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ABSTRAK 

 Pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah berkembang dengan 

cepat di Indonesia, namun usaha mikro kecil menengah mendapatkan kendala pada 

modal usaha. hal itu dijawab oleh pemerintah dengan mengeluarkan program kredit 

usaha rakyat, dalam perjalanannya program ini mendapatkan beberapa kendala. 

penelitian ini membahas tentang kendala dalam kredit usaha rakyat yang dikeluarkan 

oleh pemerintah ini dengan judul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

Menangani Kesalahan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), penelitian ini 

memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan lembaga pengawas keuangan yang 

ada di Indonesia dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani 

Kesalahan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat. penelitian ini menggunakan 

metode normatif yang sumber datanya dari refrensi buku dan peraturan perundang-

undangan. hasil dari penelitian ini adalah bahwa otoritas jasa keuangan berwenang 

untuk menyelesaikan masalah penyaluran dana kredit usaha rakyat. 

kata kunci : kewewenangan, pengawasan, pelanggaran, kredit 

ABSTRACT 

The economic growth of small and medium-sized micro-enterprises is growing 

rapidly in Indonesia, but medium-sized micro-enterprises get constraints on business 

capital. it was answered by the government by issuing a people's business credit 

program, in the course of this program got some obstacles. This study discusses the 

constraints in the people's business credit issued by the government with the title 

"Authority of the Financial Services Authority (OJK) in Dealing with the Mistake of 

Distribution of People's Business Credit Funds (KUR), this research has a problem 

formulation of how financial regulatory institutions exist in Indonesia and the 

authority of the Financial Services Authority in Handling Errors in the Distribution of 

People's Business Credit Funds. this study uses normative methods which are data 

sources from reference books and legislation. the result of this study is that the 

financial services authority is authorized to solve the problem of channeling the 

people's business credit funds.  

keywords: authority, supervision, violation, credit 



 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan modal dalam berwirausaha di Indonesia sangatlah tinggi 

terutama dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menunjang 

usahanya. Dalam hal permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

pemerintah mengeluarkan sejenis modal yang dapat dikredit dengan bunga yang 

rendah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) adalah jenis kredit yang di khususkan untuk Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) namun, dalam perjalanannya Kredit Usaha Rakyat(KUR) 

ini banyak sekali mengalami masalah dan kekeliruan dalam penyalurannya.  

  Akmal dalam tulisannya Bank Indonesia Sebelum dan Sesudah OJK 

mengatakan Sebagaimana Negara-negara lainnya Indonesia tentunya memiliki 

lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 

Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan 

yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari 

masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga 

keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya 

dalam surat berharga di pasar keuangan (finansial market). lembaga keuangan 

juga menawarkan bermacam – macam jasa keuangan mulai dana perlindungan 

asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang 



 
 

berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pemhayaran dana dan transfer 

dana.
1
 

Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu bank dan bukan bank. 

Lembaga keuangan Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah Lembaga keuangan 

bukan bank ialah semua lembaga /badan yang melakukan kegiatan dalam hal 

keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari 

masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya 

menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan. 

Semua lembaga keuangan di Indonesia diatur oleh bank sentral yaitu Bank 

Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari 

campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya.  

Seiring berjalannya waktu terbentuklah satu lembaga yang membantu 

Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa 

keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan 

pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. 

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan 

                                                             
1
 http:// adjieamry.blogspot.co.id/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-dan.html 

diakses tgl 6 november 2017 pukul 10.10 wita 



 
 

sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus 

dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa 

Keuangan tersebut. Untuk memperkuat keberadaannya maka dikeluarkanlah suatu 

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan. Atas dasar itu penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul 

“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menangani Kesalahan 

Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. Berdasarkan pemaparan latar 

belakang di atas, dapat drumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. 

Bagaimana pengaturan lembaga pengawas keuangan di Indonesia? 2. Bagaimana 

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kesalahan penyaluran 

dana Kredit Usaha Rakyat?. tujuan dan manfaat penelitian ini adalah 1. Untuk 

mengetahui pengaturan lembaga pengawas keuangan menurut Undang-Undang di 

Indonesia. 2. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang 

dalam penyelesaian kasus kesalahan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat. 

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu : 1. Manfaat Teoritis yaitu 

secara teoritis ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran bagi 

perkembangan ilmu hukum mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Manfaat 

Praktis yaitu secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk menambah pemahaman masyarakat tentang peran Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam pengawasan keuangan di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 



 
 

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang lebih berorientasi pada gejala-

gejala hukum yang bersifat normatif. Adapun metode pendekatan yang 

dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu : 1. Pendekatan Peraturan Perundang-

Undangan (statue approach), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan 

Perundang-Undangan dilakkan dalam rangka penelitian hukum untuk 

kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. 2. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), dilakukan ketika tidak ada aturan 

hukum yang mengatur tentang masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan 

pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat 

ditemukan dalam pandangan-pandangan para ahli hukum. 3. Pendekatan kasus     

( case study ), dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus-kasus yang berkaitan 

dengan penelitian dengan maksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa. sumber dan jenis hukum 

yang digunakan yaitu : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang 

mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yaitu, 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

20/Pmk.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit 



 
 

Usaha Rakyat. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari 

buku, makalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian. 3. 

Bahan hukum tersier, yaitubahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus 

hukum dan kamus lainnya. 4. Bahan hukum tambahan berupa wawancara dan 

informasi dari instansi atau lembaga terkait.  



 
 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Lembaga Keuangan di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan 

pertumbuhan ekomoni yang terjadi, masalah-masalah pun tidak luput dari 

perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk melalui amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 34 ayat 

(1) yang berbunyi: “tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga sektor jasa 

keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang”.
2
 

 Berdasarkan amanat tersebut, maka pemerintah membentuk suatu lembaga 

yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini mempunyai kewenangan yang 

luas dalam hal pengawasan bidang jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini 

diundangkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.  

 Berkatan dengan disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka 

tugas Bank Indonesia mencakup dua bidang yakni terkait system pembayaran dan 

melakukan stabilitas moneter, sedangkan pengawasan terhadap perbankan dilakukan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara Bapepam hanya sebagai regulator atau 
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 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 



 
 

pembuat regulasi, sedangkan pengawasan terhadap lembaga keuangan diambil alih 

oleh otoritas Jasa Keuangan.
3
 

Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangn (OJK), peran Bank Indonesia dalam 

bidang pengawasan diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ada 

beberapa poin yang menjadikan OJK sebagai pengawas lembaga keuangan baik itu 

lembaga  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan Pasal 5 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik itu bank maupun bukan 

bank. 

Dalam keberadaannya Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi 

dengan beberapa lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin 

Simpanan, dan Menteri Keuangan hingga Presiden. Tujuan dari koordinasi ini adalah 

efektifitas dan efisiensi dalam memecahkan masalah pada sektor keuangan melalui 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

                                                             
3 Istudiyanti Priatmi, Awal 2013 Tampil Lembaga Super:Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), http://m.kompasiana.com/read/506792/awal-2013-tampi-lembaga-super-otoritas-
jasa-keuangan-ojk.html, tanggal 7 mei 2018 

http://m.kompasiana.com/read/506792/awal-2013-tampi-lembaga-super-otoritas-jasa-keuangan-ojk.html
http://m.kompasiana.com/read/506792/awal-2013-tampi-lembaga-super-otoritas-jasa-keuangan-ojk.html


 
 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan 

sebagaimana dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:
4
 

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; 

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); 

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; 

4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; 

                                                             
4 Pasal 7  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 



 
 

5) Pemeriksaan bank.  

Dilanjutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan 

tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
5
, Otoritas Jasa 

Keuangan mempunyai wewenang:
6
 

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 

f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter 

pada Lembaga Jasa Keuangan; 

h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; 

i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

                                                             
 5 Pasal 6 memuat tentang pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan oleh OJK  

6 Pasal 8  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 



 
 

Dalam Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan mempunyai 

wewenang sebagai berikut:
7
  

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan;  

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 

c. 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; 

d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 

pihak tertentu; 

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;  

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; 

h. Memberikan dan/atau mencabut:  

1) Izin usaha;  

2) Izin orang perseorangan; 

3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;  

                                                             
7 Pasal 9  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 



 
 

4) Surat tanda terdaftar;  

5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;  

6) Pengesahan;  

7) Persetujuan atau penetapan pembubaran;  

8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.   

Secara umum Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang pengaturan dan 

mengawasi bank sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang jasa 

keuangan. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk 

mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: 

a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan penyaluran dana. 

b. Mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien 

guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu 

pertumbuhan perekonomian nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan 

menerapkan:
8
 

a.   Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi) 

b.   Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) 

                                                             
8
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-

Pengawasan-Perbankan.aspx 



 
 

c.   Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara 

konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) 

dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada 

prinsip kehati-hatian. 

Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi 

wewenang sebagai berikut:
9
 

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

menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian 

izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, 

pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 

pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian 

izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

b. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan 

dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa 

perbankan yang diinginkan masyarakat. 

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

melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site 

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

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan 

khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan 

keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap 

peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-

praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. 

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti 

laporan berkala yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan 

informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan OJK dapat 

melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi 

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur 

bank. OJK dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan 

tugas pemeriksaan. 

                                                             
9
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-

Pengawasan-Perbankan.aspx 



 
 

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

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi 

ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi 

sesuai dengan asas perbankan yang sehat. 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip tata 

kelola yang baik (Good Clean Governance) seperti yang tertera dalam 

penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:
10

 

1.  Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengantetap sesuai pada 

peraturan perundang-undangan; 

2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi 
kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan 

umum;  
4. Asas keterbukaan, yakni asas 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; 

5. Asas 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; 

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

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan 

Otoritas Jasa Keuangan; dan 
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7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa 

Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

       Kewenangan-kewenangan itu mencakup semua produk jasa keuangan 

dibidang perbankan termasuk Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh 

pemerintah namun penyalurannya diberikan kepada lembaga keuangan bank. 

Dalam perjalanannya sering terjadi kesalahan penyaluran dana Kredit Usaha 

Rakyat ini Otoritas Jasa Keuangan tentunya tidak tinggal diam, melalui 

wewenangnya dalam mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh lembaga 

keuangan bank. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad selaku Humas Otoritas 

Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa Otoritas Jasa 

Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengawasi secara regular untuk proses 

penyaluran kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat ini sudah ada ketentuannya dan 

masing-masing bank sudah memiliki aturan internal bank selain aturan yang sudah 

ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk 

memastikan penyaluran sesuai prinsip 5c dan penerimanya adalah orang-orang 

yang seharusnya menerima dana kredit usaha rakyat sesuai dengan ketentuan yang 

seharusnya. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

secara menyeluruh baik itu onside dan offside, jika ada kesalahan yang ditemukan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan kredit usaha rakyat maka Otoritas Jasa 

Keuangan dapat memberikan sanksi dari mulai sanksi teguran sampai sanksi 



 
 

pembinaan tergantung dari kesalahan yang diperbuat apakah itu kelalaian atau 

kesengajaan.
11
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PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan 

Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani masalah penyaluran dana kredit usaha 

rakyat maka dapat disimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan lembaga pengawas keuangan di Indonesia sebelum adanya 

otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang nomor3 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan perkembangan lembaga keuangan 

yang pesat dan menjamur menjadikan tugas Bank Indonesia menjadi lebih 

banyak oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil sebagian dari tugas Bank 

Indonesia. Oleh karena lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengawasan 

lembaga keuangan yang menjamur bisa diatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

dengan fungsi, tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Segala bentuk 

pengawasan dibidang jasa keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 

dasar undang-undang tersebut.  

2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Kredit Usaha Rakyat 

adalam mempunyai tugas dan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 21 



 
 

Tahun 2011 Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Otoritas 

Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan kewenangan Otoritas 

Jasa Keuangan diamanatkan menjadi lembaga pengawas penyaluran dana 

Kredit Usaha Rakyat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat Pasal 33 Ayat (1) yang mengatakan bahwa Otoritas Jasa 

Keuangan merupakan salah satu unsur pengawas dalam penyaluran dana 

Kredit Usaha Rakyat. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penyusun usulkan adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pembentuk aturan hukum agar mempertegas keberadaaan Otoritas 

Jasa Keuangan dengan wewenang yang maksiman dalam pengawasan 

lembaga jasa keuangan dalam menangani permasalah yang ada pada 

lembaga jasa keuangan. 

2. Untuk produk Kredit usaha Rakyat, lembaga yang berwenang dalam hal 

ini harus membentuk peraturan khusus yang mengatur tentang 

pengawasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang disasarkan kepada 

masyarakat tertentu seperti peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh 

otoritas Jasa Keuangan berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) tentunta denga berkoordinasi seperti yang tertera sebelumnya.  
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