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ABSTRAK 
 

TULISAN INI BERJUDUL KEDUDUKAN OTORITAS JASA 

KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA 

KEUANGAN NON BANK 

(STUDI PADA OJK KANTOR PERWAKILAN NTB) 

 

Otoritas Jasa Keuangansebagai lembaga pengawasan sektor jasa keuangan 

berperan aktif dalam mengawasi perkembangan penyelenggara Industri 

Keuangan Non Bankagar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, karena dalam faktanya, masih banyak 

terjadi pelanggaran-pelanggaran pada lembaga-lembaga Keuangan Non Bank. 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan 

dan bentuk pengwasan Otoritas Jasa Keuang perwakilan NTB dalam 

mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank. Agar diketahui kedudukan 

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan 

Non Bank. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan 

empiris. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan Non Bank agar dapat terselenggara secara 

teratur, adil, transparan, dan akuntabel 
 

 Kata Kunci: Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 

ABSTRACT 

POSITION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN 

SUPERVISING NON BANK FINANCIAL INSTITUTIONS 

(STUDY ON THE NTB REPRESENTATIVE OFFICE OJK) 

 

 The Financial Services Authority as the financial services sector supervisory 

agency plays an active role in overseeing the development of Non-Bank 

Financial Industry providers to comply with Law Number 21 of 2011 

concerning the Financial Services Authority, because in fact, there are still 

many violations of Non-Financial Institutions Bank. This paper aims to 

explain the position of the Financial Services Authority and the form of 

supervision of the Financial Services Authority of NTB representatives in 

supervising Non-Bank Financial Institutions. In order to know the position of 

the Financial Services Authority in regulating and supervising Non-Bank 

Financial Institutions. The method used is normative and empirical research 

methods. The Financial Services Authority functions to organize an 

integrated system of regulation and supervision of all activities in the Non 

Bank financial services sector so that they can be organized regularly, fairly, 

transparently and accountably.  

 

 Keywords: Financial Services Authority Supervision 
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I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan 

sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, 

terutama dalam hal berusaha diberbagai bidang bisnis.Karena bagi orang 

bisnis tentunya uang adalah raja, maka sesuai dengan kaidah ekonomi, ada 

deman dan ada pula supply.Lembaga keuangan bank atau Bank merupakan 

lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, di 

samping menyalurkan dana atau memberi pinjaman juga usaha menghimpun 

dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Sehingga terciptalah 

lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yaitu 

Lembaga Keuangan Non Bank. 

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap Lembaga-

lembaga Keuangan Non Bank dilakukan oleh Ditjen Lembaga Keuangan dan 

Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi lainnya yang memang mengawasi 

lembaga pengelolaan dana masyarakat,namun setelah disahkannyaUndang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas, 

fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan 

beralih ke institusi baru yang disebut Otoritas Jasa Keuangan, yang berarti 

mengambil alih sebagian tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga 

pengawasan dan pengaturan sebelumnya.
1
 

                                                             
1
Zaidatul Aminah, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di indonesia; 

melihat dari pengalaman di negeri lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm 8 
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Undang-undang telah memberikan kewenangan untuk memberikan 

sanksi administratif kepada Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank yang 

tidak mentaati aturan yang diperintahkan oleh Undang-undang tentang 

Otoritas Jasa Keuangan.Dan Firdaus Djaelani (Dewan Komisoner Otoritas 

Jasa Keuangan yang membawahi pengawasan industri keuangan Non Bank) 

Bahwa: 

masyarakat harus menyadari seluruh tindakan lembaga keuangan 

seperti pegadaian yang banyak di pinggir jalan ataupun peminjaman 

uang secara online tidak berizin. Akibatnya, konsumen dari lembaga 

keuangan ini tidak dapat dilindungi jika dirugikan oleh lembaga 

ini.Otoritas bersama satuan tugas (Satgas) waspada investasi juga 

tidak dapat menjerat para penyelenggara kegiatan keuangan. Pasalnya 

belum ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menutup paksa 

penyelenggaraan jasa keuangan itu.
2
 

 

Otoritas Jasa Keuangan dapat memeriksa secara langsung Lembaga-

lembaga Keuangan Non Bank, dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang 

Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dijelaskan yang 

dimaksud dengan pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Keuangan Non 

bank yaitu: 

Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, 

mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau 

keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang 

dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan di tempat 

lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan 

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 

                                                             
2
Firdaus Djaelani, Marak Gadai Ilegal Dan Pinjaman Online OJK Siap Tertibkan, 

Finansial Bisnis, Diunduh Pada Tanggal 04 Agustus 2018 pukul 08:30 WITA 

http://finansial.bisnis.com/
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II. PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Menurut Peraturan Perundang-

Undangan 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa; Otoritas Jasa Keuangan adalah 

lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur 

dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur 

tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 

Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan 

pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan 

harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas 

dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan di 

bidang jasa keuangan. 

Dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen, 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. Itu sebabnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 
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adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.
3
 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 

berwenang Menetapkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan. 

Kewenangan menetapkan tersebut diberikan kepada Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ketentuan seperti ini, peraturan yang 

diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan dapat integratif karena diterbitkan oleh 

dewan Komisioner yang dapat melihat permasalahan yang dihadapi oleh 

lembaga keuangan secara holistik. 

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuanga menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 

dalam menjalankan fungsi pengawasannya berkewenangan yaitu: 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: 

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; 

                                                             
3
James R.Bart, et.al., Guardian Of Finance Making Regulator Work For Us, 

terdapat dalam buku Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa 

Sukses(Penyebar Swadaya Grup), Jakarta 2014 
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g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan; dan 

h. memberikan dan/atau mencabut: 

1. izin usaha; 

2. izin orang perseorangan; 

3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 

4. surat tanda terdaftar; 

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

6. pengesahan; 

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

8. penetapan lain, 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

di sektor jasa keuangan. 

 

Dengan kewenangan pengawasan yang diberikan oleh undang-undang 

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan agar keseluruhan kegiatan didalam 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. kewenangan yang juga disebutkan dalam Pasal 9 huruf (c) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat  melakukan penyidikan.Kewenangan 

penyidikan sendiri meliputi kewenangan untuk: 

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 
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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 disetiap 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.  

Menurut Sundari Ary Wewenang penyidikan meliputi  antara lain: 

Dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan 

serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka.Namun 

mengingat Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang 

dibentuk dengan Undang-undang tersendiri, dimana pegawainya 

bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil, maka apabila Otoritas Jasa 

Keuangan melakukan penyidikan harus menggunkan/bekerja sama 

dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau 

dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan 

anggaran OJK untuk keperluan ini.
4
 

 

Kewenangan pemeriksaan langsung oleh OJK bertujuan memperoleh 

gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, memperoleh 

keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan 

NonBank; dan/atau, menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan NonBank 

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan 

NonBank. Dan lembaga jasa keuangan Non Bank berkewajiban segera 

memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa  

a. buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum 

b. dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya 

c. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha baik lisan maupun tertulis 

                                                             
4
Sundari Ary dalam Value Added, (Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga 

Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,  Bambang Murdadi  Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang),Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012, 

di Unduh Pada 27 Oktober 2018, 16.00 WITA 
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d. kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha 

e. hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung. 

Selain tentangpemeriksaan langsung yang dilakukan lembaga jasa 

keuangan Non Bank, lembaga jasa keuangan Non Bank harus memberikan 

laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan 

laporan bulanan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa 

KeuanganNomor 3/POJK.05/2013tentangLaporan Bulanan Lembaga Jasa 

Keuangan Non Bank. yaitu: 

Laporan Bulanan LJKNB, selanjutnya disingkat Laporan Bulanan, 

adalah laporan keuangan yang disusun oleh LJKNB untuk 

kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 

1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata 

cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

 

Otoritas Jasa Keuangan harus menempatkan dirinya secara 

proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan 

pemangku kepentingan lainnya. Ketika pelaku industri dan pemangku 

kepentingan telah dapat mengayomi dirinya sendiri maka tugas dari Otoritas 

Jasa Keuanganitu sendiri dapat menjadi fasilitator terhadap pasar industri 

keuangan. Semangat reformasi dan gejala transformasi kondisi serta 

perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling 

terkait antara masing-masing subsektor keuangan hal tersebut dikarenakan 

banyaknya variasi produk usaha jasa yang mengarah baik dalam hal produk 

maupun kelembagaan. 
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B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB Terhadap 

Lembaga Keuangan Non Bank di NTB 

Fungsi dari manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Pengawasan adalah aktivitas 

yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan 

perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, 

dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara 

rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus 

menerus.
5
 Seiring dengan tingginya antusias kegiatan lembaga keuangan Non 

Bank, tidak menutup kemungkinan akan banyak terjadinya beberapa 

pelanggaran yang dilakukan oleh para industrilembaga keuangan Non Bank. 

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan  sebagai pengawas dan pengaturan 

memiliki peranpenting dalam menindak pelanggaran lembaga jasa keuangan 

Non Bank. Dengan tujuan mewujudakan kegiatan industry lembaga keuangan 

Non Bank yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan 

konsumen.
6
 

Selanjutnya disampaikan oleh Arman bahwasannya: kewenangan dari 

Kantor Otoritas Jasa Keuanga perwakilan NTB hanya melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga Jasa Keuangan yang 

ada serta mempasilitasi proses pendaftaran pengajuan perizinan membuka 

                                                             
5
Kasmir, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja GrafindoPersada, 

Jakarta, hlm. 320. 
6
Kompas. Kantor OJK di Seluruh Indonesia Resmi Beroperasi, Jakarta, 2013. Di 

Unduh Pada Tanggal 31 Oktober 2018, 16.15 WITA 

http://kompas.com/
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usaha dibidang industri keuangan.
7
 Peranan sebagai pengawasandalam hal ini 

adalah Otoritas Jasa Keuanganakan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan 

terkait penyelenggaraan kegiatan Industri Keuangan Non Bank yang dalam 

konteks ini yakni POJK IKNB. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-

pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni: 

1. Upaya Preventif 

Upaya preventif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuanganuntuk 

mencegah  terjadi pelanggaran-pelanggaran. upaya tersebut dilakukan 

dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara 

Industri Keuangan Non Bank dan melakukan pengarahan, edukasi dan 

juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang 

berlaku dalam pelaksanaan Industri Keuangan Non Bank. 

2. Upaya Represif 

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

terhadap penyelenggara Industri Keuangan Non Bank yang tidak 

melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan 

adalah: 

a. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap 

penyelenggara Industri Keuangan Non Bankyang belum mendaftar 

dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara Industri 

Keuangan Non Bankyang belum terdaftar dan berizin di Otoritas 

Jasa Keuangan, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas 

                                                             
7
Arman, Staf IKNB OJK Perwakilan NTB. 01 Oktober 2018. 09.30 WITA. Kantor 

OJK Perwakilan NTB 
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(satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk Otoritas Jasa 

Keuangan. 

c. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada 

Investasi,selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap 

penyelenggara Industri Keuangan Non Bankyang belum terdaftar 

dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan dan akan diberikan 

penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya. 

b. Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum 

terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuanganmasih melakukan 

kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil 

Otoritas Jasa Keuanganadalah memberikan surat rekomendasi 

kepada kepolisian setempat untuk menutup operasi dari lembaga 

keuangan Non Bank yang bermasalah. 

 

Adapun data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuang Kantor 

Perwakilan NTB disadari belum sepenunya Industri Keuangan Non Bank 

yang ada di NTB memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pada 

lembaga pergadaian yang saat ini keberadaannya sangat banyak. Sedangkan 

lembaga-lembaga Keuangan Non Bank yang telah mendaftar yaitu: 

No Nama Lembaga Jumlah Perusahaan 

1. AsuransiSosial 2 Perusahaan  

2. AsuransiJiwa 19 Perusahaan 

3. AsuransiUmum 15 Perusahaan 

4. Perusahaan Pembiayaan/Finance 31 Perusahaan 

5. Perusahaan Modal Ventura 3 Perusahaan 

6. Dana Pensiun 2 Perusahaan 

7. Pergadaian 3 Perusahaan 

8. Perusahaan Penjamin 2 Perusahaan 

9. LembagaKeuanganMikro 2 Perusahaan 

  

 Sumber : Data IKNB Kantor OJK Perwakilan NTB Tahun 2018 
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Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB memberi waktu 

kepada seluru lembaga jasa keuangan yang belum mendaftar dan memiliki 

izin usaha Industri Keuangan Non Bank hingga 29 Juli 2019, serta pihak 

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB terus melakukan 

pemantauan dan pembinaan. Jika waktu yang ditentukan telah berakhir dan 

belum memiliki izin maka pihak Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan 

kepada Satgas Waspada Investasi untuk diproses ketahap yang berikutnya. 

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing bahwa: 

“Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak 

adanya izin usaha penawaran produk serta penawaran investasi yang 

berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang 

dijanjikan tidak masuk akal”.
8
 Selanjutnya dalam rekapitulasi pencabutan izin 

usaha IKNB pada Laporan Triwulan ke 2 Otoritas Jasa Keuangan 2018 

menyebutkan  bahwa: 

Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan Triwulan II-2018 

 

 

IKNB 

Permohonan  

 

Total 

 

 

Selesai 

 

Telah 

Dianalisis 

& 

Ditanggapi  

 

 

Dalam 

Proses 

Analisis 

TriwulanI 

2018 

 

TriwulanII 

2018 

 

Perusahaan 

Asuransi dan 

Reasuransi 

1 - 1 1 - - 

Dana Pensiun 

 

3 3 6 2 3 1 

                                                             
8
Warta Ekonomi. Sepanjang Tahun Ini OJK Tutup 62 Perusahaan Investasi Bodong. 

Jakarta. Di Unduh Pada Tanggal 31 Oktober 2018, 19.21 WITA 
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Perusahaan 

Pembiayaan 

 

2 3 5 2 1 2 

Perusahaan Modal 

Ventura 

2 - 2 1 1 - 

Perusahaan 

Penjaminan 

 

- 1 1 - 1 - 

Perusahaan 

Pergadaian 

 

1 - 1 1 - - 

Total 

 

9 7 16 7 6 3 

 

Sumber : Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan Triwulan II-2018 pada  

Laporan Triwulan ke 2 Otoritas Jasa Keuangan 2018 

 

Selanjutnya selain dari pencabutan izin IKNB ditahun 2018 telah 

banyak lembaga-lembaga pembiayaan dan investasi yang tidak berizin 

ditutup atau dibubarkan oleh Satgas Waspada Investasi, hal ini akan terus 

dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen 

dan masyarakat, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mampu mewujudkan 

industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya 

saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan 

sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang tugas dan 

fungsinya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Non Bank dapat 

melakukan pengawasan yang objektif sehingga dapat terwujud 

pertumbuhan sistem keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi 

kepentingan Konsumen dan masyarakat. Lembaga jasa keuangan Non 

Bank akan diberikan sanksi apa bila tidak melakukan kewajiban seperti 

yang diatur, berupa sanksi peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk 

membayar sejumlah uang tertentu, kewajiban bagi direksi atau yang setara 

pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank untuk menjalani penilaian 

kemampuan dan kepatutan ulang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan 

kegiatan usaha; dan, pencabutan izin kegiatan usaha. 

2. Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan 

akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan 

kegiatan Industri Keuangan Non Bank yang dalam konteks ini yakni POJK 

IKNB. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, 

maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 



 18 

Kantor Perwakilan NTB yaitu upaya preventif dan represif. Yang 

selanjutnya akan di tangani oleh Satgas Waspada Investasi jika tetap 

perusahaan pembiayaan keuangan Non Bank melakukan pelanggaran. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah: 

1. Diharapkan kepada OJK untuk lebih banyak melakukan sosialisasi 

terkait aturan-aturan dan fungsi pengawasan terhadap masyarakat 

khususnya kepada Industri Keuangan Non Bank, sehingga Konsumen 

lebih merasa aman dalam menggunakan jasa Lembaga Keuangan Non 

Bank. 

2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan NTB 

untuk meningkatkan kembali pengawasan dan juga melakukan 

tindakan tegas dengan pengenaan sanksi terhadap Lembaga Keuangan 

Non Bank yang melakukan pelanggaran sehingga terciptanya 

penegakan hukum dan mampu meminimalisir pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi. 
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