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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk menunjang perekonomian dalam masyarakat Indonesia, berbagai 

lembaga keuangan bermunculan dalam rangka untuk membantu masyarakat 

dalam mendapatkan modal atau memanfaatkan jasa keuangan dalam 

mendapatkan modal atau dalam rangka untuk mencari keuntungan dengan 

berinvestasi. 

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki 

peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan 

ekonomi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Sila Kelima Pancasila, 

yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dalam salah satu 

butirnya menyebutkan, bahwa “Suka menghargai hasil karya orang lain yang 

bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama”. 

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 

Tahun 1945 menyebutkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar 

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

Sehubungan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, salah 

satunya sarana penunjangnya adalah Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menyebutkan, 
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bahwa “Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku”. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan menyebutkan, bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 Hal ini 

juga sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri ke 

12 Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa negara Indonesia 

adalah negara kesejahteraan, artinya tujuan dari negara adalah untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. 

Sarana yang dapat membantu perekonomian masyarakat adalah 

perbankan. Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil 

merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga 

memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam 

bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya 

banyak bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan 

dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam prakteknya ragam produk tergantung dari status bank yang 

bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 

bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status 

                                                 
1
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, ( 

Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.417 
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memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki 

jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa 

sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri.
2
 

Kegiatan bank umum meliputi kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

1. Bank Umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).3 

Perkembangan dan kemajuan sektor keuangan, baik bank maupun 

lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek 

kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia 

(SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan khususnya pada lembaga 

keuangan bukan bank. 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau disebut juga dengan 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), meliputi lembaga pembiayaan (leasing), 

pegadaian, koperasi, dan asuransi.
4
 Dalam rangka operasional Lembaga 

Keuangan NonBank atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tentunya harus 

dilakukan pengawasan, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang, dan 

lembaga yang melakukan pengawasan tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK).
5
 

                                                 
2
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.33 

3
Ibid. 

4
O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank, (Bogor: Ghalia 

Indonesia), 2004), h.21 
5
Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.16 
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Salah satu tugas utama dari OJK adalah mengatur dan mengawasi 

seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun 

lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, 

dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, 

termasuk pasar modal.
6
 

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keuangan non bank memberikan 

jasa keuangan kepada masyarakat dalam rangka untuk membantu usaha atau 

menambah modal usaha agar usahanya dapat berkembang dan lebih maju. Oleh 

karena itu lembaga keuangan non bank seperti lembaga keuangan, koperasi dan 

sebagaInya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, apabila menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku maka lembaga keuangan tersebut dapat ditutup dan 

tidak dapat lagi menjalankan usahanya. 

Lembaga keuangan non bank atau disebut juga dengan lembaga 

keuangan mikro senantiasa memberikan bantuan kepada usaha kecil dan 

menengah. Sebagaimana disebutkan, bahwa lembaga keuangan mikro sebagai 

penyedia layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, termasuk 

pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, tukang, dan 

produsen kecil, yang sering dikelompokkan sebagai usaha mikro dan kecil.
7
 

Masyarakat penghasilan rendah sering kali tidak merasakan manfaat dari 

keberadaan bank yang memiliki fungsi intermediasi dalam penyaluran dana 

dalam bentuk kredit  

                                                 
6
Ibid. 

7
Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.8 
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Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang 

melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada 

masyarakat. Lembaga keuangan tersebut perlu dikembangkan terutama secara 

kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan 

perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau 

berpenghasilan rendah. Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga 

keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan 

usaha skala kecil sangatlah penting dan urgen. Lembaga keuangan skala mikro 

ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat 

mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM). 

Lembaga keuangan mikro non bank tersebut dalam operasionalnya harus 

diawasi karena dapat saja menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Adapun 

lembaga yang mengawasinya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

disebutkan, bahwa OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Tujuan independensi 

OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya 

lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Salah 

satu tujuan dari pembentukan OJK tentunya diharapkan mampu memperkecil 

tingkat terjadinya kredit macet, yaitu dengan menerapkan berbagai sistem dan 

aturan untuk dipatuhi oleh pihak industri keuangan non bank.
8
 

                                                 
8
Ibid. 
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Lembaga keuangan yang berkembang di Kota Pekanbaru cukup banyak, 

namun dalam tulisan ini penulis mengambil lembaga pembiayaan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga pembiayaan di Kota Pekanbaru 

berkembang cukup pesat karena perkembangan penduduk dan kemajuan kota, 

sehingga banyak para pedagang dan investor masuk ke Kota Pekanbaru. 

Namun lembaga keuangan yang sedang beroperasi tersebut tentunya 

harus dilakukan pengawasan atau pemeriksaan, tidak saja tentang administrasi 

tetapi juga mengenai keuangan. Ada juga lembaga pembiayaan  yang 

beroperasi tetapi menerapkan sistem bunga yang terlalu tinggi, sehingga tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam Pasal 6  ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, bahwa: OJK melaksanakan tugas 

pengaturan dan pengawasan terhadap: “Kegiatan jasa keuangan di sektor 

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya” 

Selanjutnya dalam undang-undang No 1 pasal 28 ayat (1) tahun 2013 

tentang lembaga keuangan mikro menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, 

pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh otoritas keuangan. 

 Dalam hal ini tentunya pihak OJK harus dapat melakukan pengawasan 

dan pengaturan terhadap keberadaan lembaga keuangan mikro atau lembaga 

keuangan non bank, agar dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan karena bisa saja lembaga 

keuangan non bank melakukan transaksi melebihi dari ketentuan yang berlaku, 

atau menerapkan suku bunga yang tinggi, dan tidak memberikan laporan yang 
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jelas mengenai perkembangan perusahaan lembaga keuangan non bank 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya OJK selaku lembaga 

yang berwenang harus melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap 

lembaga non bank tersebut sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam kenyataannya di lapangan masih ada lembaga pembiayaan yang 

menerapkan suku bunga yang tinggi yang melebihi dari 17% (tujuh belas 

persen) pertahun. Hal ini tentunya sudah melampaui dari ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), yang menetapkan dibawah 17% (tujuh 

belas persen) pertahun. Terhadap hal ini tentunya menjadi tugas dari OJK 

untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penetapan suku bunga 

kepada nasabah atau konsumen. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi dengan mengambil judul” “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

OTORITAS JASA KEUANGAAN DALAM MELAKUKAN 

PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)  

DI KOTA PEKANBARU” 

 

B. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah yang 

dibahas dalam penelitian adalah mengenai keberadaan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro atau 

lembaga keuangan non bank, khususnya pengawasan mengenai laporan, serta 

sistem yang diberlakukan pada lembaga non bank tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro (LKM) di Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 

Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Otoritas Jasa Keuangan 

dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) di Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan 

studi pada Fakultas Syariah dan  Hukum UIN Suska Riau. 

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada 

penulis dan para pembaca akanarti pentingnya keberadaan OJK, serta 

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang 

selanjutnya mengenai permasalahan yang sama. 

c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi OJK 

dan pelaku lembaga keuangan mikro, agar dapat melakukan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-

langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau 

terhadap masyarakat.
9
 Dalam hal ini tentunya melihat keberadaan dari 

OJK dalam melaku audit terhadap lembaga keuangan non bank. Data yang 

dikumpulkan mengenai keberadaan OJK dalam melakukan audit atau 

pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan non 

bank tersebut. 

 

                                                 
9
Soejono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan 

di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Riau bertempat di jalan 

arifin ahmad nomor 35 sidomulyo marpoyan damai,kota Pekanbaru. 

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena masih ada 

lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, seperti menerapkan suku bunga yang tinggi, 

persyaratan yang mudah,  dan sebagainya. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf OJK 

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah  Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Pekanbaru. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui 

wawancara, yang berhubungan dengan keberadaan dari OJK, serta 

hambatan yang dihadapi oleh OJK dalam melakukan pengawasan dan 

pemantauan terhadap operasional lembaga keuangan non bank di 

Pekanbaru. 

b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen, 

perkembangan OJK, dan  struktur organisasi OJK. 
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5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti, dan 

sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang  diteliti.
10

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah pimpinan OJK Pekanbaru 1 orang, bagian 

pengawasan pada OJK Pekanbaru sebanyak 1 orang, bagian administrasi 

sebanyak 1 orang, dan Lembaga Keuangan Non Bank yang ada di 

Pekanbaru sebanyak 25, dan diambil sebagai sampel sebanyak 20%, yaitu 

5 buah perusahaan Lembaga Pembiayaan. Dalam penentuan sampel untuk 

OJK, penulis mengunakan metode total sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. 

Sedangkan untuk lembaga keuangan non bank penulis menggunakan 

metode purposive sampling, yakni penulis menentukan lembaga yang 

dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 
 

NO JENIS POPULASI POPULASI SAMPEL PERSENTASE KETERANGAN 

1 Pimpinan OJK  1 1 100% Total Sampling 

2 Kepala Bagian 

Pengawasan 

1 1 100% Total Sampling 

3 Kasubag  

Administrasi 

1 1 100% Total Sampling 

4 Lembaga Keuangan 

Non Bank 

25 5 20% Purposive 

Sampling 

 JUMLAH 28 8 - - 

Sumber: Data lapangan, 2017 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15 
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6. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan terfokus pada fenomena sosial atau 

prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap 

selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.
11

 

b. Wawancara, yakni situasi dimana antara pribadi bertatap muka, ketika 

seorangpewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seorang responden.
12

 

c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari 

permasalahan yang diteliti.
13

 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam 

bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara 

jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara dan penelusuran literatur 

dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat 

diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

                                                 
11

 Suratman, Metode Penelitian Hukum,(Bandung : Alfabeta, 2014), h.135. 
12

Ibid, h. 82 
13

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h.82. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis mengemungkakan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri 

gambaran umum OJK, struktur organisasi OJK Pekanbaru, dan 

LKM. 

Bab III  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 

Lembaga keuangan mikro/Non Bank ,Sejarah lahirnya Lembaga 

keuangan mikro,pengawasan,pengertian dari otoritas jasa keuangan 

(OJK). 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari 

tinjauan yuridis terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan 

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Kota Pekanbaru, 

serta hambatan yang dihadapi oleh OJK dalam melakukan 

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Kota Pekanbaru. 
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Bab V PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah 

diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum bisnis, 

khususnya mengenai lembaga keuangan. 
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