai
apakah pembuat kebijakan mengambil keputusan sesuai dengan hasil
kompromi sebelumnya.  Semakin  transparan, semakin sulit bagi
pembuat kebijakan untuk tidak “mematuhi kesepakatan”.

Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan

7 Ibid, hlm. 14
8   Anita Anand dan Andrew Green, “Regulating Financial Institutions: The Value of Opacity”,  McGill Law
Journal, March 2012, hm.7.
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Pendekatan lain untuk mengukur tingkat independensi OJK
dengan melihat dua hal.  Pertama, kejelasan tujuan yakni:1) tujuan
yang ditetapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat
keputusan tentang alokasi sumber daya dan dalam menentukan respon
kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu, 2) tujuan adanya
pengaturan (arrangement) tentang akuntabilitas untuk keputusan dan
respon kebijakan. Pasal 4 UU OJK menetapkan bahwa OJK dibentuk
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan

c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kedua, independensi, akuntabilitas, integritas dan sumberdaya
yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan
kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil
keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya
ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi
anggaran dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan
kebijakan internal lembaga. Pasal 34 UU OJK menetapkan bahwa:

(1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan
anggaran OJK.

(2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan
di sektor jasa keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Dewan Komisioner.

Ketentuan yang mengatur anggaran dan penggunaan anggaran
untuk membiayai kegiatan OJK ditetapkan berdasarkan standar yang
wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari: 1) standar biaya
umum, 2) proses pengadaan barang dan jasa, dan 3) sistem remunerasi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang
dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.
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Terkait masalah anggaran, Pasal 37 UU OJK menetapkan bahwa:

(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan
kegiatan di sektor jasa keuangan.

(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib
membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan
OJK.

(4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.

(5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi
kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan
tersebut disetorkan ke Kas Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan di atas dapat melepaskan ketergantungan OJK pada
ketersediaan anggaran yang berasal dari APBN sehingga dapat
mengurangi intervensi  terhadap OJK. Namun demikian, muncul
potensi intervensi yang berasal dari industri yang membiayai OJK. Untuk
itu, akuntabilitas merupakan hal penting bagi OJK. Akuntabilitas
diperlukan OJK  untuk meletigimasi tindakannya atas dasar
kewenangan yang diberikan. Intergritas direfleksikan dalam mekanisme
yang mensyaratkan karyawan lembaga dalam mencapai tujuan
organisasi tanpa menjadi takut terhadap intervensi.

Sedangkan pengaturan tentang masa kerja DK OJK dapat juga
digunakan sebagai kriteria dalam mengukur independensi. Pasal 17
UU OJK menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisioner tidak dapat
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila
memenuhi alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;

d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau
diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih
dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan
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e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner
lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi
anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;

g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian
Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal
dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (4) huruf i;

h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau
semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada
satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

i. melanggar kode etik.

Dengan pengaturan sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa
anggota dewan komisioner OJK tidak diberhentikan berdasarkan alasan
politik. Ketentuan seperti ini akan memberikan keamanan bagi DK
dalam mengambil kebijakan yang tidak popular secara politik,

2. Intergasi vs Satu Atap

OJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan sektor
jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini dapat diketahuai dari latar
belakang pendirian OJK ataupun ketentuan yang terdapat dalam UU
OJK. Untuk beroperasi sebagai lembaga pengawas yang terintegrasi, OJK
perlu memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dilakukan secara terpadu tidak terkotak-kotak. Terpadunya kebijakan
yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya
pelaksanaan tugas OJK. Apabila hal ini tidak dapat terlaksanak dengan
baik maka OJK akan beroperasi sebagai ‘sistem satu atap”.

Selama masa transisi, perlu dilakukan harmonisasi berbagai
peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kesetaraan di
antara sesama lembaga keuangan yang berada di bawah pengwasan OJK.
Di Amerika Serikat tugas ini dilakukan oleh Financial Service Oversight
Council (FSOC), yang bertanggung jawab melakukan identifikasi risiko
sistemik dan kekosongan regulasi dan memberi rekomendasi kepada
regulator bagaimana mengatasi  ancaman stabilitas sistem keuangan
dan meningkatkan disiplin pasar dengan mengurangi kemungkinan
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pemerintah akan turun memberikan bantuan bilamana suatu lembaga
keuangan mengalami kesulitan  keuangan. Untuk melakukan tugas
tersebut, FSOC dibantu oleh suatu lembaga baru yaitu Office of Financial
Research.

Di Indonesia, tugas tersebut menjadi tanggung jawab DK OJK yang
memastikan bahwa ketentuan tertentu perlu diharmonisasi dan
ketentuan yang tetap dibiarkan berbeda untuk mengakomodir perbedaan
karakteristtik industri keuangan. Hal ini dibutuhkan untuk menutup
celah atau mempersempit wilayah abu-abu yang dapat digunakan oleh
lembaga keuangan melakukan manuver yang dapat merugikan
kepentingan konsumen dan pada akhirnya merugikan industri
keuangan itu sendiri.

Mengingat terdapatnya perbedaan kareraktiristik di antara
lembaga keuangan tersebut, beberapa pengaturan harus dibiarkan  tetap
berbeda sesuai dengan ciri kegiatan usaha lembaga keuangan tertentu.
Untuk itu beberapa hal di bawah perlu dintegrasikan.

1) Regulasi

OJK memiliki kewenangan menerbitkan regulasi yang mencakup
regulasi perbankan, pasar modal, perasuransian dan LKBB. Pasal 6 UU
OJK menetapkan bahwa  OJK berwenang menetapkan peraturan untuk
seluruh lembaga keuangan. Kewenangan menetapkan peraturan
tersebut diberikan kepada DK OJK. Dengan ketentuan seperti ini
peraturan yang diterbitkan OJK dapat bersifat integratif karena
diterbitkan oleh DK yang dapat melihat permasalahan yang dihadapi
lembaga keuangan secara holistik. Untuk itu, DK harus didukung oleh
aparatur yang mampu mengintegrasikan semua peraturan OJK. Hal ini
merupakan tantangan besar karena pengawasan masing-masing
lembaga keuangan berada pada kepala eksekutif sehingga merekalah
yang sehari-hari bergelut dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh
industri. Usulan peraturan dan perubahan peraturan tentunya berasal
dari masing-masing kepala eksekutif. Hal ini dapat menyebabkan
peraturan yang ditetapkan oleh DK bersifat  sangat sektoral.

Tantangan lainnya adalah belum setaranya bentuk peraturan yang
mengatur lembaga keuangan yang tunduk di bawah jurisdiksi OJK.
Beberapa lembaga keuangan telah diatur dalam bentuk undang-undang,
misalnya perbankan, pasar modal, perasuransian. Sedangkan sebagian
besar lembaga keuangan masih diatur dalam bentuk peraturan di bawah
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undang-undang. Idealnya, seluruh lembaga keuangan diatur dalam
undang-undang karena menyangkut kepentingan masyarakat. Tugas
besar yang dihadapi OJK ke depan adalah menyusun RUU yang
mencakup seluruh lembaga keuangan yang menjadi objek pengawasan
OJK. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kesetaraan prinsip dasar
yang berlaku pada seluruh lembaga keuangan.

Terintegrasinya peraturan juga penting dalam kaitannya
terpisahnya antara pengawasan microprudential dengan pengawasan
macroprudential sebagaimana yang diatur Pasal 7 UU OJK. Kerangka
keterkaitan antara dua jenis pengawasan ini diperlukan sehingga tidak
menimbulkan wilayah tidak bertuan. Risiko yang ditimbulkan akibat
adanya wilayah tak bertuan lebih tinggi dibandingkan biaya yang
ditimbulkan akibat terjadinya tumpang tindih peraturan.

UU OJK  tidak memberikan definisi tentang pengawasan
microprudential maupun definisi tentang pengawasan macroprudential.
UU OJK hanya menetapkan bahwa pengawasan microprudential
difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis
kesehatan neraca bank khususnya terkait dengan kecukupan modal
dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pegawasan microprudential
adalah  melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular
kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasan
perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih
difokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan
informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil.9

Lingkup pengawasan microprdential  yang akan dialihkan ke OJK
mulai 1 Januari 2014 adalah tugas pengaturan dan pengawasan
perbankan yang meliputi hal-hal berikut:10

9 Christian Hawkesby, “Central Bank and Supervisors: The Question of Institutional Structure and
Responsibility”, dalam Liisa Halme, et.al, Financial Stability and Central Bank Selected Issues for
Financial Safety Nets and Market Discipline, (London: Bank of England, Centre for Central Banking
Studies, 2000), hal. 100
10 Pasal 7 UU OJK
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a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang
meliputi:
1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan
dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan
dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;.

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan
bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja
bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank.

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
meliputi:
1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

d. pemeriksaan bank.
Selanjutnya Penjelasan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa selain

lingkup pengawasan di atas, merupakan tugas dan wewenang Bank
Indonesia yang disebut sebagai pengaturan dan pengawasan
macroprudential. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan
macroprudential tersebut peran  OJK adalah membantu BI untuk
melakukan himbauan moral kepada industri perbankan.
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Keterikatan antara kebijakan macroprudential dengan kebijakan
microprudential, disadari oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat
dilihat dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 39  UU OJK yang
menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkordinasi
dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan
antara lain:

a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;

b. sistem informasi perbankan yang terpadu;

c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana
valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank
lainnya, antara lain kartu kredit, kartu debet dan internet
banking;

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically
important bank; dan

f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan
informasi.

Selanjutnya, Pasal 40 UU OJK  menetapkan bahwa dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya,  BI membutuhkan
informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, maka BI dapat
melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tertentu yang masuk
systemically important bank (SIB) dan/atau bank lainnya sesuai dengan
kewenangan Bank Indonesia di bidang macroprudential.

2) Penyidikan dan perlindungan konsumen

Berdasarkan UU OJK,  penyidikan seluruh kejahatan di bidang
keuangan dilakukan oleh Penyidik OJK, meskipun tidak mengurangi
kewenangan penyidikan yang ada di tangan kepolisian. Ketentuan
seperti ini sebelumnya hanya berlaku untuk kejahatan di pasar modal,
sedangkan kejahatan di sektor keuangan lainnya merupakan
kewenangan kepolisian. Tidak dimilikinya kewenangan penyidikan bagi
pengawas bank  mempengaruhi efektifitas dalam menjalankan tugas
pengawasan bank. Seringkali pengawas “kewalahan” menghadapi
pengurus bank yang tidak kooperatif dan nakal. Dengan kewenangan
penyidikan yang dimiliki oleh OJK diharapkan penanganan seluruh
kejahatan di sektor keuangan dapat dilakukan oleh satu institusi yaitu
OJK.
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3) Perlindungan konsumen

Pasal 28 UU OJK menetapkan untuk perlindungan konsumen dan
masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian
konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

b. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan
masyarakat; dan

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Di samping itu, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen
yang meliputi:

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan
konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;

b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan
oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau
melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk
menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa
Keuangan dimaksud. OJK juga dapat mengajukan gugatan untuk
memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari
pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah
penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di
bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk
memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian
pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
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358

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

Perlu dipertimbangankan agar keseluruhan sengketa antara
konsumen dengan lembaga keuangan tunduk pada satu lembaga
penyelesiaan sengketa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar memberikan
keamanan bagi nasabah keuangan, mengingat mahal nya proses
penyelesaian sengketa dengan menggunakan badan peradilan. Saat ini,
industri  perbankan memiliki  lembaga mediasi yang dilakukan  BI untuk
sengketa antara nasabah dengan bank dengan nilai di bawah 500 juta
sedangkan asuransi memiliki lembaga sendiri yang disebut Badan
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), demikian pula halnya dengan pasar
modal.

3) Penyelamatan dan likuidasi  bank dan lembaga keuangan lainnya

Konsep penyelamatan perbankan telah memiliki aturan sendiri
yang cukup jelas sebagaimana diatur pada Pasal 37 UU Perbankan.
Sedangkan konsep penyelamatan lembaga keuangan selain bank belum
memiliki aturan setingkat undang-undang yang lengkap sebagaimana
yang mengatur industri perbankan. Untuk LKBB tertentu bentuk
pengaturan industri tersebut bahkan belum diatur dalam undang-undang.

Penanganan lembaga keuangan  bermasalah seolah-olah berlomba
dengan waktu. Apabila jangka waktu antara terjadinya economic insolven
dan pencabutan izin usaha terlalu panjang maka kerugian yang akan
ditanggung masyarakat menjadi lebih besar. Sebab, di antara waktu
tersebut manajemen  memiliki insentif untuk melakukan kegiatan yang
berisiko tinggi dalam upaya menjaga agar  perusahaan kelihatan tetap
solven. Benar,  internal auditorlah yang seharusnya secara dini
mendeteksi permasalahan yang timbul dan kemudian
mendiskusikannya dengan manajemen agar dapat diambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk memperbaiknya. Namun, pengalaman
menunjukan dalam setiap kasus kebangkrutan lembaga keuangan,
justru pemilik dan penguruslah yang punya andil besar dalam
menghancurkan bank tersebut.

Lambatnya keputusan pencabutan izin usaha suatu bank misalnya,
tidak terlepas dari lemahnya pengaturan. Pasal 37 UU No.7 Tahun 1992
tentang Perbankan mensyaratkan harus dilakukannya proses
penyelamatan yang panjang sebelum suatu bank dinyatakan gagal dan
dicabut izin usahanya. Panjangnya proses ini menimbulkan kesan
pengawas lamban mengambil keputusan. Untuk itu, perlu disusun
pengaturan yang lebih tegas dan tidak terlalu panjang.
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Pasal 5 UU OJK menetapkan bahwa OJK berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. UU
Perbankan dan UU LPS secara tegas mengatur tata cara likuidasi bank.
Mengingat Pasal 2 UU Kepailitan menetapkan bahwa untuk lembaga
keuangan diberlakukan rezim tersendiri yang berbeda dengan rezim
kepailitan yang berlaku bagi  perusahaan bukan lembaga keuangan maka
dibutuhkan kesetaraan pengaturan untuk likuidasi lembaga keuangan.
Dalam kaitan ini perlu juga dipertimbangkan perluasan kewenangan
LPS untuk juga mencakup likuidasi dan penyelamatan serta  penjaminan
nasabah bukan bank. Hal ini untuk menghindarkan terdapat rezim yang
berbeda di antara lembaga keuangan.

C. Penutup
Sulit bagi masyarakat dan wakil yang dipilihnya untuk memastikan

bahwa regulator berkerja untuk kepentingan masyarakat. Alasannya
antara lain  kompleksitas dan kekaburan sistem keuangan membuat
masyarakat atau parlemen sulit memperoleh informasi yang lengkap.
Di samping itu,  juga diperlukan keahlian untuk menilai secara
independen kualitas regulasi di sektor keuangan. Tanpa asesmen yang
baik dan akurat, masyarakat tidak mengetahui dengan tepat apa yang
dilakukan regulator atau sulit mengevaluasi kebijakan yang diambil
oleh regulator. Kondisi ini disebabkan regulator memonopoli informasi
dan keahlian yang diperlukan untuk menilai kinerja mereka sendiri.

Oleh karena itu, memberikan kewenangan yang besar kepada
lembaga pengawas sistem keuangan tanpa diiringi independensi dan
peningkatan tata kelola, sama artinya dengan berjudi dengan masa
depan perekonomian. Tanpa independensi dan tata kelola yang baik,
krisis yang lebih mahal pasti terjadi. Pengalaman mengajarkan, tidak
ada negara  yang kebal terhadap krisis perbankan. Artinya, sistem
pengawasan bagaimanapun yang diterapkan, krisis tetap saja terjadi.
Untuk itu, mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat (market
discipline) dengan cara memperluas penerapan prinsip transparansi
(sunshine regulation) penting dilakukan. Tujuannya  untuk meningkatkan
kemampuan nasabah dan stakeholder  mengawasi bank secara langsung.
Kelompok masyarakat yang potensial sebagai pengawas adalah deposan
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besar, pemegang pinjaman subordinasi, pemegang saham minoritas
(publik) dan perusahaan pemeringkat. Kelompok ini adalah kelompok
yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kompleksitas bisnis lembaga keuangan  mempersulit lembaga
pengawas mendeteksi secara dini permasalahan yang dihadapi. Oleh
karena itu, kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan
tentang praktik  manajemen risiko, bentuk risiko dan kinerja
manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai
permodalan sehingga dapat  memfasilitasi bekerjanya disiplin pasar.
Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebut
memungkinkan pengawas dan peserta pasar dapat  melakukan penilaian
yang lebih sempurna tentang bagaimana lembaga keuangan
memelihara kesehatannya. Penerapan prinsip keterbukaan tentunya
akan mempertajam mekanisme sistem peringatan dini (early warning
system) sehingga dampak negatif keterlambatan lembaga pengawas yang
seringkali terjadi  dapat dinetralissi dengan efektifnya pengawasan oleh
masyarakat.
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Abstrak
Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali
struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi
pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari
campur tangan pihak lain. Meskipun OJK lembaga yang independen tetapi
keindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak). Independensi OJK
dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan
pendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturan
dan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen.
Keindependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat Good
Corporate Governance dalam dunia keuangan dan perbankan.
Kata kunci : independen, pengaturan, pengawasan, sektor jasa keuangan

Abstract
The approved Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority
has given birth to an independent institution, namely the Financial Services Authority
(OJK), which is the outcome of a restructurization process of organizational structure
of the institutions that conduct the management and supervision functions in the
regulation and supervision of the financial services sector. OJK is an institution that
is independent in conducting its duty and authority, free from the interference of any
other. Even though OJK is independent but its independence does not apply fully.
The indepedence of OJK in managing and monitoring activity in financial services
sector is done by approach through good coordination in producing regulation and
doing close monitoring to an independent institution. The independence of OJK will
be fully effective if there is good corporate governance in finance and banking  sector.
Keywords : independent, regulation, supervision,the financial services sector
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A. Pendahuluan
Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang
independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil
dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari
lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan
pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang
perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Penataan
tersebut dilakukan dalam kerangka peraturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Penataan tersebut
sejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut
dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan
dibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah
jelas bahwa pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya
dinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akan
dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002.1

Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi
pembentukkan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa
keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi Bank akan
dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang

1 Dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Unang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan
bahwa Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank
dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun,
sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan
kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (super-
visory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang
akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan
ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan
koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data
makro yang diperlukan.
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independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan
lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31
Desember 2010. Akan tetapi dalam prosesnya pada tahun 2010, perintah
untuk pembentukkan OJK, masih belum terealisasi. Tetapi akhirnya
pada tanggal 22 November 2011 disahkanlah Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga yang
nantinya melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan
menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar
menjadi terintegrasi dan komprehensif.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan 
yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan
konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan
juga menjadi alasan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini.

Meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga
independen, tetapi timbul keraguan akan independensi OJK tersebut.
Sebagai sebuah lembaga pengawas yang mengawasi seluruh lembaga
jasa keuangan di Indonesia, sudah sepatutnya jika Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menjadi lembaga yang independen tanpa intervensi
pihak lain.

Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang
terdiri dari 9 orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
UU OJK. Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh
mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya
keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen. Institusi OJK yang
seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan
secara independen kepada institusi keuangan seperti Bank dan Lembaga
Keuangan malah mayoritas diisi oleh orang-orang yang berasal Bank
Indonesia dan Kementrian Keuangan. Ditambah lagi dengan kendala
penyatuan antar komisioner.2

Persoalan selanjutnya yang muncul, apakah OJK ini akan  menjadi
independen jika pungutan atau iuran ditetapkan kepada pihak yang
melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang diawasinya?
Persoalan ini  mempengaruhi independensi OJK yaitu karena adanya

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam ...

2 “Independensi OJK Masih Dipertanyakan?”, (26 Juli 2012), diunduh dari http://ekonomi. inilah.com/
read/detail/1887030/independensi-ojk-masih-dipertanyakan diakses 9 Agustus 2012.



364

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

pembiayaan di OJK yang bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari
pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.3

Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan beberapa persoalan
yang mempengaruhi independensi dari OJK, untuk mengetahui konsep
lembaga independen dalam system ketatanegaraan di Indonesia, dan
untuk menguraikan aspek yuridis dari OJK sebagai suatu lembaga yang
independen.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan
yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.4  Tulisan ini dilakukan
dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan
perundang-undangan dan literatur terkait. Tulisan ini dianalisis dengan
menggunakan deskriptif analitis.

B. Lembaga Independen di Indonesia
Perkembangan lingkungan strategik global dan tuntutan dinamika

masyarakat  menjadi momentum bagi negara untuk menyempurnakan
tatanan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dalam mengatasi
permasalahan dan mengantisipasi masa depan yang semakin kompleks.
Luasnya cakupan tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, terkadang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh
lembaga-lembaga yang secara konvensional ada dalam suatu Negara.5

Lembaga-lembaga khusus atau ‘special agencies’ merupakan gejala
yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan
negara modern. Menurut doktrin Montesquieu yang sebenarnya tidak
pernah diterapkan dalam praktik yang nyata, lembaga-lembaga negara
diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan
kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang
mencerminkan fungsi-fungsi legislative, executive, dan judicial. Namun,
sejak akhir abad ke 19, dengan munculnya tuntutan agar negara
mengambil peran lebih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, maka jumlah lembaga-lembaga negara menjadi

3 “Pungutan dari Industri Keuangan Ancam Independensi OJK”, (12 Juni 2012), Hukum Online,
Jakarta,  diunduh dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd773ad0990d/pungutan-dari-
industri-keuangan-ancam-independensi-ojk diakses 10 Agustus 2012.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.
5 Kajian Yuridis Lembaga Independen di Indonesia, diunduh dari http://pkhan.lanri. info/
index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=72, diakses 10 Agustus 2012.
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bertambah banyak pula sesuai dengan tuntutan kebutuhan menurut
doktrin negara kesejahteraan (welfare state).6

Bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk organisasi yang
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara juga berubah pesat.
Fungsi-fungsi yang sebelumnya bersifat legislatif, eksekutif, atau
judikatif, mulai dirasakan tidak lagi mencukupi, sehingga doktrin
pemisahan kekuasaan tidak lagi dianggap ideal. Yang dianggap lebih
ideal justru adalah prinsip checks and balances atau prinsip pembagian
kekuasaan atau “sharing of power”.7

Salah satu trend yang berkembang saat ini adalah mendorong
pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara. Kesemuanya ini diarahkan
untuk mewujudkan checks and balances system dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, yang diaktualisasikan secara institusional dan
disesuaikan dengan bidang-bidang kekuasaan negara. Artinya, pada
setiap bidang kekuasaan negara yang sudah memiliki lembaga yang
definitif secara struktural masih diperlukan lembaga lain yang bersifat
independen dan berstatus ekstra struktural.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan
lembaga yang independen  dan berstatus ekstra struktural adalah dengan
memetakan kembali bidang kekuasaan negara mana yang
membutuhkan peran lembaga di luar lembaga definitif yang telah ada
dan kekuasaan negara mana yang tidak. Kegiatan pemetaan ini
dimaksudkan untuk mengidentifikasi keberadaan “kelembagaan
independen yang berstatus ekstra struktural pemerintah” dalam praktek
penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah
“lembaga independen”. Beberapa bentuk perwujudan lembaga independen
tersebut berupa  komisi independen (state auxiliary agencies), lembaga/
badan pengatur independen (independent regulatory body) atau Quangos
(Quasi-autonomous non governmental organizations) yang dapat
berbentuk komisi (agency/commision), badan (body) atau dewan (board).
Lembaga independen umumnya bersifat membantu/menunjang
pelaksanaan kekuasaan negara tertentu baik di bidang eksekutif.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam ...

6 Jimly Asshiddiqie,  “”Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural
oleh Kantor Menpan Republik Indonesia, 1 Maret 2011.
7 Ibid.
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Menurut John Alder, beberapa lembaga disebut public corporations
atau nationalised industries, beberapa disebut Quangos (quasi-autonomous
non-government bodies). Akan tetapi secara umum, menurut Alder disebut
sebagai Non-departement bodies, public agencies, commissions, board dan
authorities.8 Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut pada umumnya
berfungsi sebagai a quasi governmental world of appointed bodies dan
bersifat non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed
public-private institutions. Sifatnya quasi atau semi pemerintahan, dan
diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti
di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif
yang dicampur dengan legislatif.9 Oleh karena itu, lembaga-lembaga
tersebut selain disebut auxiliary state‘s organ juga disebut sebagai
self regulatory agencies, independent supervisory bodies atau lembaga-
lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-function).10

Terhadap fungsi tersebut, sebagian ahli ada yang tetap
mengelompokkan dalam lingkup kekuasaan eksekutif atau dalam
kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat (the fourth branch
of the government) seperti yang dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew
Knapp sebagai berikut:11 Berdasarkan pendapat Yves Meny dan Andrew
Knapp, terdapat kekuasaan keempat yakni lembaga-lembaga
Independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada
karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan
tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian
tugas lembaga independen. Independensi, kedudukan, dan ruang lingkup
kewenangan lembaga-lembaga tersebut juga bervariasi tidak ada tolok
ukur kesamaan secara teori untuk membentuk Independensi,
kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga
tersebut.Begitu pula untuk wilayah berlakunya kebanyakan bersifat
nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu saja.

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan
bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang

8 John Alder, Constitutional & Administrative Law, (London: Macmillan Professional Masters, 1989),
hlm. 232.
9 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 341.
10 Ibid.
11 Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy,
Germany, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 281.
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semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan
semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan
independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (independent and
self-regulatory bodies) yang berkembang di berbagai negara.12 Akan tetapi,
gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang
membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme
akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola
hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan
membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu Lembaga
Independen
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(UU OJK), OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali
untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Lebih jauh dalam
penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan
tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah.

Meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga
independen, tetapi timbul keraguan akan independensi OJK tersebut.
Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang
terdiri dari 9 orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
UU OJK. Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh
mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya
keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen.13  Seperti diketahui,
susunan anggota DK OJK terdiri atas:14

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
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12 Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar 1945”, (makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema
Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 22-23.
13 Rimawan Pradiptyo sebagaimana dikutip dalam artikel “Belum Dibentuk, Independensi OJK
Diragukan”, diunduh dari http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb31b39bde64/belum-
dibentuk-independensi-ojk-diragukan diakses 10 Agustus 2012.
14 Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap
anggota;

e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
merangkap anggota;

f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

g. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan
Konsumen;

h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan
anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang
merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Adanya unsur ex officio dalam Dewan Komisaris OJK itulah yang
kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan
independensi OJK. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah,
yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan
pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur
perwakilan pemerintah.  OJK merupakan otoritas di sektor jasa
keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan
otoritas lainnya, yakni otoritas moneter dan otoritas fiskal. Oleh karena
itu, lembaga ini memberikan tempat bagi perwakilan kedua otoritas
tersebut secara ex-officio. Satu orang anggota dari Bank Indonesia dan
seorang lagi dari Kementerian Keuangan. Dua orang ini mengisi
sembilan anggota Dewan Komisioner OJK. Keberadaan ex-officio ini dalam
rangka koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang
moneter dan fiscal.

Meskipun ada unsur pemerintah dalam Dewan Komisioner OJK,
OJK adalah lembaga independen. Independensi OJK juga terlihat dari
kepemimpinan OJK secara perorangan. Pimpinan OJK memiliki
kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali
memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK.15

Keidependensian OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat
Good Corporate Governance dalam dunia keuangan dan perbankan.

15 “Menkeu: OJK Lembaga Independen, tetapi...”, (21 Desember 2011), Harian Kompas,
Jakarta, diunduh dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/21/12423080/
Menkeu.OJK.Lembaga.Independen.tetapi. diakses 10 Agustus 2012.
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Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep  Good
Corporate Governance, yaitu  fairness,  transparency,  accountability, dan
responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan
prinsip  Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat
meningkatkan kualitas dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas
rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak
menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Fungsi pengawasan itu
bukan terletak dari dibentuknya lembaga baru atau tidak. Tapi dari ada
atau tidaknya penerapan good corporate governance.16

Persoalan lainnya yang mempengaruhi idependensi OJK adalah
pembiayaan di OJK yang bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari
pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.17Penetapan
besaran pungutan itu dilakukan dengan tetap memperhatikan
kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pungutan atau iuran akan mengurangi independensi OJK sehingga
akan lebih baik jika pendanaan OJK berasal dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN). Akan tetapi demi perkembangan industri jasa
keuangan di Indonesia, pungutan atau iuran dapat saja dilakukan oleh
OJK, namun untuk 5 tahun pertama tentu saja pembiayaan berasal dari
dana APBN. Selain itu, pungutan atau iuran juga dapat dilakukan jika
pembiayaan terhadap OJK terlalu membebani APBN.  Namun di satu
sisi, apabila OJK ini memiliki program yang baik untuk pengembangan
jasa keuangan di Indonesia, pungutan atau iuran ini nantinya tidak
akan ditolak oleh industri jasa keuangan apabila sudah merasakan
manfaat dari lembaga pengawas dan pengaturan jasa keuangan ini.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU
OJK bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali
untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Adanya
pengecualian terhadap independensi OJK berlaku pula bagi ketentuan
Bank Indonesia. Meskipun Bank Indonesia dan OJK adalah lembaga yang
independen tetapi keindependensiannya tidak berlaku secara absolut
(mutlak). Begitu juga dengan lembaga OJK tidak mutlak sebagai lembaga
yang independen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana
diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana
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16 “Ironisme OJK: Gagal di Negara Maju, Namun diminati di Indonesia”, (18 April 2012), Kompasiana,
Jakarta, diunduh dari http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/04/18/ironisme-ojk-gagal-di-
negara-maju-namun-diminati-indonesia/diakses 10 Agustus 2012.
17 Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank
Indonesia (selanjutnya disingkat UU BI) menegaskan di Pasal 4 ayat (2)
UU BI tidak berlaku keindependensian Bank Indonesia secara murni
sebab pasal ini merupakan pasal pengecualian. Ketentuan pengecualian
itu ditentukan, jika diatur secara tegas dalam UU BI. UU OJK juga
mengatur ketentuan pengecualian di Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (2)
terdapat pengecualian jika diatur secara tegas menurut UU OJK.

Independensi bagi BI dan OJK tidak diserahkan kepada kedua
lembaga ini secara mutlak. Ketika misalnya sistem itu berurusan dengan
penyehatan perbankan seperti persoalan ekonomi makro sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 39 UU OJK18.

Kaitannya dengan Pasal 2 ayat (2) UU OJK ketika misalnya bank
berdampak sistemik (vide Pasal 39 huruf e), maka dapat dicegah dan
ditangani melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK),
sebab kondisi ini dikategorikan tidak normal sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) UU OJK. Sehingga independensi
dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan dilakukan
pendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan
pengaturan dan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu
lembaga yang independen.

D. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat diuaraikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Kesimpulan

a. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

18 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan
pengawasan di bidang Perbankan antara lain:
a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial

luar negeri;
d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan
f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
g.
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b. OJK dibentuk untuk memenuhi amanat dari Pasal 34 Undang-
Undang tentang Bank Indonesia. Tugas pokoknya untuk
melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan
sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana
pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan
pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat
independen dalam menjalankan tugasnya, berarti
kedudukannya berada di luar institusi pemerintah dan
berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).

c. Meskipun OJK lembaga yang independen tetapi
keindependensiannya tidak berlaku secara absolut (mutlak).

2. Saran

Untuk menjaga independensi OJK dalam mengatur dan mengawasi
kegiatan di sektor jasa keuangan maka perlu dilakukan koordinasi
yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturan dan melakukan
pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen.
Selain itu, independensi OJK akan sepenuhnya efektif, apabila
terdapat Good Corporate Governance dalam dunia keuangan dan
perbankan.
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Abstrak
Efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan
syariah sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan
lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, seperti Dewan Syariah
Nasioanl (DSN) dan Dewan Pengurus Syariah (DPS). Salah satu upaya untuk
memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN dan DPS
tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah
dalam struktur organisasi OJK. Selain itu, struktur keanggotaan DK-OJK yang
akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan SDM yang
memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankan syariah,
sehingga OJK diharapkan memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan
perbankan syariah.
Kata kunci : efektifitas, regulasi, supervisi, koordinasi

Abstract
The effectivity of the supervision of Financial Services Authority (OJK) to the Sharia
banking will be depending much on communication and coordination  between OJK
and other institutions related to Shariah banking such as DSN and DPS. One of the
efforts to facilitate the communication and coordination between OJK, DSN and DPS
is by making unit or directorate of Sharia banking in the structure of OJK
organization. In addition to that, the structure of membership of DK-OJK which will
be authorized by the government and House of Representative needs to consider
human resources having the commitment and good understanding about the finance
of Sharia banking. So that, it is hoped that OKJ will have scheme and procedure in
developing Sharia  banking.
Key words : effectivity, regulation, supervision and coordination.

A. Pendahuluan
Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua,

yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga
keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (umum
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dan syariah). Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar
modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga
penjaminan dan pembiayaan—perusahaan yang dapat dikategorikan
sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha
(leasing), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal
ventura.

Regulasi dan supervisi terhadap lembaga keuangan bank dan
nonbank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga
keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan
lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK-
sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan.
Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor
perbankan diatur dan diawasi oleh BI karena sektor tersebut memiliki
pertautan erat dengan kebijakan moneter—mengawasi dan mengatur
sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai
kestabilan nilai tukar rupiah.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UU No. 21 Tahun 2011) pada 22
November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir
paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan
terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun
2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi
kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011, OJK
memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tersebut,
Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara
terintegrasi (integration approach), yang berarti akan meninggalkan model
pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU No. 21
Tahun 2011 ini,  seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap
sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan
menyatu ke dalam OJK.

Kendati demikian, kebijakan baru ini telah menyisakan keraguan
dan kekhawatiran di benak beberapa kalangan dalam kaitannya dengan
efektivitas OJK. Sebagaimana diketahui, salah satu alasan utama
penggabungan otoritas regulasi dan supervisi yang diintrodusir OJK
tersebut adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan memicu
perkembangan lembaga keuangan. Namun menurut beberapa kalangan,
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belum terdapat suatu bukti empiris mengenai keunggulan dari
penggabungan otoritas pengaturan dan pengawasan tersebut terutama
baik dari sisi mikro prudensial maupun dari sisi stabilitas sistem
keuangan. Oleh karena itu, salah satu tantangan serius yang harus
diperhatikan adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat
bahwa OJK akan mampu menjalankan perannya secara baik.

Dalam konteks ini, penulis akan mencoba memotret kemungkinan
efektifitas pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan syariah.
Sebagaimana diketahui, masa depan pertumbuhan industri perbankan
syariah sempat melahirkan tanda tanya ketika pengawasan perbankan
beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 2013.
Tanda tanya tersebut paling tidak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.
Pertama, UU OJK tidak secara eksplisit menjelaskan perihal cetak biru
(blueprint) pengembangan industri perbankan syariah—hal ini berbeda
dengan Bank Indonesia yang memiliki Direktorat Perbankan Syariah.
Kedua, UU OJK terkesan diam (silent) terhadap jasa keuangan berbasis
syariah, karena  dalam UU tersebut kata syariah hanya muncul satu
kali saja, yaitu pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 5. Ketiga,
susunan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK)
belum menunjukkan spirit keberpihakan terhadap industri perbankan
syariah dan belum merepresentasikan keterlibatan bank syariah sebagai
lembaga keuangan.

B. Signifikansi Lembaga Pengawasan Sektor Keuangan
Pertumbuhan perekonomian yang pesat tidak dapat dilepaskan dari

perkembangan sistem keuangan yang semakin canggih. Terjadinya
proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di
bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan
sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait
antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan
kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah
kompleksitas transaksi dan interaksi antar-lembaga jasa keuangan di
dalam sistem keuangan.

Sektor keuangan memainkan peranan krusial dalam sistem
perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan
inovasi teknologi.1 Fungsi intermediasi memungkinkan lembaga
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1 Lihat R. Levine, “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda,” dalam Journal of
Economic Literature, Vol. 35, 1997, hlm. 688-726.
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keuangan menggalang dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana
dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan dana khususnya
pada sektor riil. Sektor inilah yang menjaga keseimbangan antarsektor
perekonomian dan memastikan roda perekonomian tetap berputar.
Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam perekonomian
karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak
yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit
finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi
secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik
sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Regulasi dan supervisi sektor keuangan yang kuat merupakan
faktor yang sangat krusial dalam rangka mengimbangi perkembangan
sektor keuangan tersebut. Sektor keuangan merupakan sentrum dalam
sebuah sistem perekonomian, sehingga kegagalan dalam mengelola
sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem
perekonomian.2 Regulasi dan pengawasan sektor keuangan juga
menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi
pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan.
Perkembangan kompetisi di sektor keuangan tak dapat dipungkiri akan
memicu institusi individu untuk terus melakukan inovasi produk.
Namun demikian, inovasi yang dilakukan seringkali berpotensi
melanggar ketentuan yang berlaku karena desakan kompetisi yang
begitu ketat.

Dengan demikian, sasaran pokok dari regulasi dan supervisi adalah
untuk mendorong keamanan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan
melalui evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan, termasuk
penilaian terhadap manajemen risiko, kondisi keuangan dan kepatuhan
terhadap undang-undang dan regulasi. Regulasi dan supervisi yang
efektif merupakan jaring pengaman pertama yang bertujuan untuk
menciptakan dan memelihara sistem keuangan, khususnya perbankan
yang sehat. Lemahnya pengawasan kerap dituduh sebagai salah satu
penyebab kelemahan sistem keuangan.3 Pada saat yang sama, informasi
asimetrik seringkali mendorong timbulnya masalah adverse selection

2 Lihat Stiglitz, J., “The Role of the State in Financial Markets”, Prosiding dalam World Bank Annual
Conference on Development Economics Supplement, 1993, hlm. 19-61.
3 Lihat David G. Mayes, Halme Liisa dan Liuksila Aarno, Improving Banking Supervision, (Palgrave,
2001), dalam Sukarela Batunanggar, “Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di
Indonesia”, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4, Nomor 3, Desember
2006, hlm. 2.
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dan moral hazard yang berdampak terhadap sistem keuangan dan
karenanya perlu dilakukan pengawasan prudensial.4

Dalam konteks ini, fungsi pengawasan sektor keuangan secara
umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga matriks, yaitu:5

1. Macroprudential Supervision; bertujuan membatasi krisis keuangan
yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil—berfokus pada
konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar
keuangan—antara lain dengan cara menginformasikan kepada
otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi
ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta
melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi
keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

2. Microprudential Supervision; bertujuan untuk menjaga tingkat
kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator
menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-
hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu
analisis laporan bank (off-site analysis) dan pemeriksaan setempat
(on-site visit) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan
lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Conduct of Business Supervision; menekankan pada keselamatan
konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang
mungkin terjadi.

Sementara fungsi-fungsi dasar yang dimiliki lembaga pengatur dan
pengawas meliputi: (a) prudential regulation bagi keamanan dan
kesehatan lembaga keuangan; (b) stabilitas dan integritas sistem
pembayaran; (c) prudential supervision lembaga keuangan; (d) pengelolaan
regulasi bisnis—seperti peraturan mengenai bagaimana perusahaan
mengelola bisnis dengan pelanggannya; (e) pengelolaan pengawasan
bisnis; (f) penetapan jaring pengaman, seperti lembaga penjamin
simpanan dan peran lender of last resort yang dimiliki oleh bank sentral;
(g) bantuan likuiditas bagi stabilitas sistemik, seperti bantuan likuiditas

4 Lihat Frederick Mishkin, “Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging
Market Countries”, NBER Working Paper No. 8087, January 2001, dalam Sukarela Batunanggar, “Jaring
Pengaman Keuangan”, hlm. 2.
5 Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI, Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik,
23 Agustus 2010, h. 23-24, dalam http://xa. yimg.com/kq/groups/ 24063110/2095520493 /name/
KajiAkademik OJK-UI-UGMversi+230810.pdf, diakses pada 10 April 2012.
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bagi lembaga tidak solven; (h) penanganan lembaga yang tidak solven;
(i) resolusi krisis; dan (j) isu-isu terkait dengan integritas pasar.6

Menurut Nasution, lembaga yang berwenang dalam melakukan
fungsi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, moneter, dan fiskal
harus mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang
konsisten, integrated, forward looking, dan cost effective, dapat
mempertahankan kompetisi yang sehat dan dapat mendukung inovasi
sektor keuangan.7 Sementara Llewellyn menandaskan bahwa lembaga
pengawasan harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis,
memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam
biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta
memiliki persepsi yang baik di mata publik.8

C. Latar Belakang dan Kerangka Konseptual Pembentukan OJK
Latar belakang pembentukan OJK bermula dari munculnya

ketidakpuasan dan kekecewaan beberapa kalangan terhadap fungsi
pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di
Indonesia. Secara umum, terdapat 3 (tiga) faktor yang melatar belakangi
pembentukan OJK, yaitu: perkembangan industri sektor jasa keuangan
di Indonesia; permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan
amanat UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.9

Sektor keuangan di Indonesia, baik lembaga keuangan bank dan
nonbank, telah mengalami perkembangan yang begitu pesat.
Perkembangan tersebut telah memicu peningkatan interkoneksi dan
transaksi antara satu lembaga keuangan dengan lainnya. Dalam situasi
demikian, pengawasan lembaga keuangan yang longgar atau terpisah
cenderung menimbulkan penyalahgunaan yang berakibat fatal terhadap

6 Lihat D. T. Llewellyn, “Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic
Issues,” Paper dipresentasikan pada World Bank seminar “Aligning Supervisory Structures with Coun-
try Needs”, Washington DC, 6 dan 7 Juni 2006.
7 Lihat A. Nasution, “Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda ke Depan”,
Makalah dipresentasikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
8 Lihat D. T. Llewellyn, “Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic
Issues,” Paper dipresentasikan pada World Bank seminar “Aligning Supervisory Structures with Coun-
try Needs” Washington DC, 6 dan 7 Juni 2006.
9 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867).
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kesehatan lembaga keuangan. Oleh karena itu, pembentukan sistem
pengawasan merupakan salah satu solusi yang niscaya dalam rangka
mengantisipasi permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, penyatuan
lembaga pengawas dinilai dapat mengurangi penyalahgunaan yang ada
dari dualisme pengawasan. Lebih dari itu, melalui penyatuan lembaga
pengawas, maka aliran informasi menjadi lebih terpusat sehingga
pemantauan lembaga keuangan yang menyeluruh dapat direalisasikan.
Pada saat yang sama, meluapnya permasalahan lintas sektoral di sektor
jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas
sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan
lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Melihat dinamika dan kompleksitas lembaga keuangan tersebut,
pemerintah mulai menggulirkan wacana untuk menyatukan
pelaksanaan fungsi regulasi dan supervisi dalam satu lembaga untuk
memperkuat sektor keuangan. Rencana pembentukan lembaga
pengawasan semacam itu pada dasarnya telah lama dicanangkan
pemerintah melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Namun dalam UU ini, pemerintah belum mengintrodusir terminologi
OJK. Dalam UU ini, istilah yang digunakan adalah “Lembaga Pengawas
Jasa Keuangan” (LPJK). Pasal 34 UU ini menyebutkan bahwa “(1) Tugas
mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2)
Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.” Dalam
perjalanannya, UU Nomor 23 Tahun 1999 diamandemen menjadi UU
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 ayat (2) UU ini
menyebutkan bahwa “Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31
Desember 2010.” Sejak perubahan inilah terminologi OJK mulai bergulir
menjadi wacana publik.

Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia pada dasarnya merupakan respon atas krisis Asia yang terjadi
pada tahun 1997-1998 yang berdampak besar terhadap perekonomian
Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Krisis pada tahun
1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya
bank-bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang
mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank.
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Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung
diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem
keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan
diharapkan menjadi obat pemulih krisis dan sekaligus menjadi
penangkal untuk mengantisipasi pemasalahan-permasalahan di masa
depan.

Karena hal tersebut, terbentuklah ide awal pembentukan Lembaga
Pengawas Jasa Keuangan yang sebenarnya merupakan hasil kompromi
untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang
Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan
Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang
tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank
sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan
independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan
dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral
ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank
(Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-
Undang (RUU)-kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia-bertindak sebagai konsultan. Ketika RUU tersebut diajukan,
muncul penolakan dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai
kompromi maka disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan
Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas
mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah
memangkas kewenangan bank sentral. Dengan demikian, Lembaga
Pengawas Jasa Keuangan atau OJK nantinya akan mengawasi seluruh
industri jasa keuangan yang ada di Indonesia.10

Rencana pembentukan OJK tersebut kemudian bergulir menjadi
diskursus publik yang cukup ramai diperbincangkan oleh pelbagai
kalangan. Salah satu perdebatan yang muncul adalah sejauh mana
lingkup fungsi yang diamanatkan kepada OJK. Selama ini, fungsi
regulasi pengawasan sektor keuangan di Indonesia telah dilaksanakan
oleh beberapa lembaga. Regulasi dan pengawasan sektor perbankan
dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sedangkan regulasi dan pengawasan

10 Lihat Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan; Pandangan Fraksi-fraksi Dalam
Rapat Pembahasan RUU tentang OJK; dan Zulkarnain Sitompul, “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)”, Pilars, No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004.
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pasar modal, lembaga asuransi, dan lembaga pembiayaan dilaksanakan
oleh Bapepam-LK. Sesuai dengan rencana, OJK akan mengambil alih
fungsi regulasi dan pengawasan seluruh sektor keuangan di Indonesia.
Argumen yang menentang pembentukan OJK melalui mekanisme
penyatuan fungsi pengawasan BI dan Bapepam-LK adalah biaya transaksi
yang tinggi. Biaya transaksi tersebut meliputi biaya legalitas,
sumberdaya manusia dan teknologi, dan faktor eksternal. Sebagai
contoh, penyatuan lembaga memerlukan peraturan perundangan,
standard operating procedure, dan rule of the game yang baru. Peralihan
sumberdaya manusia dan teknologi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK juga
akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Hal yang perlu dikhawatirkan
dari proses penyatuan lembaga pengawas adalah kejutan eksternal. Pada
saat lembaga baru belum mapan (established) dan terjadi kejutan
eksternal, sektor keuangan akan mendapatkan dampak yang buruk.

Pilihan untuk menentukan model pengawasan industri keuangan
sejatinya memang banyak. Kendati demikian, setiap model pada
dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan
menyisakan celah untuk terjadi suatu penyimpangan. Oleh karena itu,
tidak ada model pengawasan industri keuangan di negara mana pun
yang sempurna. Setidaknya, terdapat 4 (empat) model pengawasan yang
berlaku di berbagai negara, yaitu pendekatan institusional (institutional
approach), pendekatan terintegrasi (integrated approach), twin peaks
approach, dan pendekatan fungsional (functional approach). Setiap negara
yang menganut pendekatan tertentu, tentunya juga telah menyesuaikan
dengan karakteristik industri keuangan di negaranya.

Model pengawasan sektor keuangan yang berlaku di Indonesia
selama ini pada dasarnya lebih condong pada pendekatan institusional
(institutional approach), di mana regulator yang mengawasi suatu institusi
didasarkan pada status badan hukum dari institusi yang diawasi
tersebut—bank diatur dan di awasi oleh BI, sedangkan perusahaan sektor
keuangan nonbank diatur dan diawasi oleh Bapepam-LK. Kelebihan dari
model ini adalah bahwa masing-masing otoritas menjadi lebih fokus
dalam mengatur dan mengawasi industrinya. Namun, model ini juga
memiliki kekurangan, terutama ketika terjadi suatu aktivitas yang
saling bersinggungan. Jika koordinasi tidak terjalin dengan baik, model
ini berpotensi menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku
industri untuk melakukan moral hazard.

Di lain pihak, model pengaturan dan pengawasan secara
terintegrasi (integrated approach)—sebagaimana diintrodusir OJK—
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memiliki kelebihan terutama dalam merespons tren industri keuangan
yang semakin terintegrasi. Saat ini, misalnya, fenomena universal
banking atau bank yang bisa melayani segala jenis pelayangan
keuangan sudah menjadi panorama umum. Dengan adanya OJK sebagai
“super-regulatory body”, diharapakan masalah perizinan, pengaturan,
pengawasan, dan exit policy akan lebih mudah, karena berada di satu
atap. Di samping itu, OJK sebagai “super-regulatory body” juga
memungkinkan pemanfaatan economies of scale dan economies of scope,
sehingga pengawasannya menjadi lebih mendalam. Namun demikian,
OJK sebagai “super-regulatory body” juga mengidap kelemahan. Dengan
lingkup kerja yang begitu luas-pengaturan dan pengawasan-dan cakupan
industri yang begitu banyak, maka efektivitas OJK menjadi pertaruhan
yang tak dapat diabaikan jika tidak didukung dengan sistem dan SDM
yang andal.11

Secara umum, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan OJK
dalam konteks ini. Beberapa kelebihannya antara lain: (1) sistem ini
mempunyai koordinasi untuk antisipasi krisis global; (2) adanya
perlindungan nasabah atau konsumen yang telah diatur secara eksplisit;
dan (3) adanya koordinasi antara OJK, otoritas moneter, pemerintah dan
LPS-sebagaimana diatur dalam UU OJK. Sementara kekurangan OJK
antara lain: (1) adanya pemisahan microprudential yang dipegang OJK
dan macroprudential lender of the last di sektor perbankan yang dipegang
oleh Bank Indonesia (BI); (2) pembiayaan OJK yang berdasarkan iuran
pelaku jasa keuangan cenderung membebani konsumen atau nasabah
serta menurunkan efektivitas OJK dalam pengawasan; dan (3) meskipun
lingkup kerja OJK cukup luas, yakni mencakup bank, bank perkreditan
rakyat (BPR), dan lembaga keuangan non-bank (LKNB), namun OJK tidak
mencakup koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan, mikro dan
BMPT.12

Kendati demikian, terlepas dari persoalan-persoalan di atas,
pemerintah dan DPR telah memilih sistem OJK sebagai model
pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena

11 Sunarsip, “Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang Efektif”, dalam http://www.seputar-
indonesia.com/edisicetak/content/view/470989/, diakses pada 10 April 2012.
12 Lihat “Membongkar Kelebihan dan Kekurangan OJK”, dalam http://www.bankirnews. com/index.php?
option=com_content&view=article&id=2384:membongkar-kelebihan-dan-kekurangan-ojk&catid=47:
terbaru & Itemid=181, diakses pada 10 April 2012.
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itu, perdebatan konseptual seputar keberadaan OJK malah cenderung
akan menciptakan suasana yang kontraproduktif. Hal yang terpenting
saat ini adalah bagaimana agar OJK bisa bekerja dan menjalankan
fungsinya dengan baik dan mengupayakan agar OJK mampu membangun
kepercayaan publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara
baik. Hal ini mengandaikan bahwa OJK harus memiliki SDM dan sistem
yang dapat menopang perkembangan industri sektor keuangan di
Indonesia.

D. Menakar Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Perbankan
Syariah
Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan

fungsi perbankan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan memegang
peranan yang sangat penting dalam suatu sistem keuangan negara.
Bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana
dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit
kepada masyarakat. Melalui fungsi perbankan ini diharapkan dapat
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut
sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai tujuan Negara Indonesia.

Dalam kenyataannya, struktur sektor keuangan di Indonesia
didominasi oleh sektor perbankan. Luasnya lingkup sektor perbankan
merupakan catatan khusus dalam pembentukan sistem pengawasan.
Selain biaya pengawasan yang besar, waktu yang dibutuhkan relatif lama
untuk sistem pengawasan dapat mapan dalam mengawasi bank, baik
sumber daya manusia maupun teknologi. Sektor perbankan harus
diawasi setiap saat karena perannya yang sentral dalam sektor
keuangan. Kegagalan yang terjadi pada satu bank dapat berdampak buruk
bagi sektor keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut diminimalisasi
dengan pemantauan secara terus menerus oleh lembaga yang
berwenang.

Sistem pengawasan memerlukan akuntabilitas, responsibiltas,
objektivitas, kompetensi, transparansi dan independensi serta kualitas
integritas pengawasan yang kuat dan kepercayaan masyarakat. Jika
variabel-variabel ini tidak dimiliki oleh sistem pengawasan, maka dapat
dipastikan efektivitas pengawasan akan terancam. Kasus krisis
perbankan pada tahun 1997/1998 yang menelan uang rakyat lebih
Rp. 800 trilyun, kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia),
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Skandal Bank Bali, Bank Century, Bank Global dan beberapa contoh
lainnya merupakan beberapa bukti dari kegagalan Bank Indonesia (BI)
dalam mengawasi sektor lembaga keuangan bank di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2011
tentang OJK, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara
secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat13-tujuan pembentukan OJK ini juga disebutkan secara
spesifik dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 dengan redaksi yang sama.14

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan
sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya
saing nasional.

Bentuk OJK itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum
butir Nomor 1 UU No. 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Otoritas
Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,
dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”15

Sedangkan fungsi OJK disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011,
“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan.”16 Ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan tersebut
dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, “OJK melaksanakan
tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan
di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”17

13 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867).
14 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867).
15 Lihat Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
16 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867).
17 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867).
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Dengan demikian, melalui pembentukan OJK, pengaturan dan
pengawasan bank akan dilakukan oleh suatu lembaga baru, independen,
akuntabel, memiliki integritas dan bersih dari berbagai kepentingan
dan budaya negatif yang selama ini kerap dipamerkan oleh Bank
Indonesia. Industri perbankan adalah industri vital yang harus dijaga
kelancaran dan sistemnya agar proses transaksi ekonomi serta
pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik. Melalui pengawasan
OJK, diharapkan budaya budaya feodal yang berjalan selama ini dapat
dikebumikan dan dibangun suatu sistem pengawasan perbankan yang
bisa melindungi industri perbankan, sistem pembayaran dan menjamin
keamanan nasabah.18

Sebagaimana telah dimaklum, industri perbankan syariah nasional
memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu
belakangan ini. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perbankan
syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan
bertambahnya pelaku pasar, varian produk/jasa layanan, serta
kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan kompleks. Hal ini demi
terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat guna mendukung
pencapaian stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomia
nasional secara umum. Dengan demikian, dalam rangka penguatan dan
ketahanan dan kesinambungan bisnis industri perbankan syariah,
penerapan metode pengawasan secara efektif diharapkan mampu
mendeteksi sedini mungkin risiko-risiko yang dihadapi perbankan
syariah.

Namun masa depan pertumbuhan industri perbankan syariah
nasional sempat diinterupsi oleh kekhawatiran dan kegelisahan
beberapa kalangan ketika pengaturan dan pengawasan perbankan
beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Menurut Ketua Badan
Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
KH. Ma’ruf Amin, UU OJK masih tidak bunyi atau silent terhadap jasa
keuangan berbasis syariah. Pasalnya, dalam UU OJK ini, kata syariah
hanya terdapat satu kali saja, yaitu pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir
Nomor 5.19 Pasal tersebut menyebutkan, “Perbankan adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
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18 Sofyan Syafri Harahap, “Pengawasan Bank: Selamat Datang OJK”, dalam http://sofyan.syafri.com/
index.php/my-articles/4-economics/12-pengawasan-bank-selamat-datang-ojk.html, diakses pada 10
April 2012.
19 Lihat “MUI: OJK Belum Berpihak Kepada Perbankan Syariah”, http://www. infobanknews. com/
2012/ 02/mui-ojk-belum-berpihak-kepada-perbankan-syariah/, diakses pada 10 April 2012.
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kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang
mengenai perbankan syariah.”

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah,
UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 memang tidak menjelaskan secara
eksplisit mengenai cetak biru pengembangan industri perbankan
syariah. Hal ini berbeda dengan Bank Indonesia yang telah memiliki
Direktorat Perbankan Syariah. Oleh karena itu, muncul asumsi bahwa
pertumbuhan perbankan syariah mungkin saja dapat terhambat, karena
dalam struktur organisasi OJK memang tidak secara tegas menyebutkan
bentuk pengembangan, pengaturan, pengawasan dan penelitian
mengenai jasa keuangan syariah.20

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia
(Asbisindo), Riawan Amin, lebih mengkhawatirkan perihal susunan
keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang
sedang menunggu pengesahan dari DPR. Amin menilai susunan
keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) tidak
memiliki spirit keberpihakan terhadap industri perbankan syariah. Hal
ini diyakini akan mengurangi efektivitas pembentukan OJK dalam
mengawasi perbankan dan lembaga keuangan secara nasional.21 Dengan
nada yang sama, Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam
Fauzi menyatakan bahwa susunan anggota DK-OJK belum menunjukkan
spirit keberpihakan OJK terhadap industri perbankan syariah. Yuslam
menilai, keanggotaan OJK belum merepresentasikan keterlibatan bank
syariah sebagai lembaga keuangan.22

20 Lihat “Mendorong Potensi Perbankan Syariah”, http://www.antaranews.com/berita/302912/
mendorong-potensi-perbankan-syariah, diakses pada 10 April 2012; dan “Otoritas Jasa Keuangan
Harus Berikan Perhatian Pada Bank Syariah”, http://www.islamedia.web.id/2012/03/otoritas-jasa-
keuangan-harus-berikan.html, diakses pada 10 April 2012.
21 Lihat “Spirit Kepemimpinan OJK Tak Berpihak Pada Perbankan Syariah”, http:// www. ipotnews.
com/ index.php?jdl= Spirit_Kepemimpinan_OJK_Tak_Berpihak_Pada_Perbankan_Syariah&
level2=&level3=&level4=&id=1161845&urlImage=, diakses pada 10 April 2012; dan “Otoritas Jasa
Keuangan Harus Berikan Perhatian Pada Bank Syariah”, http://www.islamedia.web.id/2012/03/otoritas-
jasa-keuangan-harus-berikan.html, diakses pada 10 April 2012.
22 Lihat “Dirut BSM: OJK Mesti Miliki Direktorat Perbankan Syariah”, http://www.ipotnews. com/
i n d e x . p h p ? j d l = D i r u t _ B S M _ _ O J K _ M e s t i _ M i l i k i _ D i r e k t o r a t _ P e r b a n k a n _ S y a r i a h &
level2=&level3=&level4=&id=1162573&urlImage=, diakses pada 10 April 2012.
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Di lain pihak, Direktur Utama Bank Mega Syariah, Beny Witjaksono,
menilai kehadiran OJK tidak akan menorehkan pengaruh yang terlalu
signifikan terhadap perbankan syariah. Baginya, hal yang harus
diperhatikan adalah bahwa selama ini regulasi telah disusun baik, tapi
pelaksanaannya belum maksimal. Beny menandaskan bahwa untuk
memelihara efektifitas OJK dalam pengawasan perbankan syariah, OJK
diharapkan tetap mempertahankan sistem dan mekanisme yang
sekarang telah berjalan dengan baik, termasuk hubungan antara
lembaga regulator dengan lembaga fatwa, yang dalam hal ini adalah
Dewan Syariah Nasional–MUI.23

Senada dengan Beny, Sofyan Syafri Harahap, pengamat ekonomi
syariah, menandaskan bahwa lembaga keuangan syariah seperti bank
tampaknya tak terlalu berpengaruh oleh perubahan otoritas pengawasan
baru OJK. Pasalnya, lembaga keuangan syariah berada pada posisi
manejemen risiko yang lebih baik dari lembaga konvensional yang
penuh produk derivatif dan tindakan spekulatif. Menurutnya, hal yang
dapat dilakukan lembaga keuangan syariah saat ini adalah tetap
mengikuti aturan perinsip keuangan sesuai syariah dan bertindak
profesional.24

Berbagai pandangan di atas bagaimanapun perlu menjadi
pertimbangan segenap pihak yang terlibat dalam proses perumusan
kebijakan dan implementasi OJK, khususnya dalam kaitannya dengan
perbankan syariah. Terlepas dari apapun bentuk OJK yang nantinya
akan digunakan, satu hal mendasar yang akan berperan besar dalam
hal pengawasan lembaga keuangan adalah adanya koordinasi
antarlembaga terkait. Koordinasi akan semakin penting ketika
menyangkut prosedur antisipasi dan penanggulangan terhadap bahaya
krisis ekonomi. Meski idealnya koordinasi dan kerja sama selalu
mewarnai hubungan antarlembaga pemerintah, namun tidak dipungkiri
bahwa di dunia nyata terjadi rivalitas antar lembaga pemerintah tersebut.
Rivalitas ini seringkali disebabkan oleh egosentris institusi yang
bersumber pada penentuan tugas pokok fungsi (TUPOKSI) lembaga
pemerintah. Tupoksi sebuah institusi akan menjadi dasar bagi
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23 Lihat “Syariah Tak Banyak Terimbas OJK”, http://www.muamalatbank. com/index.php/home/news/
muamalat_news/792, diakses pada 10 April 2012.
24 Lihat “Syariah Tak Banyak Terimbas OJK”, http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/
muamalat_news/792, diakses pada 10 April 2012.
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penentuan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing
aparat yang bekerja di institusi tersebut. Tugas, tanggung jawab dan
wewenang aparat ini pada akhirnya akan membentuk outcome measures
yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja aparat tersebut.
Permasalahan koordinasi semakin kompleks ketika TUPOKSI seringkali
tidak mensyaratkan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain atau
dengan kata lain bahwa koordinasi dengan lembaga lain tidak dianggap
sebagai kinerja sebuah lembaga maupun aparat yang bekerja di
dalamnya. Implikasinya para aparat hanya fokus pada tugas mereka
pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yang
hanya akan bisa diraih jika terjadi koordinasi antar lembaga
pemerintah.

Dalam konteks ini, efektifitas pengawasan OJK terhadap perbankan
syariah sangat bergantung pada koordinasi antara OJK dengan lembaga-
lembaga yang terkait dengan perbankan syariah. Sebagaimana
diketahui, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan
bank konvensional, yaitu bank syariah dalam operasional kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah, sementara bank konvensional
berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan
yang mendasar dalam struktur corporate governance dan sistem
pengawasan dalam kegiatan syariah. Pengawasan perbankan syariah
pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: (1) pengawasan dari aspek
keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-
hatian bank; dan (2) pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan
operasional bank.25

 Oleh karena itu, struktur kepengawasan dalam perbankan syariah
terdiri dari dua sistem berikut: (1) sistem pengawasan internal, yang
terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur
Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan
internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat
mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen; dan
(2) sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank
Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) dan Stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini pada

25 Maslihati Nur Hidayati, “Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang
Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam”, dalam Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, Desember
2008, hlm. 68.
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dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan
publik secara umum.

Pasca diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya
ditangani oleh BI secara otomatis akan digantikan oleh OJK—tentunya
setelah struktur organisasi dan keanggotaan DK-OJK terbentuk nanti.
Oleh karena itu, dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah
dalam operasional perbankan syariah, OJK diharapkan dapat
berkoordinasi dengan DSN dan DPS. Dewan Syariah Nasional (DSN)
merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diharapkan
dapat membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen keuangan,
Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau
ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Tugas dan kewenangan
DSN antara lain: menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.26 Sementara DPS
merupakan lembaga di bawah DSN yang bertugas mengawasi segala
aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS
merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk
memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari
prinsip-prinsip syariah.27

Dengan demikian, peranan DSN dan DPS begitu penting dalam
pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional,
produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah.
Sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi
anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang
memadai dan menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang
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26 Lihat Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indone-
sia, hlm. 281-284; dan Abdurrahman Raden Aji Haqqi, “Shariah Advisory Board in Islamic Financial
Institution in the Eye of Asian Islamic Banks Law: A Must?”, Makalah Disampaikan pada ASLI Comprence,
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2007.
27 Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tanggal 12
Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999. Menurut
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini, Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam menjalankan
fungsinya sebagai bagian utuh dalam managemen bank berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti
fatwa DSN.
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bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi
DPS. Dengan kata lain, DSN dan DPS merupakan lembaga yang
mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah
dalam kegiatannya. Oleh karena itu, DSN dapat memberikan teguran
jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang
telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan
teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi
kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi
hukum.28 Sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2011, otoritas
dimaksud adalah OJK. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi
antara OJK dengan DSN menjadi suatu keniscayaan yang harus
dipenuhi. Demikian pula, terkait dengan keanggotaan DPS yang
sebelumnya ditetapkan oleh BI berdasarkan rekomendasi dari DSN, maka
ke depan penetapan itu akan dilakukan oleh OJK.

Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi
antara OJK dengan DSN tersebut adalah dengan cara mengadakan unit
atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK.
Modelnya mungkin saja mirip dengan Direktorat Perbankan Syariah
yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Sebab, tanpa adanya
struktur yang jelas yang menjalankan fungsi pengawasan terdapat aspek
lembaga keuangan syariah sangat sulit untuk mengharapkan efektivitas
pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan syariah.

Sebagaimana disinggung di atas, problem lain yang cukup krusial
dalam kaitannya dengan efektifitas pengawasan OJK terhadap perbankan
syariah adalah menyangkut SDM yang nantinya masuk dalam
keanggotaan DK-OJK. Idealnya, dalam susunan keanggotan DK-OJK
terdapat salah satu perwakilan yang benar-benar menguasai ekonomi
syariah, memahami kondisi industri keuangan dan perbankan syariah,
dan memiliki pengalaman di lapangan dalam bidang perbankan syariah.
Poin yang perlu dicatat dalam konteks ini adalah bahwa kompleksitas
sistem pengawasan dalam hal SDM tidak hanya terletak pada

28 Lihat Heri Sunandar, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) dalam
Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam Hukum Islam, Vol. IV, No. 2, Desember 2005, hlm. 159-172;
dan Umar Juoro, “Perkembangan Perbankan Islam Setelah Krisis Ekonomi di Indonesia”, dalam Greg
Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb, Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia
Kontemporer, (terj.) Ahmad Muhajir, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 233. Untuk informasi lebih
lanjut tentang posisi dan fungsi DSN dan DPS dalam perbankan syariah, lihat pula Syafi’i Antonio, Bank
Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005); Syaiful Watni, Suradji, dan Sutriya,
Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2003); Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang: CV Wicaksana, 2002); dan
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008).
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kebutuhannya yang besar, namun juga pengembangan tacit knowledge
yang dimiliki oleh setiap pengawas. Sehubungan dengan hal ini, ada
beberapa poin yang harus diperhatikan: (1) seorang pengawas harus
mengerti misi yang diemban oleh lembaga pengawas tempatnya bernaung
(know the mission); (2)seorang pengawas harus mengerti perusahaan yang
diawasinya (know the entity). Seorang pengawas wajib mengerti seluk
beluk pengawasan sampai ke jenjang perusahaan. Argumennya, setiap
perusahaan memiliki sistem inti (core system) yang unik yaitu berbeda
antara satu dengan lainnya; (3)seorang pengawas harus mengerti teknik
pengawasan dan bagaimana untuk melakukannya (know supervision
technique and how to do it); dan (4) seorang pengawas harus membangun
karakter yang kuat (character building). Berdasarkan poin-poin tersebut—
terutama poin ke 2—pembentukan keanggotaan DK-OJK sepatutnya
mempertimbangkan SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman
mengenai keuangan dan perbankan syariah, sehingga diharapkan OJK
memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan perbankan syariah.

E. Penutup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar

keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan
perbankan. Alhasil, keberadaan OJK secara otomatis akan sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perbankan
syariah di masa-masa mendatang.

Dengan demikian, efektifitas pengawasan OJK terhadap perbankan
syariah sangat bergantung pada koordinasi antara OJK dengan lembaga-
lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, seperti DSN-MUI dan
DPS. Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi
antara OJK dengan DSN tersebut adalah dengan cara mengadakan unit
atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK. Di
samping itu, pembentukan keanggotaan DK-OJK sepatutnya
mempertimbangkan SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman
mengenai keuangan dan perbankan syariah, sehingga diharapkan OJK
memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan perbankan syariah.

Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap ...
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Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana
efektivitas penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi
kejahatan jasa keuangan di Indonesia. Pertanyaan dan masalah ini muncul
karena dalam Undang-Undang Otoritas jasa Keuangan ada Penyidik OJK yang
mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana OJK yang mencakup
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Padahal sudah ada penyidik
lain yang mempunyai kewenangan untuk menyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian
dan KPK. Kerangka teoritis bertolak dari pemikiran Aristoteles yang
mengemukakan tentang tujuan hukum untuk mencapai keadilan juga stuffen
theory dari Hans Kelsen. Metode penulisan adalah yuridis normatif, dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan, baik yang ada dalam undang-
undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan
hukum, khususnya perundang-undangan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa
Keuangan. Hasilnya berupa aspek yuridis dituangkan dalam bentuk deskriptif
analitis. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah: Akan terjadi tumpang
tindih antara penyidik OJK dengan Penyidik Jaksa, Polisi dan KPK, baik dalam
penyidikan tindak pidana umum maupun khusus/korupsi, tentang efektivitas
dari penyidik OJK harus dibuktikan di masa yang akan datang.
Kata Kunci : Penyidik, Jasa Keuangan, Efektivitas, Tumpang Tindih.

Abstract
This paper, aims to answer the question to what extent the effectiveness of
investigators Financial Services Authority (OJK) in tackling crime financial services
in Indonesia. Questions and problems arise because the law there investigator
Financial Services Authority OJK which has the authority to investigate criminal OJK
covering banking, capital market, insurance, pension funds, financial institutions
and others financial institutions. Whereas other investigators already has the
authority to investigate, namely attorney, the police and the KPK. Theoretical
framework departed from the Aristoteles argued about the purpose of the law to
achieve justice also stuffen theory of Hans Kelsen. Normative method of writing is,
by studying the legislation, either in the statute itself and is in the literature/science
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books of law, especially laws relating to the Financial Services Authority. The result
is a juridical cast in the form of descriptive analysis. The conclusions of this paper
are: There will be an overlap between the OJK investigator with thr Attorney
Investigator, Police and the KPK, both in general and criminal investigations special/
corruption, about the effectiveness of the investigator OJK should be proved in the
future.
Keywords: Investigator, Financial Services, Effectiveness, Overlapping.

A. Pendahuluan
Dalam rangka membangun perekonomian nasional yang tumbuh

dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan di semua
sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil
kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi
nasional harus diwujudkan dengan menyeluruh dan bisa menggerakkan
kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas
dan menyentuh ke seluruh sektor nyata. Salah satu komponen penting
dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan
dan seluruh kegiatan yang menjalankan fungsi perantara bagi berbagai
kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Globalisasi ekonomi telah menciptakan sistem keuangan yang
kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik
dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan
yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan
telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga
jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan,
yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan
konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan
semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan
di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali struktur
pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, agar dapat dicapai
mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani
permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih
menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan
pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut
harus dilakukan secara terintegrasi.
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Otoritas Jasa Keuangan diperlukan agar keseluruhan kegiatan jasa
keuangan di dalam sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK
diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan
nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain
itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain,
meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan
kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan
aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan yang mandiri/independen dilandaskan
asas-asas:

- Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa
Keuangan;

- Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan
kesejahteraan umum;

- Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa
Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan
tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

- Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral
dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana ...
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- Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa
Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di Indonesia peran jasa keuangan pernah mengalami masa yang
dinilai tidak melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan, malah
merugikan masyarakat dan negara, sebagaimana yang terjadi pada
kasus/perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus BLBI merupakan masalah yang cukup mengguncangkan
kondisi perbankan dan perekonomian Indonesia yang berimbas ke
masalah politik dan hukum. Dalam kasus BLBI ini yang berawal dari
1997 banyak melibatkan para pejabat tinggi dari mulai Presiden
Soeharto, Menteri Perekonomian dan Perindustrian, Menteri Keuangan,
Menteri Sekretaris Negara, Pejabat Tinggi Bank Indonesia termasuk
Anggota DPR masa jabatan 1999-2004 yang menangani Bidang Ekonomi
dan Keuangan. Kasus ini bermula pada Agustus 1997 ketika
pemerintahan rejim Soeharto melepas sistem kurs mengambang
terkendali (free floating). Masyarakat panik lalu belanja dollar dalam
jumlah yang sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke Bank
Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito melonjak
drastis karena bank-bank berebut dan menguras dana masyarakat. Pada
1 September 1997 Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI
sebanyak tiga kali, kemudian muncul isu di masyarakat mengenai
beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam
transaksi valuta asing. Hal ini menimbulkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap bank nasional goyah, sehingga terjadi rush. Atas
fenomena ini, pemerintah akan membantu bank sehat yang mengalami
kesulitan likuiditas, sedangkan bank yang sakit dimerger atau
dilikuidasi. Kebijakan yang berupa kredit ini dinamakan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada 1 November 1997 ada 16 bank
yang dilikuidasi, pada tanggal 31 Desember 1997 Bank Indonesia mulai
membuka dan mengucurkan aliran dana besar-besaran ke bank-bank
yang saat itu mengalami masalah keuangan yang nilainya mencapai
kurang lebih 600 triliun. BLBI senilai kurang lebih 600 triliun itu
ternyata oleh bank penerima bantuan malah diselewengkan, sehingga
menjadi masalah pidana, menjadi perkara tindak pidana korupsi yang
penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ada beberapa perkara BLBI ini yang melibatkan Bank besar yang
perkaranya telah diputus dan dinyatakan para pimpinan bank tersebut
terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi perkara yang
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lainnya yang melibatkan konglomerat kakap ternyata perkaranya oleh
Kejaksaan Agung dihentikan penyidikannya.

Akan tetapi terhadap penghentian penyidikan tersebut, Masyarakat
Anti Korupsi Indonesia mengajukan praperadilan. Pada tanggal 6 Mei
2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan
praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terhadap surat perintah
penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung atas
kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim.
Kejaksaan Agung langsung menyatakan banding. Persoalannya terus
menjadi polemik di antara para aparat penegak hukum (Kejaksaan,
Kepolisian dan KPK), pemerintah dan para politisi di Dewan Perwakilan
Rakyat. Kondisi yang tidak menentu ini jelas merugikan masyarakat
konsumen pengguna jasa keuangan (perbankan) dan negara.

Demikian pula kasus Bank Century berawal dari kegagalan bank
tersebut dalam memenuhi prefund kliring (transaksi antar bank) di Bank
Indonesia pada 13 November 2008, seperti yang diakui oleh manajemen
bank tersebut. Dalam pengakuannya, Manajemen Bank Century
menyampaikan bahwa bank tersebut hanya terlambat 15 menit saat
harus memenuhi dana prefund kliring sebesar Rp. 5 miliar yang
seharusnya ditransfer pada pukul 08.00 WIB. Sehingga manajemen Bank
Century mengumumkan bahwa pihaknya mengalami kalah kliring
karena tingginya intensitas transaksi dana masuk dan dana keluar
nasabah sehubungan dengan ketatnya likuiditas saat ini. Pada saat yang
bersamaan, Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur Bank Indonesia,
mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Dia mengatakan
semua bank, baik besar maupun kecil, saat ini dalam pengawasan BI
agar persoalan likuiditas ini bisa dikendalikan secara baik. Pada
21 November 2008, akhirnya Gubernur Bank Indonesia Boediono
mengumumkan bahwa BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KKSK) memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS).

Meskipun Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi kesehatan
Bank Century dalam keadaan buruk, LPS meminta nasabah tak perlu
panik karena lembaga tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan
likuiditas Bank Century dengan alokasi dana sebesar Rp 1 triliun.
Berdasarkan data LPS, suntikan dana yang telah dikucurkan oleh
lembaga tersebut kepada Bank Century total dana yang dikucurkan
adalah Rp 6,77 triliun.
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Bukti ketidak-beresan manajemen Bank Century dalam
menjalankan operasionalnya semakin terlihat ketika ditetapkannya
status tersangka kepada mantan Direktur Utama Bank Century,
Hermanus Hasan Muslim pada 27 November 2008. berdasarkan
pemeriksaan penyidik Polisi, Hermanus telah melanggar tindak pidana
perbankan. Hermanus terbukti telah menjalankan permintaan dari
tersangka sebelumnya yaitu Robert Tantular.

Kasus Bank Century ternyata tidak sekedar masalah internal,
ternyata dugaan atas lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Bank
Indonesia dan Bapepam-LK terbukti dengan mencuatnya masalah
penggelapan dana investasi PT Antaboga Sekuritas di Bank Century.
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 ini diadukan para nasabah
ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Beberapa manajemen perusahaan itu diduga menggelapkan uang milik
investor. Kerugian sementara yang diderita para investor adalah Rp 233
miliar. Kerugian ini, menurut Polisi kemungkinan akan bertambah.

Kisruh di Antaboga berawal dari kasus yang terjadi di PT Bank
Century Tbk, ketika operasional Bank Century diambil alih oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ratusan nasabah Antaboga
mendatangi kantor perusahaan tersebut. Mereka ingin menarik dananya
yang diinvestasikan di reksadana. Pasalnya, produk investasi yang
diterbitkan Antaboga, dipasarkan oleh Bank Century. Nasabah Antaboga
kebanyakan adalah nasabah Bank Century, mereka diminta
menandatangani sertifikat reksadana di kantor Bank Century.

Dengan adanya kasus Bank Century yang sekarang berubah nama
menjadi Bank Mutiara telah ada pimpinan Bank Century yang dipidana,
akan tetapi kasus yang lain yang kerugian negaranya lebih besar dan
melibatkan para petinggi dan penguasa di Indonesia, kasusnya belum
terselesaikan dengan tuntas.

Adapun kasus pencucian uang yang merugikan konsumen jasa
keuangan di masyarakat antara lain kasus Dhana Widyatmika dijerat
dengan Pasal 55 ayat 1, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Dhana Widyatmika diduga memiliki berbagai usaha untuk
melakukan pencucian uang, antara lain memiliki perusahaan PT Mitra
Modern Mobilindo (jual beli mobil), PT Bangun Bumi Persada (real
estate), PT Trisula Artamega (perdagangan); memiliki beberapa kapling
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tanah senilai Rp 4,5 miliar, minimarket dan peternakan ayam.
Ditemukan dalam satu rekening terdapat aliran dana senilai
Rp. 97 miliar. Dhana diduga memiliki kekayaan senilai Rp 60 miliar.

Kasus Dhana Widyatmika ini sekarang sedang ditangani oleh
penyidik Kejaksaan Agung RI, akan tetapi kasus lain yang terkait yang
melibatkan para pejabat tinggi di Departemen Keuangan dan nilai
pencucian uangnya lebih dari kasus Dhana, nampaknya belum disentuh
oleh aparat penegak hukum.

Untuk menjawab, menyelesaikan dan mencegah kasus-kasus
tersebut di atas tidak terulang kembali. Pemerintah dan negara telah
mengambil langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Sebagai pelengkap atau menyempurnakan
peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang
sama dengan undang-undang OJK yaitu undang-undang tentang Bank
Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tersebut secara
khusus diberikan wewenang kepada penyidik OJK untuk melakukan
penyidikan terhadap kejahatan OJK. Undang-undang tentang Bank
Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan antara lain melindungi
kepentingan konsumen jasa keuangan di masyarakat, walaupun setelah
sekian lama undang-undang tentang Bank Indonesia berlaku,
perlindungan terhadap konsumen tetap lemah, dengan indikasi beberapa
kasus seperti yang telah dibeberkan di atas.

Selain itu dengan lahirnya undang-undang tentang otoritas jasa
keuangan, di mana otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi juga
tentang pengawasan terhadap perbankan, sedangkan dalam undang-
undang Bank Indonesia Pasal 8 c : Untuk mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut
: c. mengatur dan mengawasi Bank. Dengan demikian terjadi tumpang
tindih dalam pengawasan terhadap OJK khususnya di sektor Perbankan.
Begitu pula tentang penyidik  OJK dan menemukan problem yang sama
di mana yang akan datang, sebab akan terjadi over lap dengan penyidik
yang ada yaitu penyidik Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Dari uraian tersebut di atas, muncul pertanyaan yang perlu
dilakukan pengkajian yaitu: Sejauh mana efektivitas dari penyidik OJK
dalam menanggulangi kejahatan Jasa Keuangan di Indonesia.

Untuk mengurai pertanyaan di atas dan menjawab permasalahan
yang telah dirumuskan, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian
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hukum normatif/yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis
data yang mengelompokkan dan menyeleksi data primer berupa undang-
undang, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan
kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga
diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

B. Landasan Pemikiran
Aliran hukum alam didasari oleh pemikiran filosofis dari

Aristoteles, dijelaskan bahwa pengertian adil menurut undang-undang
dan adil menurut alam. Hukum alam berlaku di semua ruang dan sifatnya
tidak tertulis. Lebih lanjut ditegaskan hubungan antara hukum alam
dengan hukum positif. Aristoteles mengemukakan bahwa derajat hukum
alam itu lebih tinggi dibandingkan hukum positif. Hukum alam itu
melengkapi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh hukum positif.
Melengkapi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh hukum positif.
Hukum alam membawa kelayakan, melunakkan satu ketentuan umum
yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan
memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu dari tiap-tiap
permasalahan. Namun demikian tidak berarti bahwa adil menurut
kepatutan adalah tidak adil menurut undang-undang, akan tetapi
kepatutan memberikan kesempurnaan.1

Pasca Aristoteles pemikiran tentang hukum alam atau hukum
kodrat berkembang lebih jauh. Thomas Aquinas adalah salah satu
pemikir hukum alam pasca Aristoteles yang pemikirannya lahir pada
abad pertengahan yang cukup besar pengaruhnya terutama di kalangan
kaum gereja Katholik bahkan sampai abad ke 21 ini, hal tersebut terlihat
pada pembaharuan filsafatnya oleh pakar-pakar hukum khususnya yang
beragama Katholik yang disebut aliran Neo-Thomistis. Berbeda dengan
pandangan M.T. Cicero, Thomas Aquinas sebenarnya membedakan
antara enam macam hukum, yaitu : hukum abadi (lex aeterna), hukum
kodrat (lex naturalis), hukum manusia (lex humana), hukum Ilahi
(lex devina), hukum yang diberikan oleh gereja kepada kaum beriman,
kristiani (lex ecclesiastica), dan hukum nafsu, dorongan nafsu-nafsu
dalam diri kita yang merangsang kita untuk berdoa (lex concupiscential).
Pada abad pertengahan tersebut hukum alam dicirikan dengan
bersumberkan dari rasio Tuhan.

1 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta, Bharata,1972, hlm. 14.
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Selanjutnya hukum alam dalam keragaman dan manifestasinya
terlihat pada jaman Aufklarung (pencerahan), Thomas Hobbes
mengartikan hukum alam sebagai susunan aturan--aturan yang harus
dipakai sebagai pedoman bagi kemajuan seseorang menurut cita-cita
rasionalnya, jika ia dapat mengetahui dengan sempurna semua keadaan
yang meliputinya dan sama sekali tidak tergoncangkan oleh perasaan-
perasaan yang mendadak dan prasangka--prasangka. Karena itu
menurut anggapan sebagian besar manusia benar-benar bertindak
demikian, maka aturan-aturan hukum alam secara hipotetis
menetapkan syarat-syarat sebagai dasar yang memungkinkan tingkah
laku manusia yang pokok untuk mendirikan suatu pemerintah yang
kokoh. Aturan-aturan tersebut bukanlah menentukan adat nilai,
melainkan menetapkan secara sebab-akibat dan ajaran-ajaran hukum
dan moral. Selanjutnya Thommas Hobbes berpendapat bahwa hukum
alam fundamentil, yang pertama ialah mencari damai dan
mengikutinya, manusia diperintahkan berusaha memperoleh damai dan
keadilan, sejalan dengan alam pikiran Aristoeles.

Akan halnya pemikiran dari aliran hukum positif / recht
positivisme.  Aliran positifisme ini sangat mengagungkan hukum
tertulis. Aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar
hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum
tertulis.2

Tokoh yang paling berpengaruh dari aliran ini adalah Hans Kelsen.
Menurutnya teori hukum murni adalah hukum positif. lni merupakan
teori tentang hukum positif umum, bukan penafsiran tentang norma
hukum nasional atau internasional tertentu, namun ia menyajikan teori
penafsiran. Pandangan Kelsen tentang hukum, sangat men-cerminkan
ciri positivisnya. Kelsen melihat hukum positif sebagai satu--satunya
hukum, dan hukum harus benar--benar dipisahkan dari segala pengaruh
anasir-anasir non hukum, seperti moral, politis, ekonomis, sosiologis, dan
sebagainya. Kelsen selain dikenal sebagai pencetus teori hukum murni
tapi berjasa mengembangkan teori jenjang (stuffen theory) yang semula
dikemukakan oleh Adolf Merkl. Teori ini melihat hukum sebagai suatu
sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang
lebih rendah memperoleh kekuatannya dari yang lebih tinggi. Semakin
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tinggi suatu norma semakin abstrak sifatnya, sebaliknya semakin
rendah kedudukannya sema-kin konkrit norma tersebut. Norma yang
paling tinggi di sebut oleh Kelsen dengan Grundnorm atau norma dasar.
Pandangan semacam ini sudah tidak relevan lagi dalam masa modern
kini. Tak mungkin kita menjadikan hukum sebagai sesuatu “benda
otonom” yang berdiri terlepas sama sekali dari pengaruh ekonomi,
politik, sosial dan budaya. Hukum tidak berada dalam ruangan hampa,
tapi dia selalu berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya lebih-lebih
di abad globalisasi ini. Demikianlah dalam Undang-Undang OJK yang
mengatur tersendiri tentang penyidikan yaitu dengan membentuk dan
memberi kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana OJK kepada
penyidik tersendiri di luar penyidik yang telah ada sebelumnya, yaitu
Jaksa, Polisi dan KPK dilakukan dengan maksud untuk adanya
keseimbangan antara tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan
tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum.

C. Pembahasan
Dari landasan pemikiran di atas, maka kita dapat mengambil satu

makna, sesungguhnya hukum itu terbentuk tidak lain adalah untuk
menciptakan keadilan di samping adanya kepastian hukum. Tentang
hukum yang bertujuan mencapai keadilan di masyarakat itu dilukiskan
oleh Muchtar Kusumaatmadja dalam definisi hukumnya:

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan
hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara
ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses
yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan
di masyarakat.3

Dari definisi di atas Muchtar Kusumaatmadja menggaris bawahi
bahwa sebelum tercapainya keadilan harus diciptakan dulu ketertiban
di masyarakat, tidak mungkin ada keadilan kalau masyarakat tidak
tertib. Artinya masyarakat harus mentaati hukum, baik hukum materil
maupun hukum formil. Yang dimaksud dengan ketertiban di sini
termasuk ketertiban dalam proses peradilan. Mulai penyidikan,
pra-penuntutan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Termasuk di

3 P. Sitorus, Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab), Bandung, Pasundan Law Faculty, Alum-
nus Press, 1998 , hlm. 94.
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dalamnya proses dan penyelesaian perkara tindak pidana Otoritas Jasa
Keuangan.

Tentang penyidikan, pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan, penyidik
adalah peja-bat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan. Pengangkatan untuk menjabat jabatan
sebagai penyidik Polisi adalah berdasarkan penunjukan oleh Kepala
Kepolisian RI (Kapolri).

Wewenang untuk menunjuk penyidik tersebut dapat di-limpahkan
oleh Kapolri kepada Pejabat Kepolisian Negara RI. Se-dangkan penyidik
yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, pengangkatannya dilakukan oleh
Menteri atas usul Departe-men yang membawahi Pegawai Negeri Sipil
tersebut. Mentri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu
mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Ke-polisian RI.
Dan wewenang pengangkatan itu dapat dilim-pahkan oleh Menteri
Kepada Pejabat yang ditunjuknya. (Pasal 2 (6) PPRI No. 27/1983).

Pengangkatan seseorang menjadi penyidik pembantu, yang berasal
dari kepolisian diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul dari
komandan atau pimpinan kesatuannya masing-masing. Sedangkan
pengangkatan Penyidik Pemban-tu yang berasal dari Pegawai Negeri
Sipil dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara RI.

(1) Penyidikan adalah tindakan selama pemeriksaan penda-huluan
untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pida-na;

(2) Penyidikan dilakukan oleh:

a. Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang
berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Let-nan Dua;

b. Pembantu penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepoli-sian
Negara, yang berpangkat Sersan Dua sampai de-ngan Sersan
Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul
Komandan atau Kepala Ja-watan Instansi Sipil pemerintah
diangkat oleh Kapolri.

Yang dimaksud dengan Polisi Khusus, adalah pejabat-pe-jabat dari
instansi/jawatan sipil tertentu yang diberi kewe-nangan Kepolisian
khusus oleh undang-undang.

Selain itu ada juga penyidik tindak pidana tertentu, seperti penyidik
tindak pidana tertentu/khusus yaitu penyidik Jaksa dan KPK yang
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi.
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Demikianlah Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang
mengatur tentang acara sendiri khususnya perihal penyidikan. Hal ini
akan menimbulkan pertanyaan akankah terjadi penyidikan oleh penyidik
OJK di dalam tindak pidana yang sama, dimana hak dan kewenangan
penyidikan pada tindak pidana OJK dipunyai juga oleh penyidik lain yang
telah ada. Keadaan ini nampaknya akan tidak selaras dengan integrated
criminal justice system. Integrated criminal justice system mempunyai
pengertian adanya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana. Salah
satu pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya
koordinasi dari para penyidik.4

Dengan adanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan, hal ini akan
menimbulkan rebutan perkara dalam penyidikan tindak pidana OJK dan
akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung kepada adanya
nebis in idem.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan
independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana
pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Dengan
demikian termasuk penyidikan terhadap tindak pidana korupsi,
perdagangan obat bius, perdagangan senjata dan manusia,
penyelundupan, kejahatan di bidang perpajakan, pasar modal dan
kejahatan di industri asuransi. Itu dapat disidik oleh penyidik OJK
apabila terindikasi adanya kejahatan.

Dengan demikian penyidik OJK mempunyai kewenangan yang
besar selain berwenang melakukan penyidikan yang tidak dipunyai oleh
penyidik lain. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa
keuangan undang-undang OJK mengaturnya dalam Pasal 49 yang
berbunyi:

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di
lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kesatu, Bandung, Penerbit PT.
Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 61.
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(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat
diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;

b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga
melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa
keuangan;

d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang
bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai
saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga
terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang
dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di
sektor jasa keuangan;

g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun
elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;

h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang
untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah
melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang--undangan;

i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;

j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak
yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari
pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana
di sektor jasa keuangan;
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l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan

m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan
hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan dan Jaksa
wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan
sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tentang kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh penyidik OJK
ini, seperti penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menyangkut
jasa keuangan seperti diatur dalam sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Sementara terhadap
tindak pidana perbankan telah ada penyidik sebelumnya yaitu pejabat
Polisi Negara, Jaksa dan KPK.

Polisi sebagai penyidik tindak pidana – perbankan – diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 ayat (1) a.
Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia, selain itu Polisi
sebagai penyidik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a:

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Dengan demikian Polisi sebagai penyidik termasuk penyidik
mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan
terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa
keuangan (Perbankan dan lain-lain).

Begitu juga Kejaksaan. Jaksa sebagai penyidik mempunyai
kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
seperti tindak pidana korupsi, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1)
d. Di bidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Jadi apabila terindikasi adanya tindak pidana korupsi di sektor
jasa keuangan (sektor perbankan dan lain-lain) maka Jaksa berwenang
melakukan penyidikan. Begitu juga penyidik KPK, selaku penyidik
mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi,



409

seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 c) :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi.

Dengan demikian penyidik KPK mempunyai kewenangan pula di
sektor perbankan dan sektor-sektor otoritas jasa keuangan lainnya,
apabila di sektor-sektor itu terindikasi adanya tindak pidana korupsi.

Dengan adanya kewenangan penyidikan dari penyidik OJK, maka
akan terjadi diverifikasi penyidik dan akan membuat makin tumpang
tindihnya penyidikan dalam tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana
yang diatur di luar KUHAP.

Kasus BLBI yang tak kunjung tuntas, juga kasus Bank Century
yang sudah ditangani oleh penyidik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
sampai hari ini belum mengakomodir aspirasi masyarakat secara tuntas.
Kasus mutakhir tentang tumpang tindihnya penyidikan,  adalah dalam
kasus/ perkara simulator SIM yang sama-sama ditangani oleh penyidik
yaitu penyidik Kepolisian dan Penyidik KPK.

Akankah penyidik OJK efektif melaksanakan pemberantasan
tindak pidana di bidang OJK. Pertanyaan pada awal tulisan ini harus
dibuktikan di waktu yang akan datang, sebab kewenangan penyidikannya
pun baru akan dijalankan.

D. Kesimpulan
1. Untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan jasa keuangan,

maka dibuatlah undang-undang tentang jasa keuangan, yaitu
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tugas dan
kewenangan OJK adalah antara lain melakukan pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan, selain daripada itu OJK juga
mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap
tindak pidana jasa keuangan, yaitu dengan membentuk penyidik
tersendiri yaitu penyidik OJK di luar penyidik yang telah ada seperti
Penyidik Polisi, Jaksa dan KPK.

2. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan dimana di dalamnya mengatur tentang
penyidik tersendiri, maka dimungkinkan akan terjadi tumpang
tindih penyidikan. Baik penyidikan tindak pidana umum maupun

Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana ...
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tindak pidana khusus. Sebab terhadap tindak pidana yang terjadi
dalam Otoritas Jasa Keuangan diatur oleh ketentuan undang-
undang yang ada dan telah ada penyidik lain yang berhak
melakukan penyidikannya.

Polisi sebagai penyidik tindak pidana – perbankan – diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 ayat (1) a.
Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia, selain itu Polisi
sebagai penyidik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a:

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Dengan demikian Polisi sebagai penyidik termasuk penyidik
mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyidikan
terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana di sektor jasa
keuangan (Perbankan dan lain-lain).

Begitu juga Kejaksaan, jaksa sebagai penyidik mempunyai
kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
seperti tindak pidana korupsi, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1)
d. Di bidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Jadi apabila terindikasi adanya tindak pidana korupsi di sektor
jasa keuangan (sektor perbankan dan lain-lain) maka Jaksa berwenang
melakukan penyidikan. Begitu juga penyidik KPK, selaku penyidik
mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi,
seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 c):

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas : Melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi.

Dengan demikian, penyidik KPK mempunyai kewenangan pula di
sektor perbankan dan sektor-sektor otoritas jasa keuangan lainnya,
apabila di sektor-sektor itu terindikasi adanya tindak pidana korupsi.
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3. Tentang efektivitas dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan harus
dibuktikan di masa yang akan datang. Karena kewenangan yang
dipunyai oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sampai saat ini
belum dilaksanakan. Oleh karena itu hasil dan efektivitasnya
belum dapat dievaluasi dan diukur.
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Abstrak
Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan
oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi
dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut
pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga
keuangan khususnya bank yang sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat
meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi.
Jika hal tersebut tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga
keuangan khususnya bank sama saja dengan yang dilakukan BI sehingga tidak
menyelesaikan masalah tetapi yang terjadi adalah memindahkan masalah yang
sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu
banyak.
Kata kunci : fungsi pengawasan, leembaga keuangan.

Abstract
The transfer of authority supervision function to Financial Services Authority (OJK)
conducted caused by assessment that supervision of bank conducted by BI during
the time less effective, so that done of synchronization and harmonization various law
and regulation which concerning supervision of financial institution expected by
function supervision of financial institution specially bank which now have been
holded by OJK can mount and conducted dispassionately to all institution be
controlled. If mentioned do not immediately responded, felt concerned about
supervision of financial institution specially bank is the same with conducted by BI
so that do not finish the problem of instead that happened to remove the problem of
same to other institute which formed with state budget which so much.
Keyword : supervision function, financial institution.
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A. Pendahuluan
Terbentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan1 (OJK) merupakan

sebuah solusi yang terbaik bagi kebaikan sistem keuangan dengan
mengedepankan efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pengawasan
lembaga keuangan (bank, pasar modal dan asuransi) di Indonesia.
Selama ini, pengawasan lembaga keuangan (bank, pasar modal dan
asuransi) dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu Bank
Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam) namun pada prakteknya BI dan Bapepam dalam
melakukan pengawasan tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan
kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia begitu banyak sebagaimana
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia,2 dimana Bank Indonesia memiliki kewenangan
membuat peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan
atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan
atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya,
Bank Indonesia dalam kewenangannya di bidang perizinan selain
memberikan dan mencabut izin usaha suatu bank, juga dapat
memberikan izin pembukuan, penutupan dan pemindahan kantor,
memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan suatu
bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Kemudian, Bapepam3 dalam
melakukan pengawasan pasar modal dan asuransi bertugas membina,
mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta

1 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
2 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) kemudian
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901).
3 Lihat dalam Pasal 3-5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608).
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merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang lembaga keuangan. Bapepam juga menetapkan prinsip-prinsip
keterbukaan perusahaan bagi emiten4 dan perusahaan publik,5

perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang
lembaga keuangan, dan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga
keuangan.6

Pada dasarnya, beberapa negara menyatukan fungsi pengawasan
perbankan dalam kewenangan bank sentralnya dan Indonesia sebelum
terbentuknya OJK juga menyatukan fungsi pengawasan perbankan
dalam kewenangan Bank Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa
negara yang memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank
sentralnya. Singapura misalnya membentuk lembaga pengawasan
perbankan yang independen yaitu Monetery Authority of Singapore (MAS)
yang tugasnya adalah menetapkan perizinan dan pengawasan bank,
lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, serta perdagangan valas.
Kemudian di Amerika Serikat dikenal dengan nama The Federal Reserve
(The Fed) yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap
perbankan. Di Australia dikenal dengan nama The Australian Prudential
Regulation Authority (APRA) yang dibentuk sejak tahun 1998 dengan tugas
mengawasi perbankan dan beberapa lembaga keuangan lainnya.
Sejatinya pengawasan perbankan adalah merupakan kewenangan bank
sentral tetapi kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini dalam
melaksanakan tugas pengawasan perbankan dibentuk suatu lembaga
yang terpisah dari bank sentral yang kewenangannya juga diperluas
tidak hanya mengawasi perbankan saja melainkan juga lembaga
keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan dan perusahaan
asuransi.7

Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa ...

4 Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum, Lihat dalam Pasal 1 ayat (6), Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
5 Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300
(tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah, Lihat dalam Pasal 1 ayat (22), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3608).
6 Lihat dalam, Andika Hendra Mustaqim, Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi
Nasional, Jurnal Perspektif, Vol. VIII No. 1 Maret 2010, hlm. 70.
7 Appie Yudana Antono, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap
Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Depok, 2004, hlm. 5.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan sebagai dasar hukum pembentukan Lembaga Otoritas Jasa
Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan
tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan
dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan
mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas
kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa
keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta
ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain
sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam
undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-undang Perbankan,
Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan
lainnya.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu8:

1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang
menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif
di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen
penting dalam sistem perekonomian nasional.

2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya
kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah
menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis,
dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk
maupun kelembagaan.

3. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan
kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah
menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga
jasa keuangan di dalam sistem keuangan

4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan,
yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya
stabilitas sistem keuangan.

8 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/03/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-
menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/, (diakses tanggal 12 September 2012).
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Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK
menimbulkan perdebatan dan memicu kontroversi yang panjang, apalagi
Indonesia adalah negara yang industri keuangannya di dominasi oleh
industri perbankan. Hal ini terlihat dari terlambatnya pelaksanaan
pembentukan OJK ini, di mana dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, disebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan
oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan
dibentuk dengan undang-undang dimana pembentukan lembaga
pengawasan tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31
Desember 2010. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai amanat dari Pasal 34
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia baru disahkan pada tanggal 22 November
2011.

Pengalihan fungsi pengawasan tersebut tentunya menimbulkan
akibat hukum terhadap beberapa kewenangan BI sebagai amanat dari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Menjadi
Undang-Undang serta kewenangan Bapepam sebagai amanat dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengalihan
fungsi tersebut juga membutuhkan dilakukannya langkah-langkah
sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan
terkait pengawasan lembaga keuangan (perbankan, pasar modal dan
asuransi) terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan agar nantinya tidak menimbulkan
permasalahan di kemudian hari bagi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa ...
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B. Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Kewenangan Pengawasan Lembaga Keuangan di
Indonesia
Terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan

lembaga keuangan secara teoritis, di satu pihak terdapat aliran yang
mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya
dilakukan oleh beberapa institusi. Kemudian di pihak lain ada aliran
yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila
dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri
keuangannya diawasai oleh Financial Supervisory Authority (FSA),
sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa
institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan
industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC dan OCC.
Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian
dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga,
seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari
sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu
commercial banking system dan universal banking system. Commercial
banking, seperti yang berlaku di negara kita dan di Amerika Serikat,
melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti
asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara
lain negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank
melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti investmen
banking dan asuransi.9

Selanjutnya, selain alasan sistem perbankan yang berlaku yang
juga menjadi dasar pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi
konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang dalam akan
menyebabkan munculnya masalah kewenangan regulasi. Hal ini terjadi
karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan
sudah sedemikian menyatunya sehinga sulit menentukan apakah
suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan
sehingga diregulasi oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas
dan harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diserahkannya
kewenangan pengawasan kepada satu institusi maka masalah
kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan.10

9 Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majalah Pilars No. 02/
Th.VII/12-18 Januari 2004, hlm. 2.
10 Ibid.
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Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa
Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang OJK ini. Dari Pasal 1 ayat (1) tersebut diketahui
bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui
adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya,
antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,
perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa
Keuangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait koordinasi dan kerjasama dalam
menjalankan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam
membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi:
kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi
perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri,
penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri,
produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan
penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important
bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan
informasi. Kemudian, dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa BI
dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada
OJK, tetapi dalam pemeriksaan tersebut BI tidak dapat memberikan
penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan
bank yang dilakukan oleh BI tersebut disampaikan kepada OJK,

Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa ...
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kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan
oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/
atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera
menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai
dengan kewenangan BI sebagai bank sentral.

Akibat hukum setelah dibentuknya Lembaga OJK mengakibatkan
peranan BI dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas fungsi
independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem
pembayaran. BI tetap berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek
perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan
moneter dan sistem pembayaran.11 Dalam pelaksanaannya, BI
melakukan kebijakan moneter melalui penetapan uang beredar atau
suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang
ditetapkan oleh pemerintah menggunakan instrumen-instrumen,
antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun
valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib
minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.12 Selain itu, BI juga
menciptakan efisiensi sistem pembayaran, kesetaraan akses dan
perlindungan konsumen.13  OJK dan BI akan bekerjasama dalam
pengawasan bank terkait penentuan institusi bank yang masuk kategori
systemically important bank, dibantu oleh Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS).

11 Prof. Dr. Anwar Nasution, Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Impllkasi Hukum, dan Agenda Kedepan,
Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan
Perbankan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Rl, Denpasar, 2003. http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/ Masalah%20sistem
%20keuangan%20dan%20 perbankan%20-%20anwar% 20nasution. pdf. (diakses tanggal 28 Juli
2012)
12 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, Tujuan Kebijakan Moneter (http://www.bi.go.id/
web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/, (diakses tanggal 28 Juli 2012)
13 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, Sistem Pembayaran di Indonesia (http://
www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+ Indonesia/Sekilas (diakses tanggal
28 Juli 2012)
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C. Sinkronisasi dan Harmonisasi Berbagai Peraturan Perundang-
undangan Terkait Pengawasan Lembaga Keuangan Terhadap
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan tentunya membutuhkan dilakukannya upaya
sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan
terkait pengawasan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere yang
mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, undang-undang
merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada
lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-
undang yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu
membawa perubahan, suatu undang-undang yang efektif pada keadaan
khusus di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang
dituju atau yang diaturnya.14

Bismar Nasution berpendapat bahwa, amanat pengawasan bank
yang diberikan kepada OJK sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia harus dikritisi secara mendalam apakah amanat itu dapat
membawa pengawasan bank lebih baik dan dapat membawa perubahan
lebih baik dalam sistem ekonomi terutama dalam pengaturan dan
pengawasan pengelolaan kegiatan sektor keuangan yang
diselenggarakan oleh OJK.15

BI yang diberikan tanggungjawab untuk menciptakan stabilitas
nilai rupiah tentu akan menemukan kesulitan untuk memenuhi
tanggungjawab tersebut apabila tidak memiliki kewenangan mengawasi
bank seperti tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Kemudian dalam Pasal 8 juga disebutkan bahwa BI menetapkan 3 (tiga)

Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa ...

14 Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abiyeskere, Legislative Drafting for Democratic Social
Change A Manual of Dratfters, (London: Kluwer Law International, 2001), hlm. xxi.
15 Bismar Nasution, Kajian Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan, Buletin Hukum Perbankan dan
Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 2, Mei 2010, hlm. 5.



422

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

tugas BI yaitu : Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter; Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
serta Ketiga, mengatur dan mengawasi Bank. Oleh karena itu
pelaksanaan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan
membentuk OJK berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuan yang
diamanatkan oleh undang-undang tersebut karena undang-undang
tersebut telah mengamputasi salah satu instrumen penting yang dimiliki
oleh BI dalam mencapai tujuannya.16

Terbentuknya OJK yang kewenangannya tidak hanya mengawasi
bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan
sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun,
sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-
badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat
tentunya sangat membutuhkan dilakukannya sinkronisasi dan
harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut
mengenai pengawasan lembaga keuangan agar tidak menimbulkan
terjadinya persinggungan kewenangan khususnya dengan BI dalam
melakukan pengawasan bank serta untuk menjaga independensi OJK
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemindahan fungsi pengawasan
kepada OJK dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank
yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan
dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan
perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan
diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang
sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan
dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut
tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan
khususnya bank sama saja dengan yang dilakukan BI sehingga tidak
menyelesaikan masalah malahan yang terjadi adalah memindahkan
masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan
anggaran negara yang begitu banyak.

16 Ibid.
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D. Penutup
Dampak yang ditimbulkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengakibatkan
perubahan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pengawasan yang
sebelumnya diemban BI untuk sektor perbankan dan Bapepam untuk
sektor jasa keuangan lainnya selain sektor perbankan, sehingga
dibutuhkan untuk segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan melakukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan sektor jasa keuangan seperti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
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Abstrak
Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
secara nyata mengubah konstalasi kewenangan pengawasan di sektor jasa
keuangan termasuk perbankan. Peralihan kewenangan pengawasan di sektor
perbankan yang semula berada di satu tangan yakni di Bank Indonesia baik
pengawasan bidang macroprudential maupun microprudential, berdasarkan UU
ini diserahkan kepada OJK. Namun demikian UU ini memberi ruang kepada
Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan pengawasan yang bersifat
macroprudential dengan tetap berkoordinasi dengan OJK. Pengaturan hubungan
kelembagaan yang belum secara rinci dan jelas memungkinkan timbulnya multi
penafsiran dan berpengaruh pada arah kebijakan peraturan perundang-
undangan terkait di sektor perbankan. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-
peraturan terkait tersebut harus dilakukan dengan juga menghindari konflik
kepentingan jangka pendek.
Kata Kunci : Hubungan kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank

Indonesia, pengawasan, jasa keuangan, sektor perbankan.

Abstract
Law No 12/2011 on Financial Services Authority has significantly changed and
transformed the supervisory authority constellation of financial services sector
including banking. It was the single supervisory of central bank both macroprudential
dan microprudential supervisions, under  the Law No.12/2011, the authority to
supervise banking sector that was originally in the hand of  Bank Indonesia
submitted to The Financial Services Authority (OJK). However, the law gives space
to the central bank to implement macroprudential supervisory authority that is fixed
in coordination with the OJK. The unclear stipulation of Institutional relations allows
the multi-interpretation which will influence the direction of policyof related
legislations in the banking sector. Harmonization and synchronization of related
regulations should be emphasized, moreover avoiding short-term conflicts of
interest.
Keywords : institutional relations, Financial Services Authority, Bank of Indonesia,

     supervisory, Financial services, banking sector.



426

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

A. Pendahuluan
Secara yuridis, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)

sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan lahir dari amanat Undang-
Undang Nomor 3 Tahun  2004 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU
tentang BI), yang dalam Pasal 34 diamanatkan bahwa wewenang
pengawasan terhadap bank dari Bank Indonesia sebagai pengawas sektor
perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Dalam
penjelasan Pasal 34 disebutkan pula selain pengawasan terhadap sektor
perbankan, lembaga pengawas ini akan pula mengawasi sektor jasa
keuangan lainya seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal
ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian,
pengawasan sektor jasa keuangan selain bank yang semula dilakukan
antara lain oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam LK) juga beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan OJK sendiri kemudian dikukuhkan dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU tentang OJK). UU tentang OJK
mengatur secara lengkap mengenai pembentukan dan status
kelembagaan, tugas dan wewenang, struktur organisasi lembaga, kode
etik dan akuntabilitas, perlindungan konsumen dan masyarakat serta
hubungan kelembagaan. Sebagai suatu undang-undang yang lahir dalam
rangka pengalihan fungsi dan wewenang yang sudah berjalan, UU tentang
OJK rentan terhadap irisan kewenangan dari lembaga lain yang
sebelumnya memiliki tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada
OJK. Sebagaimana disebutkan sebelumnya kelahirannya mencakup
kewenangan beberapa lembaga pengawas sektor keuangan bank dan
non bank yang saat ini dijalankan oleh beberapa institusi. Terkait dengan
kondisi ini, pengaturan pengalihan dan hubungan fungsional
antar-beberapa lembaga yang ada merupakan materi yang sangat
signifikan. Untuk itu, pengaturan mengenai hal tersebut seharusnya
dibuat dengan hati-hati dan sekaligus jelas, sehingga tidak lagi terjadi
tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan kewenangan.

Tulisan ini hendak membahas bagaimana konsep pengaturan
hubungan kelembagaan yang diatur dalam UU tentang OJK terhadap
pengawasan sektor perbankan. Pembahasan menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menelaah berbagai
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sumber pustaka terkait dengan materi tersebut baik dari peraturan
perundang-undangan maupun hasil karya ilmiah lainnya. Analisis akan
berangkat dari latar belakang ide lahirnya OJK, kemudian mencoba
menganalisis keterkaitan beberapa pengaturan dan pengawasan di
sektor perbankan terutama peralihan kewenangan pengawasan sektor
perbankan dan bagaimana pengaturan tentang hubungan kelembagaan
tersebut dalam UU tentang OJK.  Dengan alur tersebut diharapkan
tergambar kritisi dan catatan penting tentang apakah UU tentang OJK
yang telah mengatur secara lengkap hubungan kelembagaan dan mampu
menjawab permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya OJK sendiri.

B. Latar Belakang Yuridis Pembentukan OJK
Sebagaimana telah di hantarkan dalam pendahuluan, secara

yuridis lahirnya UU  tentang OJK merupakan amanat dari Pasal 34 UU
tentang BI. Dalam Pasal I angka 6 disebutkan bahwa “Penjelasan Pasal
34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan
ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34
berbunyi sebagai berikut : (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan
oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan
dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-
lambatnya  31 Desember 2010.”

Dalam penjelasan angka 6, Pasal 34 Ayat (1) dijelaskan bahwa
“Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan
pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa
keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas,
modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat
independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di
luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan
tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerja
sama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur
dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.
Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank yang berkoordinasi dengan
Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia mengenai
keterangan dan data makro yang diperlukan”.

Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor ...
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Adapun pada ayat (2) dijelaskan bahwa “pengalihan fungsi
pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya
syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur
organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai
peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dalam penjelasan umum UU tentang BI tersebut secara jelas
digambarkan bahwa tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bersifat sementara.
Namun demikian, mengingat amanat pembentukan lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal
31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-Undang
tersebut ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan
dilaksanakan oleh lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang
independen  yang  akan   dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31
Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga
tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya
manusia dan infra struktur lembaga tersebut dalam menerima
pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa amanat kelahiran lembaga
pengawas sektor perbankan bukan semata-mata lahir dari UU tentang
BI tahun 2004 tersebut, namun amanat ini sudah dinyatakan pula dalam
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang
diubah dengan UU tentang BI tahun 2004 tersebut. Dalam Pasal 34 ayat
(1) dinyatakan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan
dibentuk dengan undang-undang. Sedangkan pembentukan lembaga
pengawasan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan selambat-
lambatnya 31 Desember 2002 {ayat (2)}. Pasal 35 menegaskan bahwa
berdasarkan Undang-Undang ini tugas pengawasan yang dilakukan Bank
Indonesia pada hakikatnya bersifat sementara. Pasal 35 secara jelas
menyebutkan: “Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan
pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.”

Penjelasan dari Pasal 34 ayat (1) dalam Undang-Undang ini sama
persis seperti penjelasan Pasal 34 ayat (1) dalam Undang-Undang
Perubahannya (UU tentang BI No. 3 Tahun 2004), namun jika dicermati
dan dikaji lebih dalam, terdapat kalimat dalam penjelasan Pasal 34 yang
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kemudian tidak diatur ulang (diakomodir) dalam perubahan UU tentang
BI tersebut, yakni kalimat terakhir dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 1999 yakni kalimat “Adapun tugas mengatur akan
tetap dilakukan oleh Bank Indonesia”. Yang kemudian perlu untuk
dikritisi adalah apakah hal ini merupakan kesengajaan, mengingat
hilangnya kalimat ini berdampak pada konstalasi kewenangan
pengaturan di sektor perbankan yang akan diterjemahkan dalam undang-
undang mengenai lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut yang
kemudian melahirkan OJK. Catatan ini selengkapnya akan dikaji pada
bagian pembahasan selanjutnya.

Yang kemudian menarik untuk menjadi catatan dan kritisi dari
latar belakang lahirnya OJK adalah latar belakang sosiologis dan
ekonomis pada saat ide pembentukkan OJK mengemuka, yakni pada
saat dibentuknya UU No.23 Tahun 1999.  Ide pembentukan otoritas
pengawas sektor keuangan yang terpisah dari otoritas moneter sejak
awal telah menuai perdebatan dan kontroversi. Bismar Nasution
menyebutkan bahwa amanat pembentukan OJK harus dikritisi secara
mendalam, apakah amanat demikian itu dapat membuat pengawasan
bank lebih baik dan dapat membawa perubahan lebih baik dalam sistem
ekonomi, terutama dalam pengaturan dan dan pengawasan pengelolaan
kegiatan sektor keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga jasa
keuangan. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank sentral di
negara yang industri keuangannya didominasi oleh industri perbankan
tentunya menimbulkan perdebatan dan memicu kontroversi.1 Bismar
menyebutkan bahwa dalam penyusunan RUU tentang OJK ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan terkait konsep hukum dan pembangunan,
yang di dalamnya terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan
dalam proses pembentukan hukum sebagai alat rekayasa sosial supaya
tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi”
(predicability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan
“pengembangan khusus dari sarjana hukum” (the special development
abilities of the lawyer).2 Unsur stabilitas dan prediksi merupakan
persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Unsur “stabilitas”
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1 Bismar Nasution, Kajian Terhadap RUU Tentang OtoritasJasa Keuangan, Buletin Hukum Perbankan
dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 2, Mei 2010 hlm. 5.
2 Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy, (Vol. 9,
1980) : 232, sebagaimana dikutip oleh Bismar Nasution, Ibid.
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berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-
kepentingan yang saling bersaing, sedangkan unsur “prediksi”
merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan
yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.

Selanjutnya, Anggito Abimanyu3 dalam makalah yang disampaikan
kepada Panitia Seleksi OJK menyitir pendapat Joseph Stiglitz yang
menyebutkan bahwa sektor keuangan merupakan “pusat” dari sistem
dalam sebuah perekonomian sehingga kegagalan sektor keuangan dapat
melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian, sehinggas
salah satu kunci utama pendalaman keuangan adalah akselerasi
pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi akses untuk pihak-pihak yang
tidak memiliki kecukupan finansial. Yang tak kalah pentingnya adalah
kekuatan struktur permodalan, infrastruktur dan inovasi produk jasa
keuangan. Struktur aset jasa keuangan di Indonesia masih
terkonsentrasi di bank (80%), sementara yang lain seperti asuransi,
10%, Dana Pensiun 2,5%, pembiayaan 5,5% masih belum memadai
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata. Sektor
perbankan Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar.Hal ini
yang kemudian menjadi catatan atas pemilihan bentuk dan model
kelembagaan pengawasan jasa keuangan.

Sebagaimana tergambar dalam konsideran menimbang dan
penjelasan umum UU tentang BI tahun 1999, bahwa pembentukan suatu
otoritas moneter yang independen dengan reorientasi sasaran Bank
Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan pemulihan dan
reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah
melanda Indonesia pada saat itu. Hal itu sekaligus meletakkan landasan
yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indo-
nesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif
dan terintegrasi. Reorientasi sasaran tersebut diarahkan untuk
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dalam
mewujudkan tujuan tersebut,  Bank Indonesia perlu ditopang dengan
tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian,
sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan
keuangan yang sehat.

3 Anggito Abimanyu, Tantangan OJK,  (Ringkasan Makalah yang disampaikan kepada Pansel OJK),
ditulis 08 April 2012, updated 24 April 2012
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Selain catatan yuridis dan sosiologis yang dapat kita pahami
berdasarkan ruh dan norma dari Undang-Undang sendiri, timbul beberapa
penafsiran dan kritisi terhadap hal ini, misalnya ditundanya
pembentukan OJK dari 31 Desember 2002 sampai 31 Desember 2010
atau sekitar 8 tahun,  menjadi pertanyaan tersendiri, benarkah faktor
kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang menjadi alasan
mendasar perubahan ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan
umum? Sebagaimana diketahui selain berbagai pekerjaan rumah bagi
sektor perbankan akibat krisis ekonomi dan moneter 1998 dan maraknya
kasus kejahatan perbankan sekaligus kinerja pengawasan sektor
perbankan oleh Bank Indonesia, pembentukan lembaga pengawasan
sektor keuangan ini sebenarnya masuk dalam salah satu poin Letter of
Intend (LOI) antara pemerintah dan IMF sebagai salah satu persyaratan
bagi pemerintah mendapatkan pinjaman pada saat krisis ekonomi
pertengahan 1997-1998. Walaupun banyak keberatan dari berbagai
pihak, siapa pun baik DPR, Pemerintah apalagi Bank Indoenesia hampir-
hampir tidak mempunyai kekuatan untuk menolak ketentuan IMF,
termasuk pembentukan lembaga pengawasan jasa keuangan ini.4

Jika mengacu pada LOI dimaksud, lembaga pengawas sektor
perbankan seharusnya dibentuk pada tahun 1999 seiring dengan
perubahan Undang-Undang tentang Bank Sentral yang hendak
membentuk otoritas moneter yang Independen (BI) lepas dari pengaruh
pemerintah. Namun meskipun tercantum dalam LOI dengan IMF, Bank
Indoenesia keberatan dengan pembentukan lembaga pengawas sektor
keuangan, sehingga pembentukan lembaga pengawasan ini
ditangguhkan sampai pada tahun 2002, bukan pada tahun yang sama
dengan perubahan UU tentang BI, dengan alasan memberi kesempatan
kepada seluruh komponen pembuat kebijakan terutama pemerintah
yang mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan akan
dibentuknya lembaga pengawasan perbankan yang baru.5

Dalam perjalanannya, memang terdapat sikap yang berbeda dari
pihak Bank Indonesia terkait amanat pembentukan lembaga
pengawasan ini, bahkan dalam amandemen UU Nomor  23 tahun 1999,
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4 Rijanta Triwahjana R, Otoritas Jasa Keuangan, (5 Februari 2008) diunduh pada tanggal 17 Juli
2012 dari  http://klikeku.blogspot.com/2008/02/otoritas-jasa-keuangan.html.
5 Ibid.



432

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

pembentukan lembaga ini kemudian diundur sampai 2010 dengan
alasan kesiapan infrastruktur, pendanaan dan sumber daya manusia.
Kesiapan bidang infrastruktur dan pendanaan menjadi alasan utama
Bank Indoenesia yang menganggap pemerintah belum siap membentuk
atau mengoperasionalkan sebuah lembaga super di bidang pengawasan
sektor keuangan di Indonesia. Tarik ulur pembentukan badan pengawas
menjadi lebih kencang karena pada tahun yang sama LOI antara
pemerintah dan IMF akan segera berakhir.6

Di lain pihak, pemerintah menyikapi amanat undang-undang
untuk membentuk lembaga pengawas ini dengan menyiapkan beberapa
payung hukum.  Pada saat pengajuan RUU bidang keuangan (tahun 2003),
pemerintah telah menyertakan pula RUU tentang Otoritas Jasa
Keuangan di samping RUU untuk mengamandemen undang-undang
bidang jasa finansial, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.
Meskipun yang lolos menjadi UU ternyata hanya amandemen UU tentang
BI, yaitu UU No 3 Tahun 2004. Dari segi infrastruktur, pemerintah telah
menyiapkan diri dengan memerger Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) dengan Direktorat Lembaga Keuangan (DJLK) menjadi
Bapepam LK.7 Dari sisi pendanaan sendiri, kerugian negara dari beban
tanggungan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang jumlahnya
mencapai ratusan triliun akibat lemahnya pengawasan Bank
Indonesia, secara tidak langsung menjawab keraguan pentingnya
lembaga pengawasan sektor keuangan, guna mencegah kejadian dan
kerugian yang sama. Munculnya kasus perbankan yang baru seperti
kasus bank century dan beberapa perusahaan sekuritas, makin
mendorong kebutuhan percepatan pembentukan lembaga pengawasan
sektor keuangan, termasuk perbankan.

Pada tataran global, pro dan kontra pembentukan otoritas pengawas
sektor keuangan yang terpisah dari otoritas moneter juga tidak
terelakkan. Berbagai negara menggunakan konsep dan praktik yang
juga beragam, bahkan ada kecenderungan terjadinya perubahan konsep
seiring dengan perubahan di sektor keuangan dunia yang makin
dinamis. Di Inggris, konsep pemisahan dikembangkan dengan

6 Ibid.
7 Sebelumnya keduanya merupakan organisasi di bawah wewenang menteri keuangan dan dengan
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia, Bapepam, dan DJLK resmi bergabung menjadi Bapepam LK.
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membentuk Financial Services Authority (FSA). Jepang pun melakukan
hal serupa dengan membentuk Japan FSA. Sementara Australia
membentuk Australian Prudential Regulatory Authority (APRA). Masih
banyak negara maju ataupun berkembang yang mengembangkan konsep
serupa. Keberadaan badan ini dimaksudkan untuk dapat mengikuti
perkembangan yang cepat pada sektor jasa keuangan, terutama dengan
munculnya konglomerasi di sektor tersebut. Walaupun terdapat berbagai
bentuk lembaga pengawasan, struktur OJK di Indonesia menggunakan
pendekatan intergrated approach, di mana OJK mengawasi seluruh
lembaga keuangan seperti halnya FSA di Inggris, di Australia dan di
Korea Selatan. Sejarah menunjukkan gagalnya koordinasi dengan Bank
of England (BoE) dalam penanganan Northern Rock. Di Korsel, FSA saat
ini sedang dalam tekanan politik yang hebat agar pengawasan
dikembalikan ke bank sentral akibat maraknya kasus korupsi.
Tantangan ke depan OJK adalah bahwa masalah yang terjadi di Inggrsi
dan Korea Selatan agar tidak berulang di Indonesia.

Namun demikian, terdapat argumen yang mendukung pengawasan
bank tetap di tangan Bank Sentral adalah fungsi pengawasan bank
membantu bank sentral menjalankan fungsinya dengan baik, karena
Bank Sentral dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat
dan menyeluruh. Pengetahuan tentang keadaan dan kesehatan sistem
perbankan dapat meningkatkan kualitas analisis dan prediksi kondisi
keuangan yang dibuat oleh Bank Sentral. Alasan lainnya, yakni bisa
mengantisipasi konflik kepentingan antarlembaga dan juga lebih
ekonomis.8 Mengingat otoritas moneter perlu melakukan transmisi
kebijakan moneter melalui perbankan, maka kewenangan Bank Sentral
untuk mengawasi bank akan memberi pemahaman yang mendalam
bagi Bank Sentral tentang bagaimana perbankan akan bereaksi terhadap
kebijakan moneter yang dibuatnya. Bahkan, jika terjadi krisis
keuangan, peran Bank Sentral bertambah penting karena kebijakan di
bidang moneter dan sistem pembayaran selalu menjadi solusi terbaik.9
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8 Konsep ini didukung oleh hasil penelitian Haubrich,Joseph G and Thomson, James B (2005) “Um-
brella Supervision and the Role of the Central Bank”. Dengan menambahkan indikator tingkat kesehatan
perbankan (yang bersifat rahasia) ke dalam suatu model, secara signifikan meningkatkan akurasi
prediksi kondisi ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral.
9 Menimbang (Kembali) Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Senin, 22 Juni 2009 , diunduh pada
tanggal 17 Juli 2012 dari http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/06/22/279/231503/
menimbang-kembali-keberadaan-otoritas-jasa-keuangan
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Pro dan kontra terhadap pembentukan OJK, pada akhirnya berujung
pada pengesahan UU tentang OJK pada tahun 2011 sebagai pelaksanaan
amanat Pasal 34 UU tentang BI Tahun 2004. Dalam Naskah Akademik
Pembentukan OJK dinyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan
pembentukan OJK adalah best practices di beberapa negara dan
memperhatikan model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai
negara di dunia.10 Meskipun sangat beragam, namum model
pengawasannya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok besar
yaitu11:

1. Multi Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas. Masing-
masing industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal,
asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi
oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan
oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat
China.

2. Twin Peak Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang
pembagiannya didasarkan pada aspek prudential dan aspek market
conduct. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank
dan perusahaan asuransi berada dalam satu jurisdiksi pengaturan
dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan
lembaga keuangan lainnya serta seluruh produk-produk jasa
keuangan berada dalam satu jurisdiksi pengaturan dan pengawasan
tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh negara-negara seperti
Australia dan Canada.

3. Unified Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan
sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi di bawah satu
lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan

10 Zulkarnaen Sitompul dalam Pilars No.02/Th.VII/12-18 Januari 2004 menyebutkan ide pembentukan
OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan UU tentang BI oleh
DPR. Fungsi pengawasan perbankan yang tadinya dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral,
kini dipisahkan mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Idenya datang dari
konsultan asal Jerman. Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang
pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999) bertindak
sebagai konsultan.
11 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah
Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010 hlm. 10-12.
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pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup
perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.
Model ini mulai cenderung diterapkan di beberapa negara sejak
tahun 1997. Yang pertama kali menerapkan model ini adalah
Norwegia di tahun 1986. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara
menerapkan model ini. Model ini diterapkan oleh negara-negara
yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti  Inggris,
Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

Berdasarkan berbagai pertimbangan pokok yang telah diuraikan
di atas dan pengalaman krisis perbankan yang pernah terjadi di
Indonesia serta struktur dan sistem keuangan yang saat ini berlaku,
maka model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang
sangat sesuai dengan Indonesia adalah Unified Supervisory Model, yaitu
suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam
suatu lembaga tunggal yang disebut Otoritas Jasa Keuangan.

C. Peralihan Peran dan Fungsi Pengawasan Sektor Perbankan
Kepada OJK
Kewenangan pengawasan sektor perbankan sebagai salah satu

sektor bidang jasa keuangan secara otomatis beralih dari Bank
Indonesia kepada OJK. Beberapa kewenangan pengawasan sektor
perbankan yang semula berada di Bank Indonesia diatur dalam UU
tentang BI dialihkan kepada OJK . Dalam Pasal 8 UU tentang BI
ditentukan bahwa pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah
satu tugas Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank
Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan
pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24).
Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-
ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25).
Terkait dengan perizinan, dalam Pasal 26 ditegaskan bahwa Bank
Indonesia: a) memberikan dan mencabut izin usaha bank; b)
memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
c) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
dan d) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-
kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi
pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27). Bank Indonesia
berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan,
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keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia, yang dalam hal ini dapat dilakukan terhadap
perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi
dari bank apabila diperlukan (Pasal 28). Pemeriksaan terhadap bank
dilakukan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan
dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak,
pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan
(Pasal 29).

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama
Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaaan terhadap bank (Psl. 30).
Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan
sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila
menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga
merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Psl. 31). Dalam hal
keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan
kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan
sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang
membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat
melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang
Perbankan yang berlaku (Psl. 33).

Pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada
OJK, dalam penjelasan Pasal 34 UU tentang BI Tahun 1999 tidak
termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan
perizinan. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 34 pada UU No. 3
Tahun 2004 tentang BI, pengecualian (pembatasan) ini tidak diatur  atau
dinyatakan dalam pasal perubahannya, sehingga dalam UU tentang OJK,
aspek pengaturan termasuk di dalamnya perizinan menjadi wewenang
OJK. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan12, maka
fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal
30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52,
dan Pasal 53 Undang-Undang ini, beralih menjadi fungsi, tugas, dan
wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) UU tentang OJK.

12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.
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Pasal 7 UU tentang OJK memberikan kewenangan kepada OJK
dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor
perbankan, yaitu:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang
meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan
dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan
dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan
bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja
bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank.

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
dan

d. pemeriksaan bank.

Selain itu, kewenangan mengenai pemberian perintah tertulis
beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 9 huruf d UU tentang OJK serta penetapan sanksi administratif
kepada bank dan pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya
beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 9 huruf g. Demikian pula ketentuan Pasal 12 Undang-Undang
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tentang Perbankan, untuk menunjang pelaksanaan program
peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi,
usaha kecil dan menengah, kerja sama yang sebelumnya dilakukan
oleh Bank Indonesia dengan pemerintah melalui Bank Umum juga
beralih kepada OJK.

Selain peralihan kewenangan yang secara jelas diatur dalam UU
tentang OJK, diatur pula hubungan kelembagaan dan kerja sama
antarlembaga mengingat terdapat beberapa masalah yang sangat
signifikan terkait proses peralihan ini. Sebagaimana dianut oleh Bank
Indonesia, OJK juga merupakan lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tentang
OJK.13 Pengecualian ini sekalipun, seharusnya tidak mengurangi
independensi OJK.

Pengawasan  terhadap  bank  pada dasarnya dibangun atas tiga
pilar: regulasi, monitoring dan sanksi. Jika dianalogikan sebagai
manusia: regulasi itu adalah badan, monitoring itu sebagai kepala (akal,
mata dan telinga), dan penegakan hukum (sanksi) menjadi hati
nuraninya. Agar efektif, kondisi ketiga elemen yang terintegrasi tersebut
harus senantiasa dipelihara agar sehat (sound) dan difungsikan secara
tepat (proper). Sistem perbankan itu sendiri dapat diibaratkan sebagai
suatu bangunan yang bersendikan tiga pilar itu. Jika salah satu pilarnya
lemah atau kurang kukuh, maka dia akan mudah roboh dan mudah
dimasuki atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab.14 Keberhasilan sebagai lembaga pengawas bank tidak akan
berjalan dengan sendirinya hanya dengan reorganisasi atau pemisahan
fungsi pengawasan dari bank sentral. Keberhasilan itu merupakan
produk yang dikembangkan dari suatu filosofi orientasi-pasar yang
fleksibel. Hanya dengan menjadi suatu lembaga yang berintegritas tinggi,
dinamis, policy-driven, berkemampuan riset yang kuat, forward looking,
dan market friendly serta senantiasa belajar (learning organization) pada
akhirnya akan berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh
rakyat dan menjadi lembaga yang kompeten dan independen. 15

13 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang OJK.
14 S. Batunanggar, Strategi Pengawasan Bank Strategi Pengawasan Bank Yang Efektif, dimuat dengan
(sedikit revisi) dalam Pengembangan Perbankan, Insitut Bankir Indonesia, Edisi No.78 Juli-Agustus
1999 dengan judul ‘Strategi Pengawasan Bank yang Efektif di Indonesia’.
15 Ibid
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Istilah otoritas dalam penamaan lembaga pengawas sektor
keuangan ini pun untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut
menjalankan fungsi pengaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan
(supervisi).  Jika dibandingkan dengan konsep serupa di negara lain
maka konsepsi struktur pengorganisasian OJK memiliki kesamaan
dengan struktur pengorganisasian pengaturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan di Korea Selatan yang memisahkan fungsi pengaturan
(regulator) yang dilakukan oleh Financial Services Commision dari fungsi
pengawasan (supervisor) yang dilakukan oleh Financial Supervisory
Service. Namun, OJK di Indonesia nantinya memisahkan fungsi
pengaturan dan fungsi pengawasan di dalam satu organisasi yang pada
fungsi pengaturan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisioner,
sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Pengawas yang
berdiri sendiri yaitu Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, dan
Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Kesemuanya itu terintegrasi
dalam satu organisasi OJK. Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi
OJK melakukan pula fungsi pengawasan terhadap ketiga lembaga
pengawas dimaksud. 16

Khusus untuk pengawasan Perbankan, konsepsi model OJK di
Indonesia memiliki kemiripan dengan model pengawasan perbankan
yang diterapkan di Jerman di mana Bundesbank masih dapat melakukan
pengawasan terhadap Perbankan bersama dengan Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Demikian pula di Jepang di mana
Bank of Japan juga masih dapat melakukan pengawasan terhadap
Perbankan bersama dengan Japan Financial Services Agency (JFSA).
Dengan demikian, di Indonesia nantinya, Bank Indonesia sebagai
otoritas moneter dapat bersama-sama dengan OJK melaksanakan
pengawasan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada OJK, bahkan Bank Indonesia juga diperkenankan untuk
bersama dengan OJK melakukan pemeriksaan lapangan di suatu bank
(on site inspection). Selain itu, Bank Indonesia juga mendapatkan semua
akses informasi tentang data perbankan di Indonesia.17

Hubungan kelembagaan antara OJK dengan Bank Indonesia (dan
lembaga terkait lainnya), diatur dalam satu bab tersendiri dalam UU
tentang OJK, hal ini sesuai dengan perintah Pasal 34 UU tentang BI.

Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor ...

16 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Loc Cit.
17 Ibid.
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D. Hubungan Kelembagaan Pengawas Sektor Perbankan dalam
Perspektif UU tentang OJK
OJK sebagai lembaga otoritas yang dibentuk dari integrasi dua

lembaga besar, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas Perbankan BI
dan Bapepam LK kementerian keuangan akan menghadapi beberapa
persoalan teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenanganya sebagai
akibat dari peralihan kewenangan dari lemabaga yang lama. Selain
kendala kelambanan waktu, efektifitas lembaga dan cakupan wilayah
kerja, OJK menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi
yang optimal karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung
berbeda yakni antara prinsip prudensial pada perbankan dan lembaga
keuangan serta disclosure pada pasar modal.

Dalam penjelasan umum UU tentang OJK telah tampak adanya
kesadaran preventif dari pembentuk UU ini terhadap masalah
keterkaitan kewenangan OJK dengan beberapa otoritas lain seperti
otoritas moneter dan otoritas fiskal. Hal ini tergambar antara lain dari
struktur dan unsur kelembagaan yang secara kelembagaan, OJK berada
di luar pemerintah dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan
Pemerintah. Pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa
keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan
otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu,
lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas
tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam
rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang
fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan  Ex-officio juga
diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional
dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional,
kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga
dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan
koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas
Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-
lembaga negara dan pemerintahan lainnya. 18

Dalam hal koordinasi makro, penambahan lembaga baru ini akan
menambah jumlah anggota dalam forum pengambil kebijakan,

18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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khususnya di saat krisis. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
dan Komite Koordinasi (KK) yang merupakan forum pengambilan
keputusan di saat krisis yang sebelumnya hanya terdiri dari Bank
Indonesia, Kementrian Keuangan, dan LPS akan bertambah dengan
masuknya OJK hingga menjadi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan (FKSSK). Penambahan anggota forum ini memiliki
konsekuensi alotnya koordinasi di saat-saat genting atau saat krisis.
Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga
keuangan dalam OJK diharapkan dapat memberikan perlakuan yang
sama (the same level playing field) bagi seluruh sektor jasa keuangan.
Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
memudahkan koordinasi antarlembaga.19

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia saat ini berperan sebagai
pengawas perbankan sekaligus sebagai regulator di bidang moneter.
Dengan struktur yang ada saat ini, Bank Indonesia berperan aktif dalam
dua hal sekaligus, yaitu macro-prudential supervision dan micro-pruden-
tial supervision. Macroprudential supervision merupakan kewajiban untuk
melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga keuangan,
khususnya perbankan, yang memiliki pengaruh signifikan pada sistem
keuangan atau perekonomian. Di sisi lain, microprudential supervision
merupakan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga
keuangan, khususnya perbankan, dengan tujuan untuk menjaga tingkat
kesehatan lembaga keuangan secara individu. Jika peran pengawasan
sistem keuangan diberikan sepenuhnya kepada OJK sementara
regulator moneter diemban oleh Bank Indonesia, maka akan muncul
beberapa permasalahan, antara lain:20

a. kemampuan OJk sebagai lembaga baru dengan kewenangan yang
super power di sektor jasa keuangan membutuhkan penyesuaian
yang tidak sebentar;

b. koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia cenderung akan
suboptimal, karena masing masing lembaga cenderung untuk fokus
kepada tugas pokok fungsi masing-masing sementara seringkali
tugas pokok fungsi masing-masing lembaga cenderung
bertentangan;

Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor ...

19 Anggito Abimanyu, Loc Cit.
20  Tim Kerja Sama Penelitian FEB UGM & FE UI, “Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian
Akademik”, (Draft III) 23 Agustus 2010, hlm. 4.
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c. lemahnya koordinasi dan pertukaran informasi antara OJK dan
Bank Indonesia akan meningkatkan kerentanan ekonomi
Indonesia terhadap krisis ekonomi, baik yang disebabkan oleh
krisis moneter maupun krisis sistem keuangan;

d. fungsi lender of the last resort dari Bank Indonesia tidak akan
optimal selama Bank Indonesia tidak memiliki informasi yang
memadai tentang kondisi sistem keuangan di tingkat lembaga
keuangan individual.

Hubungan kelembagaan antara OJK dengan Bank Indonesia, dan
Lembaga Penjamin Simpanan dalam konteks pengawasan terhadap
sektor perbankan diatur dalam bab tersendiri yakni Bab X tentang
hubungan Kelembagaan, terdapat pula beberapa pasal lain dalam UU
tentang OJK yang pada akhirnya menghatur konsep hubungan
kelembagaan terutama antara OJK dengan Bank Indonesia.

Terkait dengan permasalahan yang telah didiskusikan pada bagian
sebelumnya terdapat  beberapa catatan kritis atas pengaturan hubungan
kelembagaan antarkedua institusi tersebut, yakni kekhawatiran
kehadiran OJK yang mengambil fungsi pengawasan Bank Indonesia atas
Bank-bank Umum, yang bertabrakan dengan fungsi pengaturan Bank
Indonesia yang secara tidak langsung akan bersinggungan dengan fungsi
pengawasan (macroprudential). Kekhawatiran kehadiran OJK apakah
sudah benar-benar merupakan kebutuhan atau justru hanya
merupakan efouria karena trauma masa lalu sebagai dampak dari krisis
perbankan yang berkepanjangan yang satu diantaranya karena tidak
optimalnya fungsi pengawasan Bank Indonesia.21

Tampaknya kekhawatiran ini dicoba dijawab melalui penjelasan
Pasal 7 UU tentang OJK yang menyebutkan bahwa “Pengaturan dan
pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian,
dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan
microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup
pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan
pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas
dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan
pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk
melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan”.

21 Nindyo Pramono, Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan
Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI, Buletin
Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,  Volume 8, Nomor 3, September 2010.
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Dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan,
ketentuan ini kurang tepat jika dimasukkan sebagai penjelasan Pasal
7, mengingat ketentuan penjelasan tersebut mengandung norma, yakni
norma kewenangan.  Ketentuan penjelasan tersebut sangat jelas
merupakan norma pembagian kewenangan antara OJK dan Bank
Indonesia. Pun masih tersisa persoalan karena tidak ada pembagian
kategori yang jelas dari lingkup microprudential dan macroprudential.
Seharusnya UU tersebut memberikan ketentuan yang jelas mengingat
jika dirujuk pada teori dan praktik, terdapat pula cakupan yang lintas
kategori atau bahkan beririsan antara yang microprudential dan
macroprudential. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut
apakah dikerjasamakan atau dikoordinasikan? Atau seperti apa? Pun
dalam pasal kerjasama dan koordinasi masih tidak ada kejelasan seperti
apa kewenangan macroprudential Bank Indonesia. Ketiadaan kejelasan
ini dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan berakibat pada
arah perubahan UU tentang perbankan dan UU perubahan tentang Bank
Indonesia, dan justru akan menimbulkan tumpang tindih seperti
kekhawatiran banyak pihak. Bahkan konstalasi politik pada saat
perubahan kedua UU tersebut bisa jadi lebih menentukan daripada
konsistensi dan hamonisasi dengan UU tentang OJK.

Masalah penafsiran ini dapat dipicu dengan pemaknaan yang
berbeda dari penjelasan Pasal 7 yang berbunyi “Adapun lingkup
pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan
pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas
dan wewenang Bank Indonesia”. Frasa “selain hal yang diatur dalam
pasal ini”, memberikan kewenangan yang sangat luas dan tidak terbatas
kepada Bank Indonesia terkait dengan kewenangan pengawasan
terhadap sektor perbankan. Selama bentuk pengawasan ini dapat
dikategorikan sebagai pengawasan macroprudential, yang sekali lagi
secara praktik dan teori tidak terdapat kesamaan persepsi tentang hal
tersebut, membuat ketentuan penjelasan Pasal 7 ini menjadi satu
masalah tersendiri. Terlebih, ada bentuk kegiatan perbankan yang
dinyatakan merupakan bagian pengawasan macroprudential dan
microprudential  secara bersamaan atau beririsan.

Terkait koordinasi kelembagaan, Pasal 39 UU tentang OJK
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi
dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang
Perbankan antara lain:

Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor ...
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a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;

b. sistem informasi perbankan yang terpadu;

c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana
valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank
lainnya;

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically
important bank; dan

f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan
informasi.

UU tentang OJK mengamanatkan tata cara koordinasi antara OJK
dan BI diatur bersama oleh kedua institusi dimaksud.  Lebih lanjut,
Pasal 40 dan Pasal 41 menyebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat
kesehatan bank merupakan kewenangan OJK sehingga  dalam hal Bank
Indoenesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam
lingkup macroprudential memerlukan pemeriksaan khusus terhadap
bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung
terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Demikian pula dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu
mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin
memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk
melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank
Indonesia.22 Ketentuan ini diperjelas dengan penjelasan pasal dimaksud
yang menyatakan bahwa pada dasarnya wewenang pemeriksaan
terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank
Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya

22 Selengkapnya bunyi Pasal 40 dan 41 sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu,
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap
tingkat kesehatan bank. (3)Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 41: (1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah
yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan. (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau
kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk
melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
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membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank
Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap
bank tertentu yang masuk systemically important bank dan/atau bank
lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang
macroprudential. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank
Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit
memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme
pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 40 tersebut pada hakikatnya mengandung norma
pengaturan yang menguatkan norma pada Pasal 40,  kembali masalah
“kegalauan” pembentuk undang-undang terhadap fakta bahwa akan
terjadi benturan, irisan dan tumpang tindih kewenangan pengawasan
sektor perbankan antara OJK dengan otoritas moneter (Bank
Indonesia) sehingga setelah membuka peran Bank Indonesia dalam hal
pemeriksaan langsung terhadap bank terkait dengan systemically
important banking dan/atau bank lain dalam lingkup macroprudential ,
ditegaskan pada bagian awal penjelasan bahwa “ Pada dasarnya
wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK”.

Sebagaimana Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan
fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu
dengan OJK (Pasal 43). Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap
bank adalah wewenang OJK. Lingkup pemeriksaan meliputi
pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet
dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor
perbankan. Berbeda dengan irisan dengan otortitas moneter, terkait
singgungan kewenangan OJK dan LPS, UU ini memberikan cakupan
kewenangan pemeriksaan yang dilakukan LPS dengan cakupan yang
jelas dan limitatif.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa konsep dalam UU tentang
OJK ini mencoba memotret pengawasan sektor keuangan yang
dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan regulasi terkait sektor
tersebut yang secara umum, fungsi pengawasan sektor keuangan dibagi
menjadi tiga yaitu:  Macroprudential Supervision; Microprudential Supervi-
sion; dan Conduct of Business Supervision23  dengan memetakan masing-
masing kewenangan dari institusi pengawasan terkait.

Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor ...

23 Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI, Op Cit, hlm. 24.
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Amanat yang juga sangat penting dari UU tentang OJK adalah
kewajiban membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi
secara terintegrasi oleh ketiga institusi pengawas sektor perbankan
tersebut (OJK, Bank Indonesia, dan LPS),24 meskipun pada prinsipnya
OJK yang seharusnya membangun, memelihara dan mengembangkan
sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangnya. Yang dimaksud
dengan sarana pertukaran informasi secara terintegrasi adalah bahwa
sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan LPS saling
terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar
informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap
saat (timely basis). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan
khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil
pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, LPS atau oleh
OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan
kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, ketiga
lembaga pengawas ini juga membentuk suatu Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem Keuangan yang protokol koordinasinya telah diatur
dalam UU tentang OJK. Namun demikian ketentuan mengenai protokol
koordinasi hanya berlaku sampai dengan diundangkannya undang-
undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan (Pasal 69).

E. Penutup
Meskipun secara jelas dinyatakan bahwa pengawasan dan

pengaturan sektor perbankan telah dialihkan kepada OJK, namun UU
tentang OJK mencoba mendesain sedemikian hubungan kelembagaan
antarpengawas di sektor perbankan baik dari sisi microprudential
supervision, macroprudential supervision, maupun conduct of business
supervision. Namun demikian, beberapa pengaturan yang masih sumir
dalam ketentuan UU tentang OJK dapat mengakibatkan munculnya
penafsiran yang beragam terkait kewenangan pengawasan di sektor
perbankan yang akan berakibat pada arah kebijakan dari berberapa
Rancangan Undang-Undang di sektor perbankan seperi RUU Perubahan
tentang Perbankan dan RUU Perubahan tentang Bank Indonesia, selain
juga pada peraturan pelaksanaan dari UU tentang OJK sendiri, dan
beberapa peraturan bersama yang dimungkinkan untuk dilahirkan
berdasarkan UU dimaksud. Dengan demikian harmonisasi semua
perangkat hukum tersebut kemudian menjadi sangat penting.

24 Pasal 43 UU tentang OJK.
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Dalam hal ini ada empat hal yang perlu diperhatikan, yakni
1) menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek
dalam menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan; 2)
mewaspadai keteledoran dalam perumusan detail dalam rangka
mengantisipasi dampak negatif kebijakan yang dipilih; 3) melakukan
sinkronisasi dengan peraturan terkait; dan 4) menghindarkan diri dari
ketergesa-gesaan hanya karena harus memenuhi target waktu, karena
hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara dangkal
dan tidak matang.
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Abstrak
Lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah
terobosan dibidang hukum perbankan, sebab pengaturan dan pengawasan sektor
perbankan di Indonesia tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan
kepada otoritas jasa keuangan, yaitu sebuah lembaga independen yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di
Indonesia. Terlepas pro-kontra terhadap subtansi materi yang termuat dalam
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, tentu terdapat beberapa titik
kelemahan dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang terkait
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan misalnya yang
terkait dengan teknik penormaan yang berakibat timbulnya perbedaan tafsir
dikalangan penggunanya.
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Teknik Penormaan

Abstract
Birth of law on the Financial Services Authority is a breakthrough in the field of
banking law, for regulation and supervision of the banking sector in Indonesia are no
longer in Bank Indonesia, but were transferred to the financial services authority,
which is an independent agency that has the functions, duties and powers to make
arrangements, supervision, inspection and investigation of the financial services
industry in Indonesia. Despite the pros and cons of the substance of the material
contained in the Act on the Financial Services Authority, of course, there are some
weak points in the law on the Financial Services Authority related to preparation
techniques such as legislation relating to techniques that cause a difference norms
interpratation among users.
Keywords : Financial Services Authority, Engineering Norms



450

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

A. Pendahuluan
Hukum Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru yakni,

dengan diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
pada tanggal 22 November 2011. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa
pengaturan dan pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada pada
Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan, yaitu
sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan
dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.1  Dengan
demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar
modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa
keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.

Dalam diskusi pembentukan OJK, baik yang terjadi di media cetak,
elektronik maupun pada acara-acara pertemuan ilmiah, sektor
perbankan mendapat perhatian yang lebih dibanding sektor jasa
keuangan lainnya. Hal ini wajar, karena dominasi sektor perbankan
dalam industri jasa keuangan di Indonesia masih besar. Selain hal
tersebut, keinginan dipisahkannya fungsi pengawasan perbankan dari
bank sentral juga mempengaruhi dalam proses panjang terbentuknya
Undang-Undang OJK.

Dalam naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan,
disebutkan salah satu alasan harus dipisahkannya pengawasan
perbankan dari bank Indonesia adalah untuk menghindari konflik
kepentingan, di mana dinilai bahwa 2 fungsi yang berbeda dalam bank
Indonesia yaitu fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang
sekaligus juga fungsi otoritas moneter yang dipunyainya akan
menyebabkan Bank Indonesia cenderung lebih memilih menggunakan
instrument kebijakan moneter berupa bantuan likuiditas untuk
menyehatkan kondisi keuangan dari bank-bank yang diawasinya,
daripada lebih memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasannya
dengan jalan mengedepankan pendekatan prudensial (peraturan
kehati-hatian).2

Sebagai contoh  adalah kasus dana talangan Bank Century,
pembobolan dana nasabah Citibank, kasus Bank Mega, dan lain-lain
membuktikan bagaimana masih lemahnya fungsi pengawasan bank oleh

1 Penjelasan Umum UU OJK.
2 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah
Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2010. hlm. 10.
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BI sehingga banyak terjadi masalah di bank yang menimbulkan
kerugian, tidak hanya bagi bank tersebut, tetapi juga negara seperti
dalam kasus Century.

Di dunia saat ini sebenarnya ada empat sistem pengawasan
lembaga keuangan yang dapat ditemui. Pertama, sistem pengawasan
institutisional yaitu sistem pengawasan di mana lembaga pengawas
didasarkan pada status badan hukum lembaga tersebut. Secara umum
ini sistem yang mayoritas, dengan bank sentral sebagai pengawas
mendominasi di atas 70%. Kedua, sistem pengawaan fungsional, di mana
pengawasan lembaga keuangan dilakukan oleh berbagai lembaga yang
berbeda sesuai fungsi bisnis lembaga itu. Ketiga, sistem pengawasan
terintegrasi yaitu semua lembaga keuangan diawasi oleh lembaga
pengawasan yang tunggal dengan cakupan pengawasan yang luas baik
untuk aspek mikroprudensial, makroprudensial dan praktek bisnisnya.
Konsep ini diterapkan di Inggris, Australia dan Belanda.3 Model
pengawasan demikian inilah yang di gagas melalui UU OJK. Terakhir,
twin peak yaitu sistem pengawasan berbasis pada tujuan dimana ada
pemisahan antara fungsi supervisi safety dan soundness di satu sisi
dengan fungsi pada praktek bisnis.4

Di Indonesia pilihan untuk menempatkan fungsi pengawasan
perbankan tidak lagi pada Bank Indonesia namun dipindahkan dalam
sebuah lembaga independen mengambil dasar yuridis pada Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.5 Sayangnya, upaya untuk
membentuk lembaga tersebut tepat waktu sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia gagal
dan tidak dapat memenuhi target waktunya,  paling lambat 31 Desember
2002.

Sampai akhir tahun 2002, Lembaga6 belum dapat terbentuk
sehingga perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun1999 yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengundurkan target waktu

3 Borio Claudio: “Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?”,
Monetary and Economic Department, February 2003.
4 Ibid.
5 Pasal 34 UU BI menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga yang
disebut sebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan (LPJSK) yang sifatnya independen. Oleh
Undang-Undang BI, di amanatkan paling lambat pada 30 Desember 2010 sudah terbentuk undang-
undang (tersendiri) untuk LPJSK.
6 Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.23 tahun 1999 tentang BI disebutkan bahwa Lembaga yang (akan)
dibentuk bernama: Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPSJK).
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menjadi paling lambat 31 Desember 2010. Dalam perjalanannya LPJSK
yang dalam Rancangan Undang-Undang di beri nama Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) memasuki tahap pembahasan di DPR baru pada tahun
2010.

Terlepas pro-kontra terhadap subtansi materi yang termuat dalam
UU OJK, hal yang juga penting untuk dicermati dari UU ini adalah tata
cara atau teknis penyusunannya. Sudah umum diketahui bahwa sebuah
produk yang baik lahir dari sebuah proses yang baik pula. Teknik
Penyusunan peraturan perundang-undangan manurut Undang-undang
nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangnan meliputi beberapa elemen, namun dari sekian elemen
tersebut, tulisan ini hanya bermaksud untuk mencermati secara
singkat teknis perumusan norma (penormaan) yang terdapat pada
beberapa Pasal yang terdapat di dalam UU OJK.

B. Pokok-Pokok Materi yang diatur di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
UU OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui
adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.7 Sektor jasa
keuangan yang dimaksud di dalam Undang-undang ini meliputi: sektor
perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana asuransi, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.8

Tujuan berdirinya OJK ini menggambarkan betapa luasnya
wewenang dan tanggung jawab OJK, karena berisi tidak hanya
pengawasan perbankan tetapi juga keseluruhan sektor jasa keuangan
berada pada pengawasan OJK. Wilayah tanggung jawab yang luas ini
jugalah yang membuat OJK menjadi elemen penting dalam arah
perekonomian nasional. Sebab, efektif atau tidaknya kinerja OJK
menentukan perkembangan perekonomian nasional ke depannya.

7 Lihat Pasal 4 UU OJK.
8 Lihat Pasal 6 UU OJK.
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Cakupan wewenang OJK diatur di dalam Pasal 7, 8 dan 9 UU tentang
OJK.  Pasal 7 mengatur tentang regulasi dan pengawasan sektor
perbankan meliputi (i) kelembagaan bank yang meliputi perizinan dan
kegiatan usaha bank, (ii) kesehatan bank meliputi rasio-rasio
(penghitungan) modal, likuiditas, laporan-laporan, dan standar akuntansi
bank, (iii) aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata
kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan
pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan (iv)
pemeriksaan bank.  Kewenangan sebagaimana tersebut diatas, sesuai
dengan kententuan yang tertulis pada Pasal 69 ayat (1) UU tentang OJK,
akan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK.

Pasal 8 dan 9 menjelaskan apa yang dapat dilaksanakan oleh OJK
terkait kewenangannya dalam pengaturan dan pengawasan, seperti
menetapkan peraturan pelaksana Undang-undang OJK, peraturan-
peraturan terkait sektor jasa keuangan juga menerapkan sanksi. Selain
itu dapat pula melaksanakan pengawasan terpadu, menerbitkan/
mencabut perizinan.

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat(1), OJK
dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri atas 9 anggota yang
diusulkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Pasal 13).
7 anggota lainnya diusulkan oleh Presiden, di mana calonnya berasal
dari rekomendasi Panitia seleksi,  setelah itu diseleksi oleh DPR (Pasal
11).  Dalam melaksanakan kewenangan pengaturan, Dewan Komisioner
berwenang menetapkan peraturan-peraturan OJK, Peraturan-peraturan
Dewan Komisioner dan/atau Keputusan Dewan Komisioner (Pasal 21).
Peraturan-peraturan OJK  akan mengikat secara umum, sementara
Peraturan-peraturan Dewan Komisioner mengikat hanya pada internal
OJK.

OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana
termuat dalam Pasal 29. Terhadap Konsumen dan masyarakat, OJK
berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: (i)
memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga
Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang
dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud dan mengajukan gugatan
untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan
dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah
penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di
bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau  untuk
memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian
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pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.  (Pasal 30)

Sesuai ketentuan yang termuat pada Pasal 34 ayat (2), Anggaran
OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Hanya saja terkait besaran pungutan tidak dijelaskan secara rinci pada
Undang-undang ini, pun pada delegasi (perintah) pengaturannya
sebagaimana yang terbaca pada Pasal 37 ayat (6).

Berkenaan dengan hal yang terkait dengan sektor perbankan, OJK
akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal penetapan
peraturan terkait pengawasan terhadap sektor perbankan.
Permasalahan-permasalahan yang akan diatur antara lain kewajiban
pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang
terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana
valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan,
transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya,  penentuan institusi
bank yang masuk kategori systemically important bank dan data lain yang
dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. (Pasal 39).
Untuk tujuan penentuan kriteria bank-bank sehat, OJK dapat
bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan/LPS.

Monitoring dan evaluasi terhadap stabilitas sistem keuangan akan
menjadi bidang kerja dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.
Forum ini akan memformulasikan serta mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan untuk mencegah serta menyelesaikan krisis/
masalah sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut,
forum ini mengkomunikasikan temuannya kepada institusi lainnya
(Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS (Pasal 45).  Terkait
bunyi pasal 69 ayat (3), Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
akan mengambil alih kewenangan, tugas dan fungsi Komite Koordinasi
sebagaimana termuat di dalam UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal-pasal yang
terdapat pada UU OJK ini diatur dalam Bab 12 UU. Jenis hukuman yang
diancamkan dapat berupa denda hingga Rp.45 miliar  dan/atau kurungan
yang lamanya variatif antara 2 sampai 6 tahun. Terkait dengan
Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau sektor
jasa keuangan lainnya, Pasal 70 mengatur bahwa sepanjang peraturan-
peraturan tersebut tidak bertentangan dan belum diganti berdasar UU
OJK, maka Peraturan-peraturan tersebut masih berlaku.
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C. Catatan Singkat Terhadap Teknis Penormaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
Menilik kembali Pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia yang intinya memuat pokok materi sebagai berikut:

1. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan
Undang-undang.

2.  Lembaga tersebut harus bersifat independen dalam menjalankan
tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan
berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.

3. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga tersebut melakukan
koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia. Koordinasi dan
kerjasama tersebut diatur dalam Undang-undang   pembentukan
lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan tersebut
dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank
Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, serta
keterangan dan data makro yang diperlukan.

4. Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada lembaga
pengawas sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah
dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang.

Secara umum akan diberikan catatan terhadap teknis penormaan
dalam Undang-undang ini apakah penormaan-penormaan tersebut
berakibat mempersempit atau memperluas mandat yang didelegasikan
oleh Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia.

1. Mengenai nama Undang-undang

Pasal 34 ayat (1) UU tentang Bank Indonesia tidak secara jelas
menentukan nama undang-undang, tetapi mengisyaratkan nama
Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK). Pencantuman Nama
Otoritas Jasa Keuangan jika dilihat secara etimologis bermakna
otoritas tersebut diberi kewenangan yang luas. Padahal titik berat
tugas serta kewenangan dari lembaga ini adalah pada pada fungsi
pengawasan.

2. Sifat lembaga yang independen

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU tentang OJK, ditentukan “Otoritas Jasa
Keuangan adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali
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untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini”.
Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum antara lain dikemukakan
bahwa independensi Otoritas Jasa Keuangan diwujudkan dalam 2
hal, yaitu: secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan tidak berada
di bawah otoritas lain di dalam sistem pemerintahan RI dan
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian atas
jabatannya.

Untuk hal ini, penulis berpendapat bahwa Independensi
Otoritas Jasa Keuangan tampaknya sulit diwujudkan karena (i)
proses pengisian anggota Dewan Komisioner sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 UU OJK menentukan bahwa 2 diantara 9 anggota
diisi secara ex officio, yaitu 1 dari Bank Indonesia, 1 dari
Kementerian Keuangan.  Karena ex officio maka masa jabatan
Dewan Komisioner tersebut tergantung kepada masa jabatan pada
instansi asalnya; (ii) pada instansi asalnya tidak ada kesetaraan
dalam proses rekrutmen, karena ada yang perlu mendapat
konfirmasi DPR, ada yang diusulkan melalui Menteri Keuangan
kepada Presiden dan ada yang langsung kepada Presiden (Pasal 11
dan Pasal 13). Pengaturan mengenai pengisian formasi Dewan
Komisioner ini tampaknya perlu dipertimbangkan ulang, agar
makna independen dari lembaga ini tidak terkesan menjadi sempit.

3. Pelaksanaan kewenangan dan tugas secara koordinatif antara OJK
dan BI.

BAB  X UU OJK mengatur tentang hubungan kelembagaan. Pasal
39 berbunyi:” Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi
dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di
bidang Perbankan antara lain: (i) kewajiban pemenuhan modal
minimum bank; dan (ii) sistem informasi perbankan yang terpadu,
kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana
valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk
perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya,
penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically impor-
tant bank, dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang
kerahasiaan informasi. Selanjutnya Pasal 40 mengatur bahwa (1)
Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank
tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung
terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. (2) Dalam melakukan
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kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat
kesehatan bank. (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu)
bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. Terakhir
pada Pasal 41 menentukan bahwa (1) OJK menginformasikan
kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah
yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal OJK
mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas
dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera
menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-
langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa apa yang
didelegasikan oleh Pasal 34 UU tentang BI telah dinormakan di
dalam UU OJK, karena dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU
tentang BI antara lain dikemukakan bahwa Lembaga pengawasan
ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan
Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia
keterangan dan data makro yang diperlukan.

Terlepas dari ketentuan yang terkait dengan isu koordinasi,
ada Pasal yang perlu mendapat perhatian yaitu Pasal 37 UU tentang
Otoritas Jasa Keuangan yang memberi kewenangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan dan memungut biaya
yang wajib dibayar oleh industri jasa keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan terhadap pasal ini, yaitu: Apakah ada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mewajibkan industri jasa
keuangan untuk membayar biaya tertentu kepada Otoritas Jasa
Keuangan? Biaya disini apa yang dimaksud? Lalu, jenis biaya ini
termasuk apa? apakah biaya tersebut termasuk PNBP atau lainnya?

4. Pengalihan fungsi pengawasan dari BI dan/atau sektor jasa
keuangan lainnya kepada lembaga pengawas.

Ketentuan peralihan pada Pasal 55 menyatakan bahwa: (1) Sejak
tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan

Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia ...
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Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.(2) Sejak
tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Pertanyaan dari pasal tersebut kemudian adalah apakah
waktu yang ditetapkan untuk terjadinya pengalihan tersebut
memungkinkan untuk dapat dilaksanakan? bagaimana agendanya
secara rinci?

Sebagai catatan akhir dapat dikemukakan satu pertanyaan
yang perlu dijawab   pembentuk Undang-undang, yaitu siapakah
yang mengawasi Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki
kewenangan cukup besar dalam mengawasi industri jasa
keuangan?

D. Penutup
UU tentang OJK merupakan sebuah terobosan di bidang hukum

perbankan dan diharapkan sebagai pegangan bagi para pemangku
kebijakan serta stakeholder lainnya di sektor jasa keuangan. Tentu
terdapat beberapa titik kelemahan dalam UU tentang OJK yang mungkin
akan menimbulkan perbedaan tafsir dikalangan penggunanya. Beberapa
kelemahan tersebut tentu saja bukan merupakan alasan untuk tidak
menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur didalamnya.
Justru kelemahan-kelemahan tersebut dapat menjadi bahan bagi para
analis ilmu hukum, ekonomi, keuangan maupun cabang ilmu lainnya
untuk melahirkan berbagai karya akademis guna penyempurnaan UU
ini di masa yang akan datang.
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Abstrak
Hak setiap orang untuk mengembangkan diri yang salah satunya dengan
pemenuhan atas hak untuk memperoleh informasi masih belum dapat dipenuhi
secara menyeluruh oleh pemerintah. Dengan disusunnya Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dibentuknya Komisi Informasi
sebagai lembaga mandiri yang mengawal pelaksanaan Undang-Undang tersebut,
maka dimungkinkan akan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran
keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik.
Kata kunci : informasi publik, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

       Publik, Sengketa informasi publik, Komisi Informasi.

Abstract
One of the individual right which has to be fulfilled by the government is the right to
obtain information, however this right has not yet been completely fulfilled by the
government due to several constrains exist. With the promulgation of disclosure of
public information act, followed by the establishment of the commission of information
as an independent body, it’s possible will be able to minimize the probability of
disclosure information violations by the public agencies.
Key words :  public information, the law on public information disclosure, public

         information Disputes, the information commission.

A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

amandemen kedua menambahkan pengaturan mengenai kebebasan
memperoleh informasi. Pasal 28F menyatakan sebagai berikut:
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Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan untuk mendapatkan informasi bagi setiap orang di
negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28F tersebut
juga mendapatkan perhatian dalam pembentukan Undang-Undang
tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bab III Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat mengenai
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia terbagi dalam 10
(sepuluh) bagian di mana materi muatan yang mengatur mengenai hak
untuk memperoleh informasi diatur pada Bagian Ketiga dengan judul
“Hak Mengembangkan Diri”.

Pada Bagian Ketiga dari Bab III Undang-Undang tentang Hak Asasi
Manusia terdapat 6 (enam) ketentuan norma yang mengatur mengenai
hak untuk mengembangkan diri. Salah satu hak untuk mengembangkan
diri tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi yang diatur dalam
ketentuan Pasal 14, yang berbunyi :

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Tanggal 30 April 2008, bangsa Indonesia telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut
dibentuk dengan pemahaman awal bahwa informasi merupakan
kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan
nasional. Selain hal itu, dibentuknya Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik juga berdasarkan kesadaran bangsa
Indonesia terhadap hak memperoleh informasi yang merupakan salah
satu Hak Asasi Manusia serta keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara



461

yang baik sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam proses pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, dibentuk Komisi
Informasi yang merupakan suatu lembaga mandiri yang bertugas
mengawal pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang
tersebut dimana pengaturannya juga terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008.

B. Informasi Publik
Menurut Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Informasi Publik
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Informasi Publik merujuk pada segala informasi yang berkaitan
dengan hajat hidup publik (masyarakat) dan berada di bawah pengelolaan
badan-badan publik.1 Apabila mengacu pada Ketentuan Umum Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri.

Badan-badan publik baik yang terdapat di pusat ataupun di daerah
mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi publik yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Kewajiban badan publik dalam hal
pemberian informasi telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi:

1 Agus Sudibyo. 2002. Informasi Publik dan Ketertutupan Pemerintah, diunduh dari http: //
www.infoperpus.8m.com/news/2001/01102001-1.htm pada tanggal 21 Juli 2011.
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1. kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik (selain informasi yang dikecualikan oleh
peraturan perundang-undangan);

2. kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan;

3. keharusan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelolan informasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; dan

4. kewajiban membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi
publik yang meliputi pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya
dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Dalam tulisan yang berjudul “Tentang Informasi Publik dan
Penyediaannya”, dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi
tentang kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan
masyarakat yang harus diketahui dan dipahami secara akurat oleh
masyarakat serta merupakan informasi yang bersifat kontingensi atau
mendesak atas konteks dan skala tertentu sebagai bentuk penjelasan
atas isu yang berkembang di masyarakat.2

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis informasi
publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (diatur
dalam Bab IV) serta informasi yang dikecualikan (diatur dalam Bab V).

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
diatur dalam Bab IV Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan

3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dari kelompok-kelompok besar informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan tersebut, masing-masing mempunyai penjelasan
sebagai berikut:

2 Komunikasi Publik. 2007. Tentang Informasi Publik dan Penyediaannya, diunduh dari http: //
myhafaz.wordpress.com/2007/10/02/tentang-informasi-publik-dan-penyediaannya/ pada tanggal 21
Juli 2011.
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1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

a. informasi publik ini meliputi:

- informasi yang berkaitan dengan badan publik;

- informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
terkait;

- informasi mengenai laporan keuangan; dan

- informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

b. badan publik wajib memberikan dan menyampaikan informasi
publik tersebut di atas yang dilakukan paling singkat 6 (enam)
bulan sekali.

c. badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik tersebut
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan
dalam bahasa yang mudah dipahami.

2. informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta:

a. informasi publik ini meliputi :

- informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak; dan

- informasi mengenai ketertiban umum.

b. badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik tersebut
di atas dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

3. informasi yang wajib tersedia setiap saat:

a. informasi publik ini meliputi:

- daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah
penguasaannya (tidak termasuk informasi yang
dikecualikan);

- hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

- seluruh kebijakan yang ada lengkap dengan dokumen
pendukungnya;

- rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan badan publik;

- perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

- informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian ...



464

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

- prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat; dan

- laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

b. informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sesuai dengan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri yang membatalkan
atau menguatkan putusan Komisi Informasi dengan perintah
untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
diminta oleh pemohon informasi publik.

c. layanan informasi yang wajib diumumkan setiap tahun oleh
badan publik:

- jumlah permintaan informasi yang diterima;

- waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi
setiap permintaan informasi;

- jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
dan

- alasan penolakan permintaan informasi.

d. informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau
badan usaha lain yang meliputi:

- nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta
jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan
permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasar;

- nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan
anggota dewan komisaris perseroan;

- laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
telah diaudit;

- hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

- sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/
dewan pengawas dan direksi;

- mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas;
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- kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka
sebagai informasi publik;

- pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;

- pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;

- penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

- perubahan tahun fiskal perusahaan;

- kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;

- mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan

- informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah.

e. informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik yang
meliputi:

- asas dan tujuan;

- program umum dan kegiatan partai politik;

- nama, alamat dan susunan kepengurusan serta
perubahannya;

- pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- mekanisme pengambilan keputusan partai;

- keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/
kongres/munas dan/ataau keputusan lainnya yang
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
partai terbuka untuk umum; dan

- informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan partai politik.

f. informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi
nonpemerintah yang meliputi:

- asas dan tujuan;

- program dan kegiatan organisasi;

- nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya;
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- pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri;

- mekanisme pengambilan keputusan organisasi;

- keputusan-keputusan organisasi; dan

- informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Dalam Bab V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diatur
mengenai informasi yang dikecualikan bagi setiap pemohon informasi
publik untuk membuka akses yang wajib diberikan oleh badan publik,
yang meliputi:

1. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan
hukum, yaitu meliputi:

a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana;

b. informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan,
pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya
tindak pidana;

c. informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal
dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan
dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

d. informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan
kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

e. informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan,
sarana dan/atau prasarana penegak hukum.

2. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat.

3. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara, yang meliputi:

a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara (meliputi tahap
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perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri);

b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi,
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi;

c. jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengembangannya;

d. gambar dan data tentang situai dan keadaan pangkalan dan/
atau instalasi militer;

e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negaraa
lain, terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara
tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau kerjasama militer
dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut
sebagaai rahasia atau sangat rahasia;

f. sistem persandian negara; dan

g. sistem intelijen negara.

4. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia.

5. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional, yang meliputi:

a. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional
atau asing, saham dan aset vital milik negara;

b. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bungan dan model
operasi institusi keuangan;

c. rencana awal perubahan suku bungan bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara/
daerah lainnya;

d. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

e. rencana aawal investasi asing;

Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian ...
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f. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau
lembaga keuangan lainnya; dan

g. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

6. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri, yang meliputi:

a. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil
oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi
internasional;

b. korespondensi diplomatik antarnegara;

c. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam
menjalankan hubungan internasional; dan

d. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis
Indonesia di luar negeri.

7. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang.

8. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi,
yang meliputi:

a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

b. riwayat, kondisi dan perawatan, serta pengobatan kesehatan
fisik dan psikis seseorang;

c. kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank
seseorang;

d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau

e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.

9. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan
publik yang menurut sifatnya dirahasiakan (kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan), dan

10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.
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C. Penyelesaian Sengketa
Sengketa Informasi Publik dalam Ketentuan Umum Undang-Undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik didefinisikan sebagai suatu
sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik
yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkan permintaan dari pemohon informasi publik, apabila
permohonan tersebut ditolak oleh badan publik, maka selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permintaan
informasi, badan publik wajib mengeluarkan surat pemberitahuan
penolakan permintaan disertai pertimbangan tentang penolakan.3

Apabila jawaban yang diberitahukan oleh badan publik tidak
memuaskan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan keberatan
dengan disertai alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35
ayat (1) uandang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Alasan atau penyebab
terjadinya suatu sengketa informasi publik, antara lain karena4:

1. adanya penolakan atas permintaan informasi  berdasarkan alasan
pengecualian;

2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. tidak ditanggapi permintaan informasi;

4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;

5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas. Apabila
memungkinkan, keberatan yang diajukan dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 35 ayat (2) undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian ...

3 Buku Saku Community Center Panduan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, diunduh dari
http: //rembugwarga.net/wp-content/uploads/2011/01/Buku-Panduan-Bagi-Pegiat-Community-
Center.pdf, diunduh  pada tanggal 21 Juli 2011.
4 Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2009, hlm. 35.
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Keberatan dapat diajukan oleh pemohon informasi publik kepada
atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan yang
mendasari adanya keberatan. Atas keberatan yang diajukan, atasan
pejabat pengelola memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara
tertulis. Apabila atasan pejabat pengelola menguatkan putusan yang
ditetapkan oleh bawahannya, maka alasan tertulis pengajuan keberatan
oleh pemohon harus disertakan bersama dengan tanggapan atas
keberatan yang diajukan.

Terdapat beberapa pilihan lembaga sebagai sarana untuk
menyelesaikan sengketa informasi publik. Penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Peradilan
Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara apabila salah satu atau para
pihak yang bersengketa secara tertulis tidak dapat menerima putusan
dari Komisi Informasi.

D. Komisi Informasi
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksananya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi non litigasi, sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan
Umum angka 4 (empat) serta pada Pasal 23 Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu lembaga mandiri yang terdapat di Indonesia ini terdiri
dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika
dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat
berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan Komisi Informasi Provinsi
berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/
Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 menjelaskan mengenai tugas Komisi Informasi, yang meliputi :

1. menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non
litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
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2. menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan

3. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Sedangkan pada ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 26 Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperinci mengenai tugas Komisi
Informasi Pusat serta Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Ayat (2):

Komisi Informasi Pusat bertugas:

a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi;

b. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi
publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau
Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya
berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau
sewaktu-waktu jika diminta.

2. Ayat (3):

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/
kota bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa
informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non
litigasi.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur
mengenai wewenang Komisi Informasi, yang meliputi:

Pasal 27

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki
wewenang:

a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang
bersengketa;

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh
badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam
upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik
ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian
sengketa informasi publik;

Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian ...
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d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya
dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi
publik; dan

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga
masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

(2) Kewenangan Komisi Informasi pusat meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan
publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan
publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi
atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat
provinsi yang bersangkutan.

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi
kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan
publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban Komisi Informasi dibagi sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing kedudukan Komisi, yaitu:

1. Komisi Informasi Pusat:

Bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Komisi Informasi Provinsi:

Bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan
tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota:

Bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan menyampaikan
laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.
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E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Komisi
Informasi
Sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi

apabila pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan
oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi
dapat melakukan mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mediasi menurut
Ketentuan Umum Undang-Undang tersebut adalah penyelesaian
sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator
Komisi Informasi, sedangkan ajudikasi adalah proses penyelesaian
sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi
Informasi.

Tahap-tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui
Komisi Informasi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi publik yang tidak puas terhadap tanggapan yang
diberikan atasan pejabat pengelola mengajukan permohonan
penyelesaian sengketea kepada Komisi Informasi selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan
tertulis dari pejabat pengelola.

2. Komisi Informasi melakukan proses penyelesaian sengketa dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
penyelesaian sengketa.

3. Proses penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi dapat melalui
mediasi dan/atau ajudikasi yang diselesaikan paling lambat 100
(seratus) hari kerja.

4. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu pilihan dari
para pihak secara sukarela, dimana pokok perkara yang menjadi
sengketa adalah berupa:

a. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

b. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

c. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;

Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian ...
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d. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

f. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Apabila pada tahap mediasi telah terjadi kesepakatan antaraa para
pihak, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan
Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.

6. Apabila pada tahap mediasi tidak menghasilkan kesepakatan
antara para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses
penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi.

7. Penyelesaian sengketa melalu ajudikasi non litigasi hanya dapat
ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasilsecara
tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau
salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari
perundingan.

8. Apabila putusan Komisi Informasi melalui ajudikasi masih tidak
diterima oleh pihak pemohon, maka dapat diajukan gugatan dengan
disertai pernyataan tertulis mengenai alasan tidak menerima hasil
putusan tersebut ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha
Negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
putusan ajudikasi.

9. Pengajuan gugatan atas hasil putusan ajudikasi Komisi Informasi
dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah
badan publik selain badan publik negara.

10. Pengajuan gugatan atas hasil putusan ajudikasi Komisi Informasi
dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang
digugat adalah badan publik negara.

F. Penutup
Keberadaan Komisi Informasi sebagai pengawal pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik  sangat mendukung perwujudan pemerintahan yang demokratis
serta merupakan upaya pemenuhan salah satu hak asasi manusia yaitu
hak untuk mengembangkan diri yang di dalamnya terdapat adanya hak
untuk memperoleh informasi. Komisi Informasi sebagai lembaga
pengawas akan memproses pelanggaran yang menyebabkan terjadinya
ketidakterbukaan informasi mengenai praktek penyelenggaraan negara
yang diajukan oleh pemohon informasi dengan melalui mediasi dan/
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atau ajudikasi non-litigasi. Peranan Komisi Informasi merupakan salah
satu jaminan hak publik untuk dapat memperoleh informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dimana semakin terbuka
pelaksanaan penyelenggaraan negara yang diawasi oleh publik serta
adanya peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik.

Peran Komisi Informasi dalam Penyelesaian ...
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KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI PERKARA PEMBERIAN GRASI

(COMPETENCE OF THE COURT OF OPERATING PROCEDURES
PASSING IN CASE GRANTING CLEMENCY)

R. Tony Prayogo*

(Naskah diterima 18/09/2012, disetujui 28/09/2012)

Abstrak
Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana Schapelle Leigh Corby warga
negara Australia dan Peter Achim Franz Grobmann warga negara Jerman yang
merupakan terpidana dalam kasus peredaran narkotika, telah menimbulkan
kontroversi dalam masyarakat. Pemberian grasi tersebut menurut sebagian
masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidak konsistenan pemerintah terhadap
segala upaya-upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika yang
dicanangkannya  selama ini. Selain itu pemberian grasi oleh Presiden dianggap
telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-
asas umum pemerintahan yang baik, serta melukai rasa keadilan masyarakat.
Ketidak adanya ketentuan dalam UU Grasi yang memberi batasan bagi pemohon
grasi dengan latar belakang kasus narkotika (yang tergolong sebagai extra
ordinary crime), turut mendukung adanya sikap skeptis masyarakat terhadap
segala upaya pembarantasan  tindak pidana norkotika yang dilakukan oleh
Pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap dengan tidak adanya
pembatasan  tersebut, memungkinkan pemohon grasi dengan latar belakang
kasus dengan kategori extra ordinary crime berpeluang untuk mengajukan
permohonan Grasi kepada Presiden dan berpeluang pula untuk dapat dikabulkan
Grasinya oleh Presiden. Oleh sebab itu, guna mencegah “sah”nya Keputusan
Presiden tentang pemberian grasi ditempuh melalui mekanisme Peradilan Tata
Usaha Negara. Mekanisme yang dilakukan melalui “pengujian” melalui lembaga
peradilan ini pula tidak tepat ditinjau secara yuridis karena grasi merupakan
suatu bentuk kewenangan konstitusional Presiden yang diatur dalam UUD
1945. Grasi merupakan hak prerogative Presiden. Dengan demikian secara
yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk
mengadili objek sengketa aquo yang berupa Keputusan Presiden tentang grasi
tersebut. Namun agar pemberian grasi tidak sewenang-wenang diberikan oleh
Presiden, instrumen kontrol dari masyarakat berupa (social control), baik melalui
control media serta instrumen politik yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di
Dewan Perwakilan Rakyat dapat digunakan untuk mencegah abuse of power
oleh Presiden dalam memberikan grasi.
Kata kunci : pemberian grasi, tindak pidana narkotika.

* Tenaga Funsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
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Abstract
Clemency granting was given from president to Schapelle Leigh Corby, a Australian,
and Peter Achim Franz Grobmann, a Germany, convicted person in circulation
narcotics case raises the controversy in community. A portion of community
considered the clemency granted as government inconsistency to the eradication of
Narcotic crime proclaimed.  Besides that, the clemency granted given by president
considered as violation to the provisions of statutory regulations and violate the good
general principles of government and hurt a sense of community justice. The absence
of provision of clemency which gives boundaries for claimant with narcotics
background (as an extra ordinary crime), also contributing sceptical public attitudes
against narcotics crime eradication efforts conducted by government.  A portion of
community considered the absence of those boundaries enable the clemency
applicant with background extra ordinary crimes category had a chance to lodge
clemency to president and had a chance to grant the clemency. Therefore to prevent
presidential decree legitimation concerning the granting of clemency taken though
state administrative courts. Mechanism conducted by “testing” in judicial institutions
is inappropriate reviewed in a juridical manner due to the clemency is constitutional
authority of President regulated in UUD 1945. Clemency is a prerogative right of
president.  Thus, a state administrative court does not have the authority to
prosecute the object of dispute juridically concerning President Decree of clemency.
However to avoid clemency arbitrary by the president; social control, media control
and political instrument conducted by representative from house of representative
could be used to prevent abuse of power by a president in giving granting clemency.
Keywords: granting clemency, narcotics criminal acts.

A. Pendahuluan
Grasi, pada dasarnya adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk

pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana yang telah
mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga
peradilan. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan
persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian
terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur
tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif
Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan ampunan kepada
terpidana.

Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan,
mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang
dijatuhkan pengadilan kepada terpidana, tidak berarti menghilangkan
kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
kesalahan (schuld) dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh
terpidana yang telah diputus oleh hakim dengan putusan yang
berkekuatan hukum tetap.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Grasi disebutkan bahwa yang dapat mengajukan
permohonan Grasi adalah terpidana yang telah diputus pemidanaan
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan mengenai kesalahan (schuld)
yang diperbuat oleh terpidana, tidak tercantum dalam Undang-Undang
Grasi. Dengan demikian batasan permohonan grasi hanya dapat
dimohonkan oleh terpidana yang mengacu pada beratnya pemidanaan
yang telah ditentukan tersebut dan tidak mengacu pada kesalahan yang
telah dilakukan oleh terpidana, apakah itu karena tindak pidana biasa
ataupun tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak khusus (extra
ordinary crime).

Hal ini menjadikan segala upaya-upaya terhadap pemberantasan
tindak pidana khusus (seperti terorisme, korupsi, maupun narkotika)
tersebut seakan-akan menjadi hal yang bertolak belakang. Di satu sisi
segala upaya pencanangan pemberantasan tindak pidana khusus
tersebut dilakukan oleh Presiden, sedangkan disisi lain adanya peluang
untuk dikabulkannya permohonan Grasi dari para terpidana tindak
pidana khusus tersebut oleh Presiden dimungkinkan.

Oleh karena itu, terkait adanya kemungkinan terpidana dengan
kategori tindak pidana khusus tersebut mendapatkan grasi dari presiden,
apakah dimungkinkan bahwa setiap Keputusan Presiden tentang
pemberian grasi kepada terpidana dengan kategori tindak pidana khusus
dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa menjadi
penting untuk diketahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara
memiliki kompetensi atau wewenang dalam mengadili perkara terkait
objek gugatan tentang pemberian grasi. Hal ini menjadi penting
dikarenakan perkara terkait pemberian grasi merupakan perkara baru
sepanjang berdirinya Peradilan  Tata Usaha Negara sehingga terhadap
putusan atas perkara tersebut dapat dijadikan sebagai yurispudensi
Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Ruang Lingkup Grasi
1. Pengertian Grasi

Grasi pada masa monarki absolut merupakan suatu bentuk
pengampunan atau anugerah yang diberikan oleh raja (vorstelijk gunst),
kepada orang yang telah dipidana. Jadi sifatnya sebagai kemurahan hati

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ...
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raja yang berkuasa yang telah sudi mengampuni yang terhukum. Dalam
perkembangan selanjutnya pada zaman sekarang, seiring dengan adanya
perubahan sistem ketatanegaraan yang ditandai dengan adanya
pembagian kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, grasi berubah
sifatnya menjadi suatu upaya koreksi terhadap putusan pengadilan
(yudikatif) yang dilakukan oleh eksekutif, khususnya dalam hal
mengenai pelaksanaannya.

Upaya koreksi dimaksud tidak diartikan bahwa pemberian grasi
dapat menghilangkan unsur kesalahan (schuld) yang melekat pada
putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim yang diberikan
kepada terpidana itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan hakim
tersebutlah yang kemudian menjadi koreksi oleh eksekutif dengan
memberikan ampunan kepada terhukum yang didasarkan pada alasan-
alasan yang diketahui sesudah hakim memutus perkara yang
bersangkutan. Dari pengertian grasi yang berkembang tersebut, menjadi
pertanyaan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan grasi.

Kata “grasi” ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa latin,
yaitu dari kata gratia yang berarti pengampunan. Di Belgia grasi dikenal
dengan istilah genade1, atau semacam anugerah atau dengan kata lain
pengampunan dari kepala negara dalam rangka meringankan atau
membebaskan terpidana. Dalam arti sempit, grasi merupakan tindakan
meniadakan hukuman yang telah diputuskan hakim. Dengan kata lain,
Presiden berhak meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh
hakim  kepada seseorang2.

Secara etimologis, grasi berarti anugerah, dan dalam terminologi
hukum, grasi diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan
kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim
atau pengampunan secara individual3. Pada hakikatnya grasi merupakan
pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana oleh kepala
negara. Jika pengampunan diberikan kepada seseorang secara individu,
maka disebut grasi; jika diberikan kepada sekelompok orang terpidana
atau kepada keseluruhan mereka, maka disebut amnesti; dan jika

1 J.E. Sahetapy, “Mekanisme Pengawasan Atas Hak-Hak Presiden”, <http: //www.komisi hukum.go.id/
atice_Opinion_Php?mode=detil&id>, diakses tgl. 24 Juni 2012
2 Diunduh dari: http://arfanhy.blogspot.com/search?q=grasi, diakses tanggal 24-6-2012.
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
Edisi Ketiga, hlm. 371
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diberikan dengan cara menghapuskan tuntutan atau menghentikan
penyidikan kasus oleh aparat penegak hukum, maka disebut abolisi4.

Beberapa ahli hukum telah mengemukakan pendapat mengenai
grasi, salah satunya R. Soesilo, yang menyatakan bahwa pemberian grasi
merupakan salah satu dari kewenangan prerogatif kepala negara untuk
membatalkan seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan
atau untuk mengubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan
sifatnya (lebih berat tidak dimungkinkan)5. Sedangkan menurut
Hasbullah F. Sjawie, grasi yang sering juga disebut pengampunan adalah
hak khusus atau hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dalam
kedudukannya atau fungsinya sebagai kepala negara. Grasi adalah
tindakan Presiden yang meniadakan atau mengurangi atau mengubah
hukuman yang telah dijatuhkan oleh keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian grasi adalah salah
satu alasan yang dapat mengakibatkan batalnya keharusan untuk
melaksanakan hukuman yang diatur di luar Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana6.

Selain beberapa pendapat mengenai grasi yang telah disampaikan
tersebut diatas, rumusan  pengertian tentang grasi telah pula ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi yang berbunyi
“grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana
yang diberikan oleh presiden”.

Pemberian grasi oleh Presiden hanya diberikan kepada seorang
terpidana yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap7. Dengan demikian,
pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan
dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian
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4 Diunduh dari http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-di-indeonsia/ ,tgl. 26 Juni 2012
5 R. Soesilo, Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-
Undang  Hukum Pidana Bagi Penegak Hukum, Cet. 1, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1982, hlm.137.
6 Hasbullah F. Sjawie, Lembaga Grasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Varia Peradilan Tahun IX
No. 102 (Maret 1994) : 147.
7 Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi
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grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif,
melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi,
atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan
pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan
merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Selain itu Pemberian grasi
bukan pula termasuk ke dalam bentuk upaya hukum, baik itu upaya
hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

2. Kewenangan Pemberian Grasi

Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan
tersebut dimiliki oleh seorang presiden. Kewenangan pemberian grasi
oleh seorang presiden dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut:

1. Kewenangan Konstitusional Presiden.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
Banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk Republik
kedudukan seorang Presiden di nagera-negara terebut adalah
sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala
negara. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi
negara di dunia, sedangkan sebagai kepala pemerintahan,
Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri
dalam kabinet memegang kekuasaan untuk melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dua kewenangan
sebagai seorang kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan inilah yang saat ini disandang seorang Presiden
Republik Indonesia.

Sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk
Republik, Indonesia menganut sistem pemerintahan
presidensil. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat
presidensil apabila8:

a) Kedudukan Kepala Negara tidak terpisah dari jabatan
kepala pemerintahan;

b) Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen,
melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat
yang memilihnya;

8 Prof. Dr.  Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persada, cet.
Ke-3, 2011, hal. 323.
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c) Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan
parlemen; dan

d) Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau
sebagai administrator yang tertinggi.

Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah
Presiden adalah sebagai kepala negara atau kepala
pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya Presiden dan
Wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau
tugas dan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional
baik sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) dan
sebagai kepala negara (head of state) diatur dalam UUD 1945.
Sebagai Kepala Pemerintahan (chief of executive) terumus
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai kepala
negara (head of state) yang bertindak untuk dan atas nama
negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945 9. Dua kewenangan
tersebut ada pada satu tangan dan tunggal (single executive)
yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.

Dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945,
menyatakan bahwa “Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Apabila
dianalisis secara seksama rumusan pasal tersebut, maka
ketentuan pasal tersebut memberikan suatu kewenangan
konstitusional kepada Presiden yaitu memberikan grasi.
Kedudukan Presiden dalam memberikan grasi bertindak
untuk dan atas nama negara.

2. Kewenangan Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang
Grasi.

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang
terkait dengan Grasi sebagaimana telah ditentukan dalam
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan DPR telah
mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 Jo UU No. 5 Tahun 2010

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ...

9 Abdy Yuhana, SH, MH, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokusmedia,
2009, hlm. 5.
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tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
Bahwa dalam Undang-Undang Grasi ini hanya diatur
mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara
pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang
dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang
menyebutkan “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan,
peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan
pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”, dan
ketentuan Pasal 2 ayat (1)  UU No. 5 Tahun 2010, yang
berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan
grasi kepada Presiden”. Prinsip umum dalam UU Grasi tersebut,
yang merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 14 ayat (1) UUD
1945, telah menegaskan kembali kewenangan untuk
memberikan grasi yang merupakan kewenangan Presiden.
Dengan demikian ditinjau dari prinsip umum UU Grasi telah
menegaskan kembali kewenangan konstitusional Presiden
dalam memberikan grasi.

3. Kewenangan Untuk Mengabulkan atau Menolak Permohonan
Grasi.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan
bahwa “Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan
grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung”.
Hak presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan
grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif
artinya hak utama atau hak khusus, atau dengan kata lain
merupakan hak istimewa atau eksklusif yang diberikan oleh
konstitusi (UUD 1945) kepada Presiden. Dalam Black’s Law
Dictionary (p.1182), prerogatif diatikan: an exclusive or
peculiar right or privilege. The special power, previlege, immunity,
right or advantage in an official person either generally, or in
respect to the things of his office or in an official body as a court
or legislature.

Presiden dalam menghadapi permohonan grasi yang
diajukan oleh terpidana akan mengambil tindakan dengan
pertimbangan dan kebijaksanaanya sendiri secara alternatif
untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi
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tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut atau mutlak,
artinya tindakan presiden dalam kaitannya dengan pemberian
atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh
pengadilan.

Presiden dapat mengambil keputusan berdasarkan
pertimbangan dan kebijaksanaan apapun, termasuk alasan
yang oleh dia pribadi dianggap pantas. Termasuk alasan
kemanusiaan, keadilan, moral, ataupun alasan politik.
Walaupun dalam rumusan pasal tersebut disebutkan “setelah
mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung”, namun
pertimbangan Mahkamah Agung tidak serta merta mengikat
dan tidak mutlak harus dilaksanakan oleh presiden. karena
pertimbangan hukum sifatnya tidak mutlak harus
dilaksanakan dan Presiden tidak mempunyai kewajiban
secara “conditio sine qua non” untuk mengikuti pertimbangan
Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu, hak Presiden
bersifat fakultatif, yaitu Presiden berhak untuk mengabulkan
atau menolak permohonan grasi yang diberikan kepadanya.

Selain itu pula diketahui bahwa tidak ada standar yang
baku permohonan grasi dapat dikabulkan atau ditolak oleh
presiden dan tidak ada keterangan secara tegas ataupun
tersirat dalam UUD 1945 maupun dalam UU Grasi. dengan
demikian untuk dapat dikabulkannya atau ditolaknya
permohonan grasi adalah mutlak pertimbangan presiden.

C. Undang-Undang Grasi tidak Membatasi Permohonan Grasi karena
Latar Belakang Kesalahan Terpidana
Bahwa dalam UU No. 22 Tahun 2002 Jo UU No. 5 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pada pokoknya
hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta
tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Dalam Undang-
Undang Grasi ini tidak terdapat rumusan pasal atau ayat maupun
penjelasan yang membatasi permohonan grasi karena latar belakang
kesalahan yang telah dilakukan terpidana, baik itu karena tindak pidana
biasa ataukah karena tindak pidana khusus (ektra ordinary crime) seperti
tindak pidana teroris, tindak pidana narkotika, ataupun tindak pidana
korupsi. Dalam Undang-Undang Grasi ini, tidak pula membatasi siapa
terpidana yang yang dapat mengajukan permohonan grasi apakah itu
warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ...
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Pembatasan terhadap permohonan grasi tertuang dalam ketentuan
Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Putusan
pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. Apabila dianalisis
terhadap jenis hukuman pidana yang disyaratkan dalam ketentuan
tersebut, dapat dikategorikan sebagai hukuman berat.

Hal ini menunjukan bahwa kesempatan yang diberikan oleh UU
Grasi kepada terpidana untuk mengajukan grasi hanya dibatasi karena
pidana yang dijatuhkan yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun saja. Pembatasan tersebut
menurut penulis, telah cukup menjadi bahan pertimbangan bagi
presiden untuk dapat memberikan grasi, karena Hukuman pidana
penjara seumur hidup, hukuman pidana penjara paling rendah 2 (dua)
tahun serta pidana mati merupakan kategori hukuman berat. Jadi hanya
kepada terpidana dengan kategori hukuman berat saja grasi dapat
diberikan, terlepas dari kesalahan (schuld) apa yang telah dilakukan
terpidana apakah itu karena perbuatan pidana biasa ataukah karena
perbuatan pidana khusus (extra ordinary crime).

Menurut penulis, penilaian terhadap kesalahan (schuld) yang
dilakukan oleh terpidana merupakan kewenangan hakim. Hakimlah
yang menentukan kesalahan terpidana dan menghukum terpidana atas
dasar kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan adanya vonis (inkrach
van gewijsde) pengadilan, vonis tersebut merupakan akhir penentuan
kesalahan dan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan oleh
seorang terpidana, setelah tidak adanya upaya hukum lagi yang
dilakukan terpidana.

D. Pemberian Grasi bukan merupakan Persoalan Teknis Yuridis
Peradilan dan tidak Terkait dengan Penilaian terhadap Putusan
Hakim
Dalam penjelasan umum UU No. 22 Tahun 2002 menyebutkan

bahwa Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis
peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim,
hal ini menandakan bahwa kendati pemberian grasi tersebut dapat
mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban
menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti
menghilangkan kesalahan. Kesalahan (schuld) terpidana yang ditentukan
dalam putusan hakim itu tetap ada, namun terhadap pelaksanaan
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putusan hakim tersebutlah yang kemudian dapat di berikan Grasi oleh
Presiden.

Dalam perspektif psikologi hukum, terpidana yang mengajukan
permohonan grasi berada dalam posisi sebagai pemohon yang telah
menyadari dan mengakui sebagai orang yang bersalah dan telah
ditetapkan sebagai terpidana, oleh karena itu, Grasi tidak mensyaratkan
perangkat tehnis yuridis serta keterlibatan peradilan seperti adanya
bukti baru atau novum untuk melakukan pembelaan dan perlawanan
hukum.

Permohonan grasi tidak sama halnya dengan proses peradilan
seperti adanya proses banding di pengadilan tinggi, maupun proses kasasi
dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Permohonan grasi hanya
dapat dimohonkan oleh terpidana yang telah diputus dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 Jo. UU No. 22
Tahun 2002 dan putusan pemidanaan tersebut adalah pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua)
tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun
2010 jo. UU No. 22 Tahun 2002.

E. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili
Perkara Pemberian Grasi

1. Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Neraga

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung mempunyai tugas dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
menegaskan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.
Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 47 tersebut, bahwa yang menjadi
kewenangan dari pengadilan tata usaha adalah dalam hal melasanakan
pemeriksa, memutus, dan menyelesaikan  terhadap sengketa tata usaha
negara.

Kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dikenal dengan

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ...
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kompetensi atau kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili
sengketa tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). PTUN
mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di
tingkat pertama, sedangkan PTTUN untuk tingkat banding. Akan tetapi
untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan
terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU
No. 5 tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 maka PTTUN merupakan badan
peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PTTUN tersebut tidak ada
upaya hukum banding melainkan kasasi.

Mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili dari badan
peradilan tata usaha negara, dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
kewenangan yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

a. Kewenangan relatif (kompetensi relatif)

Kompetensi relatif yaitu berhubungan dengan
kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara
sesuai dengan wilayah hukumnya. Suatu badan pengadilan
dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa
apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/
tergugat) berkediaman disalah satu daerah hukum yang
menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan mengenai kompetensi relatif PTUN
ditentukan dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 5 tahun1986 Jo
Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004. Ketentuan Pasal 54 UU No. 5
tahun1986 mengatur kompetensi yang berkaitan dengan
tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yaitu
pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan ketentuan
Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 mengatur tempat atau
kedudukan dari PTUN.

b. Kewenangan absolut (kompetensi absolut).

Kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan
peradilan tertentu (peradilan umum, peradilan militer,
peradilan tata usaha negara atau peradilan agama) untuk
memeriksa dan memutus suatu perkara menurut jenis
perkara yang akan diperiksa dan diputus. Jenis perkara
tersebut meliputi objek, materi, atau pokok perkara yang
menjadi sengketa. Kompetensi absolut PTUN, adalah terkait
dengan kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara
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menurut objek, materi, atau pokok sengketa yang termasuk
dalam ranah peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 UU Nomor 51
Tahun 2009, kompetensi absolut PTUN adalah dalam hal
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun objek yang menjadi
sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha
negara menurut ketentuan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun
2009.

Terkait dengan proses pemeriksaan sengketa tata usaha
negara di PTUN, dilakukan melalui tahap pemeriksaan
pendahuluan dan pemeriksaan di tingkat pertama. Dalam
tahapan pemeriksaan pendahuluan ini diatur dalam
ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986, yang
terdiri dari:

a. Rapat Permusyawaratan (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986);

Dalam rapat perusyawaratan ini ketua pengadilan
memeriksa gugatan yang masuk, apakah gugatan tersebut
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Th. 2004, dan  Pasal 54, Pasal
55, Pasal 56  UU No. 5 Tahun 1986, dan apakah memang
termasuk wewenang pengadilan tata usaha Negara untuk
mengadilinya.

Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan
berwenang memutus dengan suatu penetapan yang
dilengkapai dengan pertimbangan-pertimbangan
bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau
tidak berdasar apabila:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak
termasuk dalam wewenang pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat
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490

Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012

sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-
alasan yang layak;

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya
sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha
negara yang digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah
lewat waktunya.

Terhadap penetapan tersebut dapat diajukan perlawanan
kepada PTUN yang bersangkutan dalam tenggang waktu
14 hari seudah diucapkan10. Apabila perlawanan tersebut
diterima atau dibenarkan PTUN, maka penetapan ketua
PTUN dalam rapat permusyawaratan dinyatakan gugur
demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus
dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan
pengadilan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan
upaya hukum baik banding atau kasasi karena putusan
tersebut adalah sebagai putusan tingkat pertama dan
terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986).

Mengenai pemeriksaan persiapan ini diatur dalam Pasal
63 UU No. 5 Tahun 1986, yang pada pokoknya dalam tahap
pemeriksaan persiapan ini hakim berperan aktif dalam
memeriksa sengketa yaitu dengan meminta penggugat
melengkapi gugatan yang yang kurang jelas, alat-alat bukti
sebelum persidangan dan meminta badan atau pejabat
TUN untuk memberikan informasi dan data yang
diperlukan oleh pengadilan.

Pemeriksaan di tingkat pertama umumnya dilakukan di
PTUN, kecuali untuk sengketa yang terlebih dahulu
diselesaikan melalui upaya administratif maka
pemeriksaan ditingkat pertama dilakukan oleh PTUN.
Pemeriksaan di tingkat pertama ini dapat dilakukan
melalui 2 cara yaitu:

10 Pasal 62 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986.
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1) Pemeriksaan dengan acara biasa, yang diatur dalam
Pasal  68 sampai dengan Pasal 97 UU No. 5 Tahun
1986; dan

2) Pemeriksaan dengan acara cepat, yang diatur dalam
Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 5 Tahun 1986.

2. Kasus Gugatan tentang Pemberian Grasi di Pengadilan Tata Usaha
Negara

Menjadi suatu yang fenomenal pada saat ini bahwasanya mengenai
keputusan Presiden tentang grasi yang selama ini menjadi suatu hak
prerogatif yang dimiliki oleh Presiden, untuk pertama kalinya diangkat
atau diajukan “kemeja hijau” Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

PTUN Jakarta sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tanggal
7 Juni 2012 telah meregister Perkara Nomor: 92/G/2012/PTUN-JKT
yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti
Narkotika (DPP GRANAT) yang diwakili oleh H. KRH. Henry Yosodiningrat,
SH selaku Ketua DPP GRANAT dan Drs. Ashar Soerjobroto, Msi selaku
Sekretaris Jenderal DPP GRANAT, yang kemudian memberi kuasa
kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, Msc. 2. Dr. Maqdir Ismail,
SH, LLM. 3. Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM. 4. Hj. Kartika
Yosodiningrat, SH, LLM. 5. H. Hermansyah Dulaimi, SH, MH. 6. Akhmad
Fahmi Budiman, SH, MH. 7. H. Radhitya Yosodiningrat, SH.

Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) adalah sebuah lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang concern dalam bidang anti terhadap
peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indone-
sia.

Penggugat dalam gugatannya, mengajukan gugatan terhadap
Presiden Republik Indonesia, karena telah mengeluarkan:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Tahun 2012 tanggal
15 Mei 2012 yang berisi Pemberian Grasi kepada SCHAPELLE
LEIGH CORBY; dan

2. Keputusan Presiden RI Nomor 23/G/Tahun 2012 tanggal
15 Mei 2012 yang berisi Pemberian Grasi kepada PETER ACHIM
FRANZ GROBMANN;

Menurut Penggugat, dikeluarkannya objek sengeta tersebut telah
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar
asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta melukai rasa keadilan
masyarakat.

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ...
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Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Presiden RI tersebut
merupakan pemberian grasi yang diberikan kepada terpidana warga
negara asing (WNA) dalam kasus tindak pidana narkotika, yang saat ini
merupakan jenis tindak pidana khusus atau ekstra ordinary crime.
Schapelle Leigh Corby warga negara Australia telah diputus bersalah
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 29/Pid.B/2005/
PN.Dps tanggal 27 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.
48/PID.B/2005/PT.Dps tanggal 11 Oktober 2005 jo. Putusan Kasasi
Mahkamah Agung No. 2221 K/Pid/2005 tanggal 12 Januari 2006 jo.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006
tanggal 28 Maret 2008, dan dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun
dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsudair pidana kurungan selama
6 bulan karena dipersalahkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak
dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan I”. sedangkan
Peter Achim Franz Grobmann warga negara Jerman telah diputus
bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 0548/
Pid.Sus/2010/PN.DPS tanggal 1 September 2010 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar No. 100/PID.SUS/2010/PT.DPS tanggal 16 November
2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 288 K/Pid.SUS/2011
tanggal 25 Februari 2011 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun
dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair pidana kurungan selama
6 bulan karena dipersalahkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa biji
ganja”.

3. Analisis Kewenangan PTUN dalam Mengadili Perkara Pemberian
Grasi

Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh DPP GRANAT sesuai
dengan register perkara No. 92/G/2012/PTUN-JKT di PTUN Jakarta,
maka ada hal-hal yang perlu diuraikan terlebih dahulu yaitu:

a. Apakah Keputusan Presiden tentang Grasi merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara?

1) bahwa Pasal 1 butir 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
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2) Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun
1986 Jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi:
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986
menjelaskan yang dimaksud dengan “urusan
pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

4) Bahwa penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: yang
dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan ini ialah
semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum
yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat
bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum”.
Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat
secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan
Rakyat bersama Pemerintah di tingkat pusat adalah
Undang-Undang dan segala peraturan yang menjadi
“turunannya”, sedangkan peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama
Pemerintah ditingkat daerah adalah Peraturan Daerah
dan segala peraturan yang menjadi “turunannya”,
sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang
mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan;

5) Bahwa Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan
bahwa “Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”;

6) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002,
menyatakan bahwa “Grasi adalah pengampunan berupa
perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan
pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh
Presiden”.

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ...
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7) Bahwa dilihat dari segi kewenangan bardasarkan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945
dan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 Jo.
UU No. 5 Tahun 2010 tentang perubahan Atas UU No. 22
Tahun 2002 tentang Grasi, serta penjelasan umum  UU
No. 22 Tahun 2002 yang menyebutkan: Grasi, pada
dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk
pengampungan yang berupa perubahan peringanan,
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan
kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi
bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan
tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan
Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif
Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati
pemberian grasi dapat mengubah, meringankan,
mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani
pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti
menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan
rehabilitasi terhadap terpidana.

8) Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2002
Jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang perubahan Atas UU No.
22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyebutkan bahwa
“permohonan grasi tidak menunda pelaksaan putusan
pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan
pidana mati”.

9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

a) Keputusan Presiden tentang Grasi tersebut
dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945;

b) bahwa kewenangan Presiden yang didasarkan Pasal
14 ayat (1) UUD 1945 bukan merupakan kewenangan
dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 5
Tahun 1986, melainkan sebagai kewenangan
konstitusional Presiden yaitu dalam memberikan
grasi. Dengan demikian Presiden bukanlah Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana
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ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun
1986 Jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009;

c) bahwa apabila dikaitkan antara kewenangan Presiden
yang didasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dengan
rumusan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun
1986, maka keputusan Presiden tentang Grasi
bukanlah keputusan yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan
Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah ditingkat
pusat, yang dalam hal ini berupa Undang-Undang atau
segala peraturan yang menjadi “turunannya”,
melainkan didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UUD
1945, yang merupakan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat  untuk mengubah dan
menetapkannya sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD 1945;

d) Maka tidak terpenuhinya unsur Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal
1 butir 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan
Presiden tentang Grasi bukan merupakan keputusan
tata usaha negara.

b. Apakah PTUN berwenang mengadili Keputusan Presiden
tentang Grasi?

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut
bahwa Keputusan Presiden tentang Grasi bukan merupakan
keputusan tata usaha Negara, maka terkait objek sengketa
yang berupa Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Tahun 2012
tanggal 15 Mei 2012 yang berisi Pemberian Grasi kepada
SCHAPELLE LEIGH CORBY; dan Keputusan Presiden RI Nomor
23/G/Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 yang berisi Pemberian
Grasi kepada PETER ACHIM FRANZ GROBMANN, tidak
termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat
(1) huruf a  UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, terkait dengan kompetensi PTUN
terhadap perkara tentang pemberian grasi (perkara No. 92/
G/2012/PTUN-JKT di PTUN Jakarta), secara yuridis
berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a  UU No. 5
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Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi “pokok
gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan”, maka PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan
untuk mengadili objek sengketa aquo yang berupa Keputusan
Presiden tentang grasi tersebut.

F. Penutup
1. Kesimpulan

a. Kewenangan presiden dalam memberikan grasi diatur dalam
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No.
5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002
tentang Grasi.

b. Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Tahun 2012 tanggal 15
Mei 2012 yang berisi Pemberian Grasi kepada SCHAPELLE
LEIGH CORBY; dan Keputusan Presiden RI Nomor 23/G/Tahun
2012 tanggal 15 Mei 2012 yang berisi Pemberian Grasi kepada
PETER ACHIM FRANZ GROBMANN, dikeluarkan berdasarkan
kewenangan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945;

c. kewenangan Presiden yang didasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD
1945 bukan merupakan kewenangan dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana
ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986, melainkan
sebagai kewenangan konstitusional Presiden yaitu dalam
memberikan grasi. Dengan demikian Presiden bukanlah
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo.
Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009;

d. keputusan Presiden tentang Grasi bukanlah keputusan yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama
Pemerintah di tingkat pusat, yang dalam hal ini berupa undang-
undang atau segala peraturan yang menjadi “turunannya”
sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2
UU No. 5 Tahun 1986, melainkan didasarkan pada Pasal 14
ayat (1) UUD 1945, yang merupakan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah dan
menetapkannya sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
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e. Walaupun dalam memberikan grasi ditentukan adanya
pertimbangan dari Mahkamah Agung, tidak serta merta
mengikat Presiden untuk harus sesuai dengan pertimbangan
tersebut dalam memberikan grasi, karena pertimbangan
hukum sifatnya tidak mutlak harus dilaksanakan dan
Presiden tidak mempunyai kewajiban secara “conditio sine qua
non” untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Agung
tersebut. Presiden dapat mengambil keputusan berdasarkan
pertimbangan dan kebijaksanaan apapun, termasuk alasan
yang oleh dia pribadi dianggap pantas. Termasuk alasan
kemanusiaan, keadilan, moral, ataupun alasan politik. Oleh
karena itu, Presiden berhak untuk mengabulkan atau
menolak permohonan grasi yang diberikan kepadanya.

f. Dalam Undang-Undang Grasi tidak mengatur tentang
ketentuan standar baku untuk dikabulkannya sebuah
permohonan grasi, pembatasan terhadap syarat
kewarganegaraan pemohon grasi dan pembatasan terhadap
unsur-unsur kesalahan (schuld) yang telah dilakukan
terpidana karena pidana biasa ataukah karena perbuatan
pidana khusus (ektra ordinary crime). Namun pembatasan
yang ada hanyalah terhadap pidana mati, penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun saja.

g. Penilaian terhadap kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh
terpidana merupakan kewenangan hakim. Hakimlah yang
menentukan kesalahan terpidana dan menghukum terpidana
atas dasar kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehingga
dengan adanya vonis (inkrach van gewijsde) pengadilan, vonis
tersebut merupakan akhir penentuan kesalahan dan
hukuman yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang
terpidana, setelah tidak adanya upaya hukum lagi yang
dilakukan terpidana.

h. Tidak terpenuhinya unsur Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 UU Nomor 51
Tahun 2009, maka Keputusan Presiden tentang Grasi bukan
merupakan keputusan tata usaha negara.

i. Terkait dengan kompetensi PTUN terhadap perkara tentang
pemberian grasi (perkara no. 92/G/2012/PTUN-JKT di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), secara yuridis
berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a  UU No. 5
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Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi “pokok
gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tidak memiliki kewenangan untuk mengadili objek sengketa
aquo yang berupa Keputusan Presiden tentang grasi tersebut.

2. Saran

Keputusan Presiden tentang pemberian grasi merupakan
keputusan yang bertolak belakang dengan putusan yang dijatuhkan
oleh hakim kepada seorang terpidana. Adanya keputusan Presiden
tentang pemberian grasi merupakan wujud dari hak prerogatif
presiden yang ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang
tentang Grasi, sehingga terkait dengan dikabulkan atau ditolaknya
sebuah permohonan grasi seluruhnya menjadi kewenangan mutlak
seorang Presiden, walaupun ada pertimbangan dari Mahkamah
Agung, termasuk terhadap unsur-unsur kesalahan (schuld) yang
telah dilakukan terpidana baik warga negara Indonesia maupun
warga negara asing.

Ditinjau secara yuridis, tidak terdapat ketentuan yang
mengatur kewenangan  menguji pemberian Grasi melalui lembaga
yudikatif, maka agar pemberian grasi tidak sewenang-wenang
diberikan oleh Presiden, instrumen kontrol dari masyarakat berupa
(social control), baik melalui control media serta instrumen politik
yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan
Rakyat dapat digunakan untuk mencegah abuse of power oleh
Presiden dalam memberikan grasi.
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Pekerjaan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor
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Serafina Shinta Dewi, Tempat/Tanggal Lahir di Wonosari, 9 September
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dan sedang menepuh pendidikan S2 Fakultas Hukum Universitas
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Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
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PANDUAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah, seperti hasil
penelitian lapangan, survey, hipotesis, kajian teori, studi
kepustakaan, review buku, dan gagasan kritis konseptual yang
bersifat objektif, sistematis, analisis, dan deskriptif.

2. Naskah yang dikirim karya tulis asli yang belum pernah dimuat
atau dipublikasikan di media lain.

3. Naskah diketik rangkap 2 (dua) spasi di atas kertas ukuran A4
dengan font Bodoni ukuran 12, panjang naskah antara 15-20
halaman.

4. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku,
lugas, sederhana, dan mudah dipahami, serta tidak mengandung
makna ganda.

5. Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat yang
singkat dan jelas, dengan kata atau frasa kunci yang
mencerminkan isi tulisan.

6. Sistematika penulisan disesuaikan dengan aturan penulisan
ilmiah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang secara
garis besar sebagai berikut: Judul dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris, nama penulis, abstrak ditulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris (ditulis dalam 1 paragraf,  dengan 2
spasi, ukuran 10, panjangnya antara 100 – 200 kata), kata kunci
dicantumkan di bawah abstrak, nama instansi penulis,
pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup,
dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data,
dan analisis), penutup (kesimpulan dan saran), dan daftar pustaka.

7. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnote).

8. Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab
penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan (redaksional)
tanpa mengubah arti.

9. Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan tahun
terbit, penerbit, kota/negara, hal.

Contoh:

1. Buku
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Kelsen, Hans, 1961. General Theory of Law and State,
Russel & Russel, New York. hlm. 45.
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- Dalam negeri

Budiardjo, Miriam, 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 21.

2. Makalah dalam jurnal

- Luar negeri

Suzuki, S.,M. Sugiyama, Y. Mihara, K. Hashiguchi and
K. Yokezeki. 2002. Novel enzymatic method for the
production by oxydans. Japan Biochem.

- Dalam negeri

Kurniawan, Y. dan S. Yuliatun. 2006. Perspektif gasohol
sebagai energi hijau bagi transportasi. Majalah
Penelitian Gula.

3. Makalah dalam buku

- Luar negeri

Zyzak, D.V., k.J. Wells-Knecht, M.X. Fu, S.R. Thorpe, M.S.
Feather and J.W. Baynes. 1994. Pathways of the
maillard reaction in vitro and in vivo. Proc. of the
5th International Symposium of the Maillard
Reaction, University of Minnesota.

- Dalam negeri

Sukarso, G., S. Sastrowijono, Mirzawan PDN.,S. Lamadji,
Soeprijanto,E.Sugiyarta dan H. Budhisantoso. 1990.
Varietas tebu unggul lokal untuk tegalan dengan
pola keprasan. Pros.Seminar Pengembangan
Agroindustri Berbasis Tebu dan Sumber Pemanis
lain. P3GI, Pasuruan.

4. Pustaka dari Internet

- Jurnal

Almeida, A.C.S., L.C. Araujo, A.M. Costa, C.A.M. Abreu,
M.A.G.A. Lima and M.L.A.P.F. Palha. 2005. Sucrose
hydrolysis catalyzed by auto-immobilized invertase
into intact cells of cladosporium cladosporoides. Elec-
trical Journal of Biotechnology 8(1): 15-18 (online)
http://www.ejbiotechnology.info/content/vol8/
issue1/full/11. pdf (diakses tanggal 8 Juni 2006).



- Informasi lain

Fadli. 2002. Pabrik sirup gula tebu pertama di Malang
(online), http://kompas.com/kompas-cetak/034/
15/ilpeng/256044.htm (diakses tanggal 2 Mei 2006).

10. Pengiriman naskah berupa hard copy dan soft copy serta
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Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR.
Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan Telepon (021)
5264517/Fax (021) 52921242, e-mail : legislasi@yahoo.com.
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