
 

1 

  

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Selama ini pengawasan dalam kegiatan keuangan di Indonesia dipegang 

oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam 

sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga 

keuangan non-bank. 

 Bank Indonesia selaku Bank Sentral mempunyai tugas melakukan 

pengaturan dan pengawasan bank yang bertujuan untuk menciptakan sistem 

perbankan yang sehat, yang memenuhi aspek perbankan yang dapat memelihara 

kepentingan masyarakat dengan baik dan berkembang secara wajar, dalam arti di 

satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, 

finansial, maupun sumber daya manusia.
1
  

                                                 
1
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007),  h. 164. 
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 Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan 

bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang 

sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan 

perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank yang 

bersangkutan. Dengan demikian, bila ternyata dalam tugas mengatur dan 

mengawasi bank tersebut Bank Sentral menemukan suatu penyimpangan yang 

dilakukan oleh bank, akan dapat segera dilakukan tindakan. 

 Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi 

sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
2

 Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam-LK 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
3
 

1. Penyusunan peraturan di bidang pasar  modal; 

2. Penegakan peraturan di bidang pasar  modal; 

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, 

persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar 

modal; 

4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan 

Perusahaan Publik; 

                                                 
2
“Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan” 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan, diakses 

tanggal 30 Maret 2012. 
3
http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm, terakhir diakses tanggal                  

30 November  2012.   
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5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi 

oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian; 

6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 

7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 

8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang 

lembaga keuangan; 

10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; 

11. Pelaksanaan tata usaha Badan. 

 Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah mensahkan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 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 dalam sektor 

jasa keuangan.  

 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 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. Dengan kata lain, 

OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga 

mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK mampu menjaga 
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kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, 

pengendalian, dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap 

mempertimbangkan aspek positif globalisasi.  

 Lebih dari itu, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

transparasi, dan kewajaran (fairness).
4
 Secara kelembagaan, OJK berada di luar 

pemerintah, yang dapat bermakna bahwa OJK tidak menjadi bagian dari 

kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur 

pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas yang memiliki relasi 

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

moneter. Oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan dari unsur-

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

dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di 

bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Ini diperlukan untuk 

memastikan terpeliharanya  kepentingan nasional dalam rangka persaingan global 

dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi 

demi manjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. 

 Menurut Hamud M. Belfas, alasan didirikannya OJK disebabkan 

pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap 

sudah tidak memadai.
5
 Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa 

keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, 

                                                 
4
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi. II (Jakarta: Kencana, 2013), h. 164. 

5
“Otoritas Jasa Keuangan:Hati-Hati Investasi Bodong”, http://medianotaris.com/ 

otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html, diakses tanggal 20 Januari 

2013. 
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asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan nonbank. Undang-undang hanya 

mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. Selain 

itu, latar belakang didirikannya OJK ini juga karena makin rumitnya produk 

keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk 

pasar modal (seperti reksadana) atau produk asuransi ditawarkan oleh bank. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah 

 1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK 

menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 

 2. Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas 

sejenis di negara lain? 

C. Tujuan Penulisan 

  Penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang pengaturan 

dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK, penjelasan tentang persamaan dan 

perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di beberapa negara. 

D. Manfaat Penulisan  

  Adapun manfaat yang diharapkan dari  penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 1. Manfaat Teoritis 

   Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lembaga keuangan yang 

berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. 
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 2. Manfaat Praktis 

  a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan 

    Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

 dan  penyempurna peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang     

 No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

  b. Bagi Universitas 

    Manfaat bagi lingkungan kampus Universitas Islam Negeri 

MALIKI Malang, khususnya bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 

penelitian ini diharapkan menambah informasi dan khasanah keilmuan 

hukum bisnis terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan 

pengawasan jasa keuangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

bahan penelitian lain bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri MALIKI 

Malang 

  c Bagi Peneliti 

    Bagi Peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan 

wawasan peneliti sehingga peneliti dapat menyampaikan pengetahuan 

tersebut kepada orang lain, serta dapat mengantarkan peneliti untuk 

mencapai gelar Strata 1 pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri MALIKI Malang.  

E. Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yakni 

penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 
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norma-norma dalam hukum.
6

 Atau bisa disebut juga penelitian hukum 

doktrinal Dalam penelitian jenis ini hukum sering dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang 

dianggap pantas.
7

 Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian yuridis 

normatif analitis, karena dalam penelitian ini tidak diperlukan dukungan data 

dalam bentuk angka akan tetapi hanya diperlukan bahan hukum 

2. Pendekatan Penelitian 

  a.  Pendekatan Perundang-undangan 

  Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu penelitian 

terhadap produk-produk hukum.
8
 Pendekatan undang-undang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
9
 Bagi penelitian untuk 

kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan 

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian 

antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara 

undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi 

dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu 

argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
10

  

  Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari 

ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan 

                                                 
6
 Jonny, Teori, h. 45. 

7
 Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar, h. 118. 

8
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92. 

9
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007),h.  93. 

10
Peter Mahmud, Penelitian. 



8 

 

 

mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, 

peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada 

dibelakang undang-undang itu, sehingga peneliti tersebut akan dapat 

menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-

undang dengan isu yang dihadapi. Oleh karena dalam pendekatan 

perundang-undangan peneliti tidak hanya melihat pada bentuk peraturan 

perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, 

perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-

undang, landasan filosofis undang-undang dan rasio legis dari undang-

undang.
11

 

  Untuk memahami dasar ontologis undang-undang, perlu 

mengacu pada latar belakang lahirnya undang-undang tertentu. Hal ini 

dapat diperoleh dari kementerian atau lembaga yang mengajukan 

Rancangan Undang-Undang tersebut. Di kementerian atau lembaga 

tersebut seharusnya masih tersimpan Naskah Akademis yang menyertai 

RUU tersebut. Di dalam Naskah Akademis termuat mengapa 

kementerian atau lembaga itu mengajukan RUU tersebut. Di situ akan 

terungkap kebutuhan akan hadirnya undang-undang tersebut. Di samping 

itu juga perlu menelaah risalah pembahasan undang-undang itu. Dari 

pandangan umum, perdebatan di berbagai macam sidang sampai 

pemberian persetujuan akan memberikan referensi mengenai lahirnya 

undang-undang itu. 

                                                 
11

Peter Mahmud, Penelitian, h. 102. 
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  Selanjutnya mengenai ratio legis dari suatu ketentuan undang-

undang juga perlu ditelaah. Jika dasar ontologis dan landasan filosofis 

berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, ratio legis 

berkenaan dengan salah satu kententuan dari undang-undang yang diacu 

dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. Ratio legis secara 

sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas 

ratio legis suatu ketentuan undang-undang tidak tapat terlepas dari dasar 

ontologis dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan 

itu.
12

 

  Dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (Statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu 

pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, baik bank maupun 

non bank, oleh otoritas jasa keuangan menurut Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

 b. Pendekatan Perbandingan 

  Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan 

undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih 

negara lain mengenai hal yang sama.
13

 Dapat juga diperbandingkan 

disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara 

untuk kasus yang sama. 

                                                 
12

Peter Mahmud, Penelitian, h. 104. 
13

Peter Mahmud, Penelitian, h. 95. 
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  Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk 

membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau 

hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di 

samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu 

dengan suatu putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. 

Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya 

ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau 

lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan 

atau perubahan perundang-undangan. 

  Biasanya pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan 

menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum 

negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat 

juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif. Penelitian 

seperti hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan 

dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Meuwissen 

berpendapat, “Perbandingan hukum dapat berfungsi sebagai ilmu bantu 

terhadap dogmatik hukum, dalam arti ia mempertimbangkan pengaturan 

dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan 

menilai kecukupan dari hukum mereka sendiri”.
14

  

  Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi 

perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum 

                                                 
14

 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif  (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), h. 315. 
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merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.
15

 Gutteridge 

membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang 

tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbadingan 

hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan 

untuk menciptakan keseragaman Hukum Dagang. Menurut Holland, 

ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara 

deskriptif. Hasil penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada ahli 

hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret. Menurut 

Van Apelddorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi 

ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai 

aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan 

sistem hukum lain.  

  Pendekatan perbandingan bertujuan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. 

Jika ditemukan adanya persamaan dari masing-masing sistem hukum 

tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada 

perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum. 

   Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan antara 

pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di Indonesia oleh OJK 

dengan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di beberapa negara 

lain. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan antara  OJK di Indonesia dengan negara lain. 

                                                 
15

Peter Mahmud, Penelitian, h. 132. 



12 

 

 

 c. Pendekatan Konseptual 

   Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
16

 Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi. 

   Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak 

beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang 

belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh 

karena itu ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di 

dalam penelitiannya.
17

 Dalam membangun konsep, ia bukan hanya 

melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia 

harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. 

   Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan 

pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. 

Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan 

sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, 

                                                 
16

Peter Mahmud, Penelitian, h. 95 
17

 Peter Mahmud, Penelitian, h. 137. 
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konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang. Hanya 

saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu 

memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan atau doktrin-

doktrin yang ada. 

   Dalam penelitian ini, penulis menelaah konsep-konsep yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di 

Indonesia. 

 3. Jenis dan Sumber Hukum 

  Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum 

kepustakaan, sehingga yang digunakan adalah data sekunder yang 

mencakup:
18

 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal 

ini bahan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum itu terdiri 

dari literatur yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan 

                                                 
18

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13. 
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jasa keuangan, kemudian Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa 

Keuangan, buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, 

dan pendapat para pakar hukum. Disamping itu juga didukung oleh 

berbagai laporan penelitian, artikel, data-data penunjang dari 

internet, dan juga hasil wawancara. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud 

terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain. 

 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini 

dilakukan dengan cara dokumentasi berupa literatur-literatur yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Disini peneliti 

mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan hukum yang berkaitan 

dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas 

Jasas Keuangan, selanjutnya menginventarisasi bahan-bahan hukum 

kemudian mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.  

 5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum 

  Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut: 
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a. Pemeriksaan bahan hukum (editing).  

  Pada tahapan ini, peneliti memeriksa dan mengoreksi apakah 

bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan 

sudah relevan dengan masalah. Langkah ini bertujuan untuk menghindari 

kurangnya bahan hukum dan mengurangi bahan hukum yang kurang 

relevan dengan permasalahan. 

b. Penandaan bahan hukum (coding).  

  Dalam tahapan ini, peneliti memberikan catatan atau tanda 

terhadap seluruh bahan hukum yang telah melalui proses editing. 

Pemberian catatan dapat berupa penomoran atau penggunaan tanda atau 

simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok bahan hukum 

menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan mempermudah peneliti 

dalam menganalisa bahan hukum. 

c. Penyusunan bahan hukum (construction).   

  Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan secara sistematis 

bahan hukum yang telah diberi tanda  menurut kelompok bahan hukum 

dan urutan masalah. 

   Seluruh bahan hukum hasil pengolahan tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

perbandingan dan kemudian dilakukan pembahasan untuk melihat bagaimana 

ketentuan hukum positif Indonesia mengatur tentang pengaturan dan 

pengawasan jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan. Berdasarkan hasil 
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pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan 

yang diteliti. 

F. Penelitian Terdahulu 

  Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, 

maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan berkenaan dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa 

keuangan adalah hasil penelitian tahun 2008 dari mahasiswa Universitas 

Sumatera Utara yaitu Harningtias Putri yang berjudul, “Pengaturan dan 

Pengawasan Bank di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan The Basel Core 

Principal For Effective Banking Supervision”. Fokus penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia sebagai 

upaya Bank Indonesia secara bertahap menerapkan International Best 

Practice, terutama yang tercakup dalam Basel Core Priciple For Effective 

Banking Supervision.
19

  

  Penelitian yang kedua adalah hasil penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2012 dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang yaitu Faris Zul Fahmi yang berjudul, “Pelaksanaan Pengawasan 

Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai Prudantial 

Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang”. Fokus penelitian ini 

terletak pada peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pelaksanaan 

akad mudharabah di BRI Syariah cabang Malang yang menurut peneliti 

                                                 
19

 Harningtias Putri, Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan 

The Basel Core Principal For Effective Banking Supervision (Medan: Universitas Sumatera Utara, 

2008). 
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masih belum maksimal dikarenakan kurangnya anggota DPS pada BRI 

Syariah cabang Malang yang hanya 2 orang.
20

  

  Perbedaan antara dua penelitian diatas dengan penilitian yang akan 

peneliti lakukan adalah fokus peneliti lebih cenderung bagaimana pengaturan 

dan pengawasan sektor jasa keuangan baik lembaga bank maupun non-bank 

oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

G. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa 

uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini sistematika penulisannya adalah meliputi empat 

bab yang secara keseluruhan terdiri dari: pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil 

penelitian dan pembahasan serta penutupan. 

  BAB I merupakan bab yang menguraikan bagian pendahuluan, meliputi 

latar belakang dan alasan pengangkatan judul tentang Pengaturan dan Pengawasan 

Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Kemudian memuat 

rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang diangkat. Dalam bab ini juga 

memuat tujuan penelitian yang merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti 

dalam penelitian ini. Juga memuat manfaat penelitian baik secara teoritis maupun 

praktis. Kemudian bab ini juga memuat metode penelitian, penelitian terdahulu 

                                                 
20

 Faris Zul Fahmi, Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas 

Syariah Sebagai Prudantial Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2012). 
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dan sistematika penulisan. Penulisan bab ini bertujuan memberikan gambaran 

secara umum mengenai isi dari penelitian ini. 

  Dalam BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka yang akan 

menguraikan tentang pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan 

teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Penulisan bab ini bertujuan 

memberikan penjelasan mengenai kajian teori yang terkait dengan pengaturan dan 

pengawasan industri jasa keuangan menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam menganalisis 

permasalahan guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. 

  Selanjutnya, dalam BAB III peneliti mulai menganalisis seluruh data 

yang didapat guna menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori 

yang telah dijelaskan. BAB III ini merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini 

peneliti akan menjelaskan mengenai pengaturan dan pengawasan jasa keuangan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut UU No. 21 Tahun 2011, pengaturan dan 

pengawasan industri jasa keuangan di beberapa negara lain serta persamaan dan 

perbedaannya dengan sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan 

yang ada di Indonesia. 

  BAB IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Dalam bab 

ini peneliti akan menyebutkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan 

jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan. Kemudian setelah 

menarik kesimpulan, peneliti akan memberikan saran-saran terkait tema penelitian. 


