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ABSTRAK
ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI
INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)
Oleh :
Agus Anita Sari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan
salah satu tujuannya yaitu untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran
sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang
terjadi di masyarakat.Pengawasan OJK dilakukan agar lembaga keuangan yang di
awasi tidak melakukan pelanggaran dan terus berkembang serta tidak merugikan
masyarakat khususnya terkait investasi.Indonesia tercatat sebagai negara yang rawan
dan marak terjadi investasi ilegal atau bodong. Berdasarkan data yang terdaftar di
IAP (Investor Alert Portal), perusahaan yang menawarkan dan menyelenggarakan
kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK per 18 Agustus
2016-19 Januari 2018 sebanyak 193 perusahaan dan dua diantaranya terdapat di
Provinsi Lampung.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam
mengawasi investasi serta mengetahui pandangan Islam terhadap peran Otoritas Jasa
Keuangan dalam melakukan pengawasan dan investasi.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan sifat
penelitiannya adalah deskriptif.Sumber data berasal dari data primer berupa hasil
wawancara dan data sekunder berupa buku dan website.Subjek penelitian ini adalah
bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.adapun teknik
pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber,
kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran OJK dalam
mengawasi kegiatan investasi dibagi menjadi dua yaitu peran preventif dan peran
represif.Kedua peran tersebut dilakukan dalam mengawasi investasi pada lembaga
keuangan yang memiliki izin (legal) dan investasi yang tidak memiliki izin
(ilegal).OJK sudah melakukan pengawasan dengan baik, namun dalamm melakukan
peran preventif yaitu sosialisasi dan informasi terhadap investasi ilegal belum
dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh daerah di Provinsi
Lampung.pengawasan yang dilakukan OJK sudah sesuai dengan prinsip Islam yaitu
dilakukan atas dasar rasa takut kepada Allah dan dilakukan dengan tujuan meluruskan
yang tidak lurus, membenarkan yang benar dan mengoreksi yang salah. Sedangkan
investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam, selain untuk mempersiapkan bekal
untuk masa depan, investasi juga penting dilakukan agar harta
yang dimiliki tidak tergerus oleh zakat
ii

MOTTO

            

  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,
merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-Imran: 104)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Penegasan judul ini digunakan untuk lebih memahami dan memudahkan dalam
membuat skripsi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan, beberapa kata yang perlu
dijelaskan berkaitan dengan maksud judul skripsi ini adalah sebagai berikut.
Judul

skripsi

KEUANGAN

ini

adalah

DALAM

“ANALISIS

PERAN

OTORITAS

MENGAWASIINVESTASI

DI

JASA

PROVINSI

LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”.
Istilah yang perlu dijelaskan antara lain :
1.

Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb)
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya, dsb).1

2.

Peran yaitu serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang
sesuai kedudukan dalam suatu sistem.2

3.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitulembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat, (Jakarta
:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.
2
Ibid.,, h. 1051.

2

menyelenggarakansistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.3
4.

Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan (tingkah laku seseorang),
mengamati dan mengontrol.4

5.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya
yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah
keuntungan di masa datang.5

6.

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.6

7.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk
mengalokasikan sumber daya agar mencapai falah berdasarkan Al-qur’an
dan As-sunah.7

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul
skripsi diatas adalah bagaimana peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan selaku
lembaga independen dalam mengawasi kegiatan investasi di provinsi Lampung
ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

3

Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta :OJK, 2016), h. 2.
Departemen Pendidikan Nasional,,Op. Cit., h. 104.
5
Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, (Malang : UIN Malika Press, 2010), h.4.
6
Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 1011.
7
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 19.
4
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B. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis memilih judul skripsi “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi
Islam”, yaitu sebagai berikut :
1.

Alasan Objektif
Belakangan ini investasi menjadi sebuah trend tersendiri di
masyarakat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya investasi untuk
memenuhi kebutuhan masa depan. Namun hal tersebut menjadi peluang bagi
para oknum tidak bertanggungjawab.Para pelaku kejahatan di bidang
investasi semakin bertambah.Maraknya penawaran investasi ilegal oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab membuat masyarakat semakin
resah.Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan di bidang investasi
menjadi sasaran utama,kerugian yang dialami masyarakat semakin
meningkat.Investasi yang ditawarkan mengandung unsur tadlis atau
penipuan dan melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal tersebut
jelas dilarang oleh agama, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang
bertugas dalam mengawasi lembaga keuangan bank maupun lembaga
keuangan non bank di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam
menciptakan kondisi keuangan yang sehat. Apakah ada kebijakan tertentu
yang dikeluarkan OJK dalam rangka mengawasi kegiatan investasi di
Provinsi Lampung.

4

2.

Alasan Subjektif
Penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di
bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Intan Lampung, serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer
maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam
penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Berdirinya Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menandai dimulainya era baru
sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem
pangawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan
mendasar sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Indonesia.Perubahan
mendasar yang dilakukan UU OJK adalah pertama, menerapkan sistem
pengawasan terintegrasi.Kedua, memisahkan pengawasan microprudential
dengan pengawasan macroprudential.Ketiga, membentuk Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan menetapkan Menteri Keuangan
sebagai koordinator.Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan
konsumen jasa keuangan.Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin

5

Simpanan (LPS) dan terakhir, memperkuat penegakan hukum di sektor jasa
kauangan.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya
dengan tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang
sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal
dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat. OJK dibentuk
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat
terselenggara secara

teratur,

adil,

transparan,

dan

akuntabel,

maupun

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan
melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.8
Investasi sendiri berasal dari kata invest yang berarti menanam atau
menginvestasikan uang atau modal.9Secara umum investasi diartikan sebagai
suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natual person) maupun
badan hukum (yuridical person), dalam upaya mempertahankan

atau

meningkatkan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money),
peralatan (equipment), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun
keahlian.10Sedangkan

57.

investasi

syariah

adalah

kegiatan

investasi

yang

8

Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h.

9

Hasan Shadily, dkk, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 3.
Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit., h. 10.

10
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berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor keuangan atau sektor riil.
Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan
melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui kegiatan
spekulasi atau berbagai cara lainnyayang dapat merugikan orang lain. Perintah
berinvestasi juga telah dijelaskan di dalam A l-Qur’an surat Al-Hasyr : 18,


 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan,” (Q.S. Al-Hasyr :18)
Ayat diatas mengisyaratkan agar manusia selalu siap dalam segala hal
yang mungkin terjadi di masa depan. Gambaran persiapan masa depan
terkaitdengan masalah ekonomi dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s., beliau
mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim paceklik
yang akan datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan pangan tersebut
mampu memenuhi kebutuhan penduduk Mesir selama tujuh tahun.Bahkan
penduduk negeri tetangga berdatangan meminta bantuan ke negeri Mesir.11
Berdasarkan uaraian di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan investasi
sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, hanya saja dalam pelaksanaanya
berbeda dengan investasi saat ini.Islam menganjurkan manusia untuk dapat
mempergunakan hartanya untuk usaha dan melarang menimbun harta, kerana
11

Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 435.
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setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan
termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong
setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Investasi juga
penting dan perlu dilakukan karena beberapa alasan, yaitu : 1) fisik tidak
selamanya sehat dan kuat untuk bekerja, 2) harga-harga terus naik, 3) dibutuhkan
dana cadangan untuk mengantisipasi keadaandarurat, dan 5) generasi mendatang
memiliki hak akan warisan.12 Namun sebagai seorang muslim harus tetap
memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi yaitu :tidak mencari
rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya,
serta tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang haram, tidak mendzalimi dan
tidak terdzalimi, keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas
dasar ridha sama ridha, dan tidak ada unsurriba, maysir, (perjudian/spekulasi),
gharar (ketidakjelasan/ samar-samar).13
Sebelum melakukan investasi

masyarakat harus paham tentang

perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi tersebut. Dalam pendirian suatu
perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana
tersebut harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Namun dalam
kenyataanya,

banyak

perusahaan-perusahaan

yang

bergerak

penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang

12

Ibid.,h. 434.
Ibid.,h. 436.

13

dalam

8

berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana
yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku
kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan
keuntungan tetap dan tidak wajar. Pada umumnya perusahaan yang ilegal
tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi
simpan pinjam yang hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari lurah
setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).14 Sementara berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan, diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk
melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji
keuntungan yang tidak wajar (money game).15
Praktek investasi ilegal yang sering disebut sebagai investasi bodong
dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil atau keuntungan tetap kepada
masyarakat setiap bulannya meskipun perusahaan tersebut merugi. Bentuk
investasi ini jelas tidak wajar dan sangat bersifat spekulatif dan berupaya untuk
menghindari aturan perbankan dalam menghimpun danadari masyarakat dalam
bentuk simpanan, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan
14

Investasi:
ada
keuntungan
ada
resiko,
(on-line)tersedia
di
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-resikonya
(diakses
tanggal 14 Desember 2017).
15
Modus
Operandi
Penipuan
Berkedok
Investasi,
http://siakapiuangmu.ojk.go.id/article/128/modus-operandi-penipuan-berkedok-investasi
(diakses
tanggal 14 Desember 2017).

9

sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa
keuangan.16
Indonesia tercatat sebagai negara yang rawan dan marak terjadi investasi
ilegal atau bodong.Berdasarkan data yang terdaftar di IAP, perusahaan yang
menawarkan dan menyelenggarakan kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan
tidak diawasi oleh OJK per 18 Agustus 2016 - 19 Januari 2018 sebanyak 193
perusahaan dan dua diantaranya ada di Provinsi Lampung yaitu PT Crown
Indonesia Makmur dan Amoeba Internasional.17
Sampai saat ini investasi ilegal yang meresahkan masyarakat, dengan
modus yang sering ditawarkan, seperti menjanjikan manfaat investasi atau
keuntungan yang besar dan tidak wajar, penawaran melalui media online yang
tidak jelas domisili usahanya.18Investasi juga diitawarkan dalam wujud yang
beraneka ragam mulai dari investasi emas, investasi haji dan umrah, investasi
property, koperasi, saham dan lain-lain.Hal ini menjadi tanggungjawab tersendiri
bagi lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang
memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat guna terciptanya industri keuangan yang sehat.19

16

Arsil, Op.Cit., h.4.
www.Investoralertportal.co.id.,daftar investasi ilegal, Kamis, 5 April 2018, pukul 19.00

17

WIB.

18

Korban Investasi Ilegal Karena Ingin Cepat Kaya (on-line), tersedia di
https://fajarsumatera.co.id/index.php/2017/08/31/korban-investasi-ilegal-karena-ingin-cepat-kaya/,
(13 Oktober 2017 pukul 22.24)
19
Visi Misi OJK (on-line) tersedia di http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/VisiMisi.aspx, ( 13 Oktober 2017 pukul 22.46)
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis
ingin meneliti tentang “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi
Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam” studi pada
Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
D. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu peran Otoritas Jasa
Keuangan dalam Mengawasi Investasi Ilegal di Provinsi Lampung dalam
Perspektif Ekonomi Islam.Maka peneliti memfokuskan peran OJK dalam hal
sebagai berikut.
1.

Peneliti akan fokus padaperan apa yang dilakukan OJK dalam mengawasi
investasi di Lampung, bagaimana cara OJK dalam melakukan pengawasan
tersebut dan bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pengawasan OJK
dan investasi yang dilakukan masyarakat.

2.

Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak OJK, khususnya bagian
pengawasan Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang
masalah, maka masalah yang akan peneliti tulis adalah :
1.

Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasiinvestasi di
Provinsi Lampung?

2.

Bagaimana peran OJK dan investasi dalam perspektif ekonomi Islam ?
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :.
a.

Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi
investasi.

b.

Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Otoritas Jasa
Keuangan dalam melakukan pengawasan dan investasi.

2.

Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, kegunaan penelitian ini adalah :
a.

Kegunaan teoritis, bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan referensi bagi
penulis lainnya yang ingin mengetahui tentang peran lembaga Otoritas
Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di provinsi Lampung dalam
Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu
memberikan pemahaman mengenai peran lembaga Otoritas Jasa
Keuangan dalam mengawasi investasi di Lampung dan bagaimana
ekonomi Islam memandang peran yang dilakukan Ojk dalam
mengawasi investasi.

b.

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan atas pengawasan
penghimpunan dana masyarakat, agar tidak terjadi investasi ilegal serta
masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi
dan mencegah terjadinya investasi ilegal di masyarakat.
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G. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian sebelumnya dapat dijelaskan secara singkat sebagai
berikut :
1.

Nurul Hidayah yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam
Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang didapat
dari subjek penelitian melalui wawancara. Dalam penelitiannya dapat
memberikan kesimpulan bahwa peran otoritas jasa keuangan regional 9
Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan
hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin yaitu
dengan melakukan upaya preventif melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi
kepada seluruh kalangan masyarakat, dan upaya represif malalui fasilitas
pengaduan dan membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah. Akan tetapi,
upaya represif belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan dan
kendala dalam pelaksanaanya.20

2.

Rizky Arisandi yang berjudul “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di
Tasikmalaya”. Penelitian ini bersifat library research untuk kajian pustaka
dengan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang mangacu
pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan
20

Nurul Hidayah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani
Kegiatan Investasi di Banjarmasin, Skripsi, (Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2017), h 95-96.

13

putusan peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-

undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Menggunakan bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dari hasil
penelitian Rizky Arisandi dapat memberikan kesimpulan bahwa investasi
ilegal yang dilakukan perusahaan dalam perkara ini dikategorikan
melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa
Keuangan, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
tentang perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan
beralih

ke

Otoritas

Jasa

Keuangan.

Beralihnya

kewenangan

izin

penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan
perlindungan hukum bagi masyarakat pada pasal 28, 29, dan 30 UndangUndang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan
melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengaduan nasabah,
serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi
atau mengajukan gugatan ke pengadilan.21
3.

Dian Husna Fadila, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan
Investasi Fiktif”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal
21

Rizky Arisandi, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi
Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya”, Skripsi, (Jurusan Ilmu Hukum,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h. 70.

14

dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, dan
metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian
Dian Husna Fadila dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama,
OJK mencatat terdapat 262 laporan masyarakat mengenai perusahaan atau
produk investasi yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan dari OJK.
Kedua, Perusahaan dan kelembagaan atau produk investasi tersebut adalah
ilegal atau tidak berizin, maka produk tersebut tidak diakui dan menunjukan
adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan poduk
investasi fiktif. Ketiga, terdapat dua peran OJK dalam perlindungan hukum
bagi investor atas dugaan investasi fiktif yaitu melalui tindakan preventif dan
represif.22
4.

Mardhiyah Hayati, dalam jurnalnya yang berjudul “Investasi Menurut
Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam jurnal ekonomi tersebut memberikan
kesimpulan sebagai berikut, Islam sangat mendorong manusia untuk
melakukan investasi, hal ini dilatarbelakangi oleh landasan ajaran perintah
membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif (Idle
asset). Sebaliknya asset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan
kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh
melalui investasi tersebut. Jadi bagi mereka yang tidak berinvestasi maka
22

Dian Husna Fadila, “Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi
Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, Jurnal,(Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro, Malang, 2015),h. 214-215.
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zakat akan dibayarkan dengan mengambil dari asset yang dimilikinya, dan
jika hal itu berlangsung secara terus menerus maka akibatnya jumlah asset
yang dimilikisemakin berkurang, sehingga hal ii terlihat jelas betapa Islam
sangat mendorong investasi. Sebelum sesorang atau badan hukum
melakukan investasi sebaiknya terlebih dahulu mengenal, memoelajari,
memahami jenis-jenis produk investasi, dan alasan berinvestasi. Hal ini
dapat memberikan gambaran dan tuntunan dalam memilih produk tersebut
benar-benar hala (sesuasi dengan prinsip syariah), produk beresiko rendah.
Sehingga, tidak terpengaruh oleh iming-iming keuntungan suatu investasi
menyesatkan (investasi bodong).23
Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penetian yang dilakukan
oleh Nurul Hidayah yang hanya fiokus terhadap investasi ilegal, namun dalam
penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya pada investasi ilegal tetapi
meniliti tentang pengawasan terhadap investasi legal (lembaga keuangan yang
memiliki izin) dan investasi ilegal serta dilihat dari perpektif ekonomi
Islam.Sedangakan pada penilitian Rizki Arisandi dan Dian Husna Fadilah lebih
melihat dari aspek hukumnya sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada
peran OJK yang dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap investasi baik
legal dan ilegal.

23

Mardhiyah Hayati, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan
Bisnis Islam, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan, Lampung), h. 77-78.
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas caracara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan
atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.
Salah satu syarat agar dalam penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah,
maka penulis tidak lepas dari penggunaan beberapa cara atau metode yang masih
relevan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitaian ini, yaitu:
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis peneltian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa
yang terjadi pada kelompok masyarakat.24Sehingga penelitian ini juga
disebut penelitian kasus atau studi kasusdengan pendekatan deskriptifkualitatif.Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada lembaga Otoritas Jasa
Keuangan terkait peran OJK dalam mengawasi investasi.Penelitian
penelitian menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

2.

Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang
menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan24

Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 3.
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persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.25Penelitian
deskriptif yang peneliti maksud adalah penelitian yang menggambarkan
bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi yang
terjadi di provinsi Lampung dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terkait
peran OJK dalam mengawasi investasi tersebut.
3.

Data dan Sumber Data
Data dan sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a.

Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek
yang diteliti.Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang
diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.Data ini berupa hasil
wawancara dan observasi.26Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
langsung daristaff pengawas lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung.

b.

Data Sekunder
Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolahlebih
lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan

25

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),
(Bandung : Alfabeta, 2014), h. 6.
26
Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.
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sebagainya sehingga lebih informatif.27Artinya data yang diperoleh
berasal dari tangan kedua atau bukan dari sumber langsung.Dalam
penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, dan hasil
penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.
4.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian disebut juga informan.Informan adalah orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari
latar penelitian.28Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah bagian
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

5.

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.Ketiga teknik
pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga
diperoleh suatu informasi yang diharapkan.
a.

Observasi (Pengamatan)
Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan
cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang
diteliti. Menurut Winarno Surahmad, observasi merupakan teknik
pengumpulan data

dimana

penyelidik mengadakan pengamatan

langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan
27

Ibid.,hlm. 58.
Lexy. J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008 ),

28

h. 132.
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itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi
buatan.29Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu sebagai
berikut:
1) Observasi partisipan dan observasi non partisipan.
2) Observasi sistematik dan observasi non sistematik.
3) Observasi eksperimen dan observasi non eksperimen.
Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan metode
observasi non partisipan karena peneliti tidak mengambil bagian secara
penuh dari aktifitas objek yang diteliti.Metode ini penulis gunakan
sebagai metode untuk mencari data tentang kebijakan OJK dalam
mengawasi ilegal di provinsi Lampung dan hal-hal yang berkaitan
dengan hal-hal yang dikaji.
b.

Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk
mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa
sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media
telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai,
dengan atau tanpa menggunakan pedoman.30 Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya
jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam

29

Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah,(Bandung :Tarsito, 2006), h. 162.
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka
Baru, 2015), h. 31.
30
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penelitian ini penulis melakukan wawancara kapada staff bagian
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
c.

Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif
sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatn harian, arsip
foto, hasil rapat, cinderamata,jurnal kegiatan dan sebagainya.31Penulis
menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber
pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian
sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan
konkrit.

6.

Teknik Pengolahan Data
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah
mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
a.

pemeriksaan data (Editing), yaitu pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (raw
data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing
adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada

31

Ibid.,h. 32-33.
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pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat
dilengkapi atau diperbaiki.32
b.

Pengkodean (Coding), yaitu pemberian tanda pada kata yang diperoleh,
baik penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan
golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan
sumbernya.

c.

Sistematika Data (Sistematizing), bertujuan menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara
melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi
tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7.

Metode Analisis Data
Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk
menganalisa data yang berupa kalimat-kalimat yang tidak diukur dengan
menggunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisa kualitatif ini digunakan
dengan cara menguraikan dengan merinci kalimat-kalimat yang ada
sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang
ada.
Diakhir

penelitian

penulis

mengambil

kesimpulan

dengan

menggunakan pendekatan berfikir deduktif.Metode berfikir deduktif adalah
metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk

32

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada cetakan 22,
2011), hlm. 75.
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seterusnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.Metode ini digunakan
dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkatian dengan peran
OJK dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif
Ekonomi Islam dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu
keputusan yang bersifat khusus
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan
1.

Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan

pada

UU

Nomor

21

Tahun

2011

yang

berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.33 Secara
umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk
menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara
ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana,
perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.34Sebelum ada OJK,
pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua
33

Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 2-3.
Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Alfabeta,
2014), h. 47.
34
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regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar
modal dan industri keuangan non-bank.Tugas pengawasan industri keuangan
nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan
Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember
2012.Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada
tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun
2015.35
Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun
maysrakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat
mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga
meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu
menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia,
pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan
tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi .OJK dibentuk dan
dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelolayang baik, yang meliputi

35

Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit.,
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independensi,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban,

transparansi,

dan

kewajaran (fairness).36
2.

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia
Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai
pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang
pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa
keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan
amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
(Pasal 34 ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan
oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk
dengan undang-undang”. Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang
melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps
sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia
terhadap bank-bank.Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak
mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem
keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan
diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan
penangkal di masa depan.37
Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk
menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank

36
37

Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit., h..3.
Andrean Sutedi, Op.Cit., h. 36.
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Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan
rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan
independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank
Indonesia. Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank
sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang
(kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia) bertindak sebagai konsultan.Rancangan tersebut mengambil pola
bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul
penolakan yang kuat dari kalangan DPR

dan Bank Indonesia. Karena

terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas
kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga
yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut
juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Nantinya OJK akan
mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu,
berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank
Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor
jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010
dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi
industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan
perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3
Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan

27

tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban
menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).38
Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa
keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi
menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
3.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
OJK

berfungsi

menyelenggarakan

sistem

pengaturan

dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun
2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan
terhadap :
a.

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

b.

Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

c.

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

38

Ibid., h. 37.
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a.

Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan
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.
3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,
rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan
bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem
informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar
akuntansi bank.
4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal
nasabah dan

anti-pencucian

uang;

pencegahan

pembiayaan

terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
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b.

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)
mliputi :
1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa
keuangan.
3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statute pada lembaga jasa keuangan.
6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan enata usahakan kekayaan dan kewajiban.
7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.

c.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank)
meliputi:
1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan.
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2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekutif.
3) 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.
4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan
dan/atau pihak tertentu.
5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
8) Memberikan

dan/atau

mencabut:

izin

usaha.

Izin

orang

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda
terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan,
persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.39

39

Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 5-9.
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4.

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan
Struktur organisasi OJK terdiri atas :
a.

Dewan Komisioner OJK
Struktur Dewan Komisioner terdiri atas :
1) Ketua merangkap anggota
2) Wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap
anggota.
6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
8) Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota
Dewan Gubernur Bank Indonesia.
9) Anggota ex-officia dari Kementrian Keuangan yang merupakan
pejabat setingkat eselon I Kementrian Keuangan.

b.

Pelaksana kegiatan operasional
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas :
1) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis
I.
2) Wakil Ketua Dewan Komisiaris memimpin bidang Manajemen
Strategis II.
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3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin Pengawasan
Sektor Perbankan.
4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin Pengawasan
Sektor Pasar Modal.
5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya emimpin
pengawasan sektor IKNB.
6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan
Manajemen Risiko.
7) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen

memimpin

bidang

Edukas

dan

Perlindungan

Konsumen.40
5.

Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan
diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi,
praktek perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan,
tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan
pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa

40

Ibid.,h.13-15.
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keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam
UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 telah disebutkan
bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang
melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat
meliputi :
a.

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik
sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

b.

Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan

c.

Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan

perhatian

kepada

perlindungan

dan

edukasi

bagi

konsumen

dan

masyarakat.Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen
mutlak diperlukan.Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk
mencapai dua tujuan utama.Pertama, meningkatkan kepercayaan dari
investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor
jasa keuangan.Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk
perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di
sisi lain, konsumen keuangan akan memliki pemahaman hak dan kewajiban
dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang,
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industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk
memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang
lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.41
Adapun dalam investasi, masyarakat selaku konsumen sektor jasa
keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian
sebagai pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa
Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa
keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku
jasa keuanagan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual
produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan di awasi oleh OJK.
Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap
kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian
izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem
pengaturan,

pembinaan,

dan

pengawasan

terhadap

setiap

kegiatan

pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan

41

Ibid.,h. 54.
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terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya
untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.42
6.

Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK. Pengaturan
dan pengawasan OJK berlaku terhadap :
a.

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

b.

Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

c.

Kegiatan jasa keuangan di sektor persuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.43
Dalam hal pengawasan OJK pada industri keuangan, baik bank

maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu
sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini
dapat menghindari putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non
bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.44
Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan
pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka
melakukan stabilisasi

sistem

keuangan

dan

mencegah terulangnya

krisis.Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya

42

Ryan Filbert Wijaya, Negative Investement : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia
Investasi, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014),h. 92.
43
Andrian Sutedi, Op.Cit.,h. 200.
44
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suatu model pegawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan
keuangan.Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan
kelemahan masing-masing.Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki
ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan
efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan
pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di
mata publik.
7.

Peran OJK dalam Mengawasi Investasi
Dalam dunia usaha apapun diperlukan sebuah legalitas, misalnya
perusahaan dengan badan usaha perseroan terbatas. Harus diketahui bahwa
untuk perusahaan yang menghimpun dana ataupun bergerak di bidang
investasi, tidak bisa hanya sekedar memiliki izin usaha perseroan terbatas.
Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur bahwa perusahaan yang ada
hubungannya dengan saham, bursa, obligasi maupun produk investasi bila
berada dalam teritorial Indonesia dan menawarkan produknya wajib
memiliki sebuah perizinan yang terdaftar pada OJK. Untuk melakukan
kegiatan dalam pasar modal seseorang harus memiliki salah satu dari 3
sertifikasi yang ada yaitu :
a.

Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), untuk yang bekerja pada
sekuritas dan menjadi sales dalam bidang saham wajib dimiliki
seseorang.
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b.

Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), untuk bekerja pada bagian
penerbitan surat utang atau melakukan penerbitan saham perdana.

c.

Wakil Manajer Investasi (WMI), untuk bekerja pada perusahaan yang
mengatur dana nasabah yang terkumpul seperti reksa dana.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, ada beberapa

jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana dan pengelolaan
investasi, yaitu izin usaha sebagai bank, Manajer Investasi, dan izin usaha
sebaga Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka). Sehingga bila
suatu hari mendapatkan penawaran sebuah produk investasi yang bergerak
dalam pasar modal dan mengatasnamankan sebuah perusahaan, sudah tentu
harus diselidiki data kebenarannya.45
Pengecekan dapat melalui website www.OJK.go.id atau website
http://www.treinamento.co.id/investment/reksadana.html, dimana ada data
sekuritas dan Manajer Investasi (MI) beserta izin yang mereka miliki.Dalam
dunia investasi, kegiatan investasi tidak berizin lebih sering dibandingkan
dengan investasi saham.
Menurut OJK, dalam dalam hal perusahaan yang legal dalam
kegiatan menghimpun dana atau investasi dibagi menjadi 3 kategori :
a.

Bila ada hubungannya dengan penyimpanan uang dan penyaluran kredit
maka pihak perusahaan yang membuka usaha tersebut wajib berhadapan
dengan Bank Indonesia.

45

Ryan Filbert Wijaya, Op.Cit.,h. 17.
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b.

Bila ada hubungan dengan pengelolaan dana dengan target pengelolaan
pada pasar modal seperti saham, obligasi, reksa dana, unit link, dan lain
sebagainya akan berhadapan dengan OJK serta wajib mengantongi izin
sebagai Manajer Investasi.

c.

Bila ada hubungannya dengan perdagangan komoditi berjangka maka
akan diatur oleh Bappebti.
Sehingga sebuah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan

Terbatas (PT) saja dengan adanya Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, dan
surat domisili tidak dapat melakukan usaha pengumpulan dana dana
ditawarkan kepada publik.46
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga
Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non
bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai
tahun 2014 juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran
investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan
(LJK) sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi
oleh OJK.Dengan demikian, OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas
dari perusahaan tersebut.47

46
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Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan
tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK
memiliki dua strategi, yaitu :
a.

Preventif
Preventif atau yang sering disebut pengawasan preventif
(preventive control) adalah pengendalian yang dilakukan sebelum
kegiatan dilakukan untuk rnenghindari terjadinya penyimpanganpenyimpangan

pelaksanaanya48.

dalam

Dalam

menjalankan

pengawasan preventif, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa peran
yang dilakukan yaitu dengan :
1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai
karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan
investasi ilegal
2) Knowledge Sharing dengan penegak hukum dan regulator daerah.49
b.

Represif
Represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya
penyimpangan

atau

kesalahan-kesalahan

dengan

tujuan

untuk

memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak
meyimpang lagi.50 Peran represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan yaitu sebagai berikut :
1) Dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK.
48

Febri Eko Prasetyo, Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap
Lembaga Penyiaran Di Samarinda, Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
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2) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain
3) Alternative Dispute Solution atau pembelaan hukum.
Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait
untuk mempercepat proses penanganan melalui Kerangka Kerja Satuan
Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal
dengan Satgas Waspada Investasi. Kasus-kasus dan pengaduan
masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan OJK akan
dikoordinasikan

dengan

Satgas

Waspada

Investasi

untuk

penanganannya.51
B. Investasi
1.

Pengertian dan Tujuan Investasi
Kata investasi merupakan kata adopsi dari Bahasa Inggris yaitu
investment.Kata invest sebagai kata dasar dari investment yang memiliki arti
menanam.52 Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang
bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan
suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang
dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah
keuntungan di masa yang akan datang.53
Investment is usually defined as the creation of income activities
which develop the economic growth of the society. These not just benefit the

51
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big corporations or high income earners, but also helping those low income
and non-profit organization as part of their financial objective.54
“Investasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan
pendapatan yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat.Ini bukan hanya
menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau mereka yang
berpenghasilan tinggi, tetapi juga membantu mereka yang berpendapatan
rendah dan organisasi yang berorientasi non-profit sebagai bagian dari tujuan
keuangan mereka”.
Sedangkan dalam bahasa Arab, kata investasi berasal dari kata
istitsmar, yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah
jumlahnya.Istitsmar artinya menjadikan harta berbuah (berkembang) dan
bertambah jumlahnya.Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata
investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu
perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga
dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya
lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah
keuntungan di masa datang.
Menurut
Pantjowinoto

Indah

Yuliana

mendefinisikan

yang
investasi

dikutip
adalah

dari

pendapat

Iwan

menanamkan

atau

menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang
diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya
di masa mendatang. Investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian
yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, kata tersebut berkaitan
dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan, mendapatkan
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keuntungan di masa depan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti
pembelian (dan berarti juga produksi) dari capital/modal barang-barang yang
tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.
Sedangkan dalam kaitannya dengan keuangan, investasi berarti membeli
sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas, sebagai contoh
investasi

ekuitas/saham,

valuta

asing

atau

obligasi.

Investasi

ini

memungkinkan akan memberikan arus kas di masa depan dan mungkin akan
menambah atau mengurangi nilainya. Pada prinsipnya, investasi adalah kita
sisihkan uang sekarang, kita taruh untuk menghasilkan sesuatu di masa
depan, yang diharapkan lebih besar daripada sekarang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa investasi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan
dana untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan di masa depan (yang
akan datang).55Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan
keuntungan. Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa
seseorang melakukan investasi antara lain adalah :
a.

Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kehidupan yang akan
datang. Kebutuhan untuk mendapatakan hidup yang layak merupakan
keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal
tersebut di masa depan akan selalu dilakukan.

b.

Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat
dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah
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meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel
inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam
sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi
yang efektif.
c.

Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan
dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorongtumbuhnya
investasidi masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada
masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.56
Dalam dunia investasi dikenal pula istilah Investasi ilegal atau

investasi bodong.Iming-iming imbal hasil yang ditawarkan ditambah
bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang
dengan mudah berinvestasi pada instrument dan perusahaan yang salah.57
Perusahaan investasi bodong rupanya tahu bahwa jika para investaor awal
mendapatkan

return

sesuai

yang

dijanjikan,

mereka

cenderung

menginvestasikan kembali hasil dari uang tersebut. Bahkan kemungkinan
mengajak

keluarga,

teman,

atau

relasi

mereka

untuk

ikut

berinvestasi.58Perusahaan investasi bodong biasanya menunjukan profil
perusahaan yang tampak professional dan bonafit untuk mencairkan “calon
korban”.Namun bila dipelajari secara seksama, terdapat banyak kejanggalan,
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misalnya ketidakjelasan manajemen pengurus, kinerja investasi, atau tidak
adanya laporan keuangan lengkap dan sudah diaudit.59
Kegiatan investasi ilegal memiliki karakteristik dalam produk yang
ditawarkan, antara lain return atau keuntungan yang ditawarkan sangat
tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang
dipastikan, produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan
instrument tertentu, seperti emas, giro atau dijamin oleh pihak tertentu
seperti pemerintah, bank dan lain-lain, menggunakan nama-nama perusahaan
yang besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor, dana
masyarakat tidak dicatat dalam segregated account (akun yang terpisah) agar
mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab.60Bentuk umum yang
ditawarkan dalam investasi ilegal berupa fixed income products, dimana
produk ini menawarkan imbal hasil yang dijanjikan secara tetap dan tidak
akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar, simpanan yang
menyerupai produk perbankan

(tabunga atau deposito), dimana pada

beberapa kasus beberapa kasus berupa surat Delivery Order (D/O) tau surat
berharga yang diterbitkan suatu perusahaan, penyertaan modal investasi,
dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan
pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil, program
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investasi online melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana
investasi secara rutin.
Sebenarnya, dana milik investor A dipakai untuk membayar bunga
kepada investor B, dan investor B dipakai untuk membayar imbal hasil
kepada investor C, dan seterusnya. Sampai suatu ketika tidak ada lagi
investor baru menanamkan dananya, atau dana yang teredia tidak
mencukupi.61
2.

Jenis-Jenis Investasi
Jenis dan produk-produk investasi dapat dibedakan berdasarkan
beberapa hal, antara lain menurut jangka waktunya, menurut sektornya,
menurut potensi resikonya dan menurut polanya.62
a.

Menurut jangka waktunya
Investasi berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1) Investasi jangka pendek, yakni investasi yang rentang waktunya
antara 6 bulan hingga 1 tahun, tetapi ada pula yang berpendapat 1
hingga 3 tahun.
2) Investasi jangka menengah, yakni investasi yang rentang waktunya
antara 1 hingga 3 tahun, tetapi ada juga yang berpendapat antara 3
sampai 5 tahun.
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3) Investasi jangka panjang, yakni investasi yang rentang waktunya
lebih dari 3 tahun, pendapat lain mengatakan lebih dari 5 tahun.
b.

Menurut sektornya
Investasi menurut sektornya dapat dibagai menjadi dua, yaitu :
1) Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik beberapa
produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah
logam mulia, tanah dan property.
2) Investasi sektor nonriil, yaitu investasi yang berupa aset non fisik,
seperti produk-produk disektor keuangan atau pasar modal.

c.

Menurut potensi resikonya
Menurut potensi resikonya, investasi di bagi menjadi tiga yaitu:
1) Investasi risiko rendah, yaitu investasi yang mempunyai eksposur
risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
2) Investasi risiko sedang, yaitu investasi yang mempunyai eksposur
risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana
campuran dan pasar uang.
3) Investasi risiko tinggi, yaitu investasi yang mempunyai eksposur
tinggi antara lain saham dan reksadana saham.

d.

Menurut polanya
Menurut polanya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
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1)

Investasi langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan
pengelola bisnis langsung melakukan kesepakatan kerjasama
investasi.

2)

Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang mena pemilik modal
dan pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam melakukan
kesepakatan

kerjasama

investasinya.

Biasanya

pola

ini

menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau intermediasi,
misalnya institusi perbankan.
3.

Jenis Risiko Investasi
Ada beberapa jenis risiko yang timbul dalam investasi di sektor
keuangan, di antaranya yaitu sebagai berikut :
a.

Interest Risk Rate, yaitu risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat
suku bunga, terutama dalam sistem keuangan konvensional. Tingkat
suku bunga merupakan persaingan “harga” dalam pilihan suatu
investasi.

b.

Market Risk, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi tren
pasar dari suatu jenis investasi yang berpengaruh terhadap pilihan
investasi lainnya secaca keseluruhan.

c.

Business Risk, yaitu risiko yang timbul akibat memilih suatu jenis usaha
pada bidang industry tertentu.

d.

Inflation Risk, yaitu risiko yang timbul akibat kenaikan harga-harga
secara menyeluruh (inflasi) yang hal tersebut bisa jadi karena kaitannya
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akan kenaikan suku bunga yang menyebabkan turunnya daya beli
(purchasing power).
e.

Liquidity Risk, yaitu risiko untuk suatu jenis produk keuangan tertentu
yang memiliki karakter yang mudah berpindah tangan/mudah untuk
diperdagangkan (likuid) dengan demikian apabila terjadi perubahan
harga pada produk keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap
likuiditasnya.

f.

Exchange Rate Risk, yaitu risiko yang memiliki kaitan dengan
fluktuasinya nilai tukar valuta asing yang berpengaruh terhadap return
yang akan diperoleh.

g.

Country Risk, yaitu risiko yang timbul akibat stabilitas politik suatu
negara atau political risk.63

4.

Aneka Produk Investasi
Ada beberapa cara yang dilakukan untuk berinvestasi yang aman dan
tentunya terdaftar di OJK, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, atau
juga melalui sektor riil. Aneka produk investasi antara lain :
a.

Tabungan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tabungan
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, BG
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atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.Adapun yang dimaksud
dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah
mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan
adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
Tabungan wadiah

merupakan tabungan

yang dijalankan

berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan
dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.64Bentuk
lain dari akad tabungan yaitu tabungan mudharabah. Dalam hal ini,
Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan
nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dari hasil
pengelolaan danamudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan
kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana
tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan
disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggungjawab penuh terhadap
kerugian tersebut.65
Berinvestasi melalui produk tabungan memiliki keunggulan
anatara lain nilai nominal dari jumlah dana yang kita tabung
(investasikan) tidak akan berkurang kecuali dipotong biaya administrasi.
64
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Jika diperlukan, maka dana tersebut dapat kita ambil sewaktu-waktu.
Dalam hal keamanan, produk tabungan dijamin pemerintah hingga Rp
2.000.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Akan tetapi tabungan juga
memiliki kelemahan, yakni tingkat imbal hasil yang rendah, dan
biasanya imbal hasil yang diperoleh tergerus biaya administrasi
perbankan.
b.

Deposito
Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara
penyimpan dengan bank yang bersangkutan.66
Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, nasabah dapat
menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Terdapat tiga jenis
deposito antara lain deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito
on call.67Bank modern mempunyai tiga pokok deposito yaitu deposito
berjangka waktu tertentu (deposito mudharabah), deposito tabungan,
dan deposito atas tunjuk (demand deposit).Dana yang didepositokan
tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain,
deposito memiliki jatuh tempo (biasanya per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan,
atau 12 bulan). Jika dicairkan sebelum waktunya akan dibebankan biaya
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pinalti. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis atau dikenal
dengan sistem ARO (Automatic Roll Over).68
Keunggulan dari investasi deposito yaitu jumlah nominal yang
didepositokan dijamin tidak berkurang, dan akan mendapatkan
keuntungan berupa bunga atau bagi hasil yang lebih baik daripada
tabungan di bank. Sedangakan kelemahan dari investasi deposito adalah
likuiditas lebih rendah ketimbang tabungan, dan jika diambil sebelum
jatuh tempo penyimpanan pemilik deposito bisa terkena denda yang
dikenal dengan istilah pinalti.69
c.

Saham
Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan
seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham dikeluarkan
oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau
yang biasa disebut emiten.
Seiring dengan berkembangnya zaman, industri keuangan
syariah juga terus berupaya melakukan inovasi dengan menghadirkan
instrument-instrumen syariah di pasar modal yakni saham syariah.
Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, kegiatan pasar modal di
Indonesia dalam hal ini saham dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-
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prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsipprinsip syariah.70
Keunggulan berinvestasi melalui saham adalah saham bisa
memberikan kemungkinan untung yang tinggi diatas produk tabungan
dan deposito, pemilik saham bisa mendapat laba dari kegiatan
perusahaan yang disebut deviden berdasarkan jumlah kepemilikan
saham, selain itu pemilik saham bisa mendapatkan capital gain yakni
keuntungan dari seisih harga beli saham dan harga jualnya.
Berinvestasi

melalui

saham

juga

memiliki

kelemahan,

diantaranya yaitu resiko besar karena harga saham sangat rentan
terhadap perubahan ekonomi (pasar), tidak mendapatkan dividen karena
perusahaan mengalami deficit anggaran ataupun karena perusahaan
bangkrut, adanya penghentian transaksi untuk perusahaan tertentu
membuat para pemegang saham perusahaan tersebut tidak bisa
melakukan jual beli saham.71
d.

Reksadana
Dilihat dari asal kosa katanya, reksa dana terdiri dari dua kosa
kata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang
berarti kumpulan uang. Dengan demikian dapat diartikan sebagai
kumpulan

70
71

uang

yang

dipelihara

(bersama

untuk
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kepentingan).Sementara, menurut Undang-Undang Pasar Modal, reksa
dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan (kembali) dalam
Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.72
Secara umum, reksa dana konvensional terbagi menjadi empat
jenis menurut instumen investasinya. Reksa dana saham, obligasi, pasar
uang, dan campuran dari ketiganya. Belakangan, ada produk reksa dana
terstruktur, yaitu reksa dana terproteksi, indeks dan Excahange Traded
Fund (ETF) yang diperjualbelikan di bursa saham. Dari produk reksa
dana terstruktur, yang paling banyak diterbitkan sekarang adalah reksa
dana terproteksi. Reksa dana ini memberikan jaminan bahwa pokok
investasi tidak berkurang dalam periode tertentu.
Reksa dana saham instrument investasinya sebagian besar pada
saham yang ada di bursa saham. Imbal hasilnya paling tinggi, dapat
mencapai 20% per tahun, tergantung kinerja bursa. Risikonya juga
paling tinggi diantara jenis reksa dana lainnya. Mengingat imbal hasil
yang berfluktuasi, reksa dana ini cocok digunakan untuk mencapai
tujuan keuangan dalam jangka panjang, katakanlah di atas 3 tahun.
Instrumen reksa dana pendapatan tetap berupa obligasi. Baik
obligasi pemerintah maupun koorporasi. Tingkat imbal hasilnya di
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bawah reksa dana saham, dengan risiko yang lebih rendah pula. Jenis
reksa dana ini cocok untuk investasi menengah dan panjang.
Reksa dana campuran merupakan reksa dana yang instrument
investasinya dipadukan antara saham, obligasi, dan pasar uang.
Risikonya menengah, dapat digunakan untuk mencapai tujuan keuangan
dalam jangka panjang dan menengah.
Reksa dana pasar uang merupakan reksa dana yang instrument
investasinya berupa kas, tabungan, Sertifikat Bank Indonesia, deposito
atau obligasi yang sudah akan jatuh tempo. Risiko reksa dana jenis ini
paling rendah maka tingkat imbal hasilnya pun paling rendah. Reksa
dana ini cocok untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek,
misalnya satu tahun mendatang karena imbal hasilnya lebih stabil.73
Selain itu, ada pula reksa dana syariah yang pengelolaan
dananya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal reksa dana syariah adalah
suatu wadah yang digunakan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari
Baban Pengawas Pasar Modal.74
Salah satu keuntungan investasi di reksa dana adalah sifatnya
yang fleksibel. Kita dapat menarik uang kapan saja ketika diperlukan,
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tidak seperti deposito berjangka yang ada jatuh temponya. Pengelolaan
reksa dana berada pada tangan professional, yaitu manajer investasi.
Selain itu dana yang dibutuhkan kecil. Dengan hanya berinvestasi Rp
100.000,- sudah dapat memiliki unit reksa dana dengan aset yang sudah
terdiversifikasi. Harga unit reksa dana transparan bisa dipantau secara
online ataupun di surat kabar. Pajak reksa dana lebih kecil dibandingkan
dengan deposito. Reksa dana bisa dibeli di bank atau melalui manajer
investasi pengelola reksa dana, bahkan melalui mesin Anjungan Tunai
Mandiri.
Risiko investasi di reksa dana antara lain berkurangnya investasi
karena pasar yang sedang tidak bagus. Risiko ini dapat terjadi ketika
pihak terkait pasar modal seperti emiten, bank custodian, atau broker
gagal memenuhi kewajibannya. Risiko lain adalah risiko terkait
peraturan, misalnya pertambahan pungutan pajak reksa dana. Produk
reksa dana merupakan produk pasar modal yang tidak mendapatkan
jaminan pemerintah. Harga tergantung pasar, kadang naik kadang turun.
Oleh karena itu, pemilik reksa dana harus disesuaikan dengan horizon
tujuan keuangan kita juga dengan profil risiko investor.75
e.

Obligasi
Secara umum obligasi atau bond merupakan surat utang dari
suatu lembaga atau perusahaan, yang dijual kepada investor untuk
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mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam
bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi, tergantung
kekuatan bisnis dan bonafiditas penerbitnya. Suku bunga ini bisa
dibayarkan secara tetap atau berjenjang.Dalam pasar uang yang sudah
berkembang dengan baik bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai
belasan bahkan puluhan termasuk diantaranya ada yang bisa
dikonversikan dengan saham perusahaan penerbit (convertible bonds).
Berbeda dengan konsep umum obligasi konvensional, obligasi
syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan
penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan
transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan.Dalam
bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah
perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dan di beli oleh investor
(sahib

al

mal).Dana

yang terhimpun dapat

disalurkan untuk

pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang
benar-benar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus
(specially dedicated) dalam syariah lebih dikenal dengan istilah
mudharabah

muqayyadah.Atas

penyertaan

investor

berhak

mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara
proporsioanal dan dibayarkan secara periodik.
Dengan menlihat penjelasan tersebut istilah yang tepat untuk
obligasi syariah adalah syadatu istismar (investmen certificate) atau
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mudharabah bond.Dengan menamai sertifikat investasi maka akan
mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi
biasa. Demikian juga dengan memberikan imbuhan mudharabah
sebelum bond akan menjadi instrument yang benar-bbenar profit
sharing based dan bukan fixed pre-determined return.76
Keuntungan dari investasi obilgasi yaitu mendapat imbal hasil
yang bersifat konsisten, pemegang obligasi dapat memperkirakan
pendapatan yang akan diterima sebab dalam kontrak perjanjian sudah
ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi,
investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dari
kemungkinan terjadinya inflasi, obligasi dapat digunakan sebagai
agunan kredit bank dan untuk membeli instrument aktiva lain.
Kelemahan dari investasi obligasi yaitu tingkat bunga pasar
keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negative apanila
obligasi naik maka tingkat bunga akan turun dan sebaliknya, rendahnya
tingkat likuiditas bank, risiko penarikan yaitu apabila dalam kontrak
perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi maka perusahaan
dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar
sejumlah premi, risiko kecurangan yaitu apabila perusahaan penerbit
mempunyai

76

malasalah

Muhamad, Op.Cit.,h. 587-588.

likuiditas

dan

tidak

mampu

melunasi
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kewajibannya ataupun mengalami kebangkrutan maka pemegang
obligasi akan menderita kerugian.77
f.

Valuta Asing (Forex)
Pasar valuta asing (foreign Exchangeb:forex) atau valas
merupakan

suatu

jenis

perdagangan

atau

transaksi

yang

memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara
lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang
utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.78 Keunggulan
dalam berinvestasi div alas adalah modal yang dibutuhkan fleksibel
tergantung kekuatan financial pemodal, pemodal juga bisa melakukan
investasi ini secara individu tanpa harus masuk ke salah satu perusahaan
pialang seperti pada investasi saham, dan untuk likuiditasnya jika
dibutuhkan mendesak valuta asing bisa dicairkan sewaktu-waktu antara
lain melalui money changer.
Adapun kelemahan dalam berinvestasi valuta asing adalah
adanya risiko membeli mata uang asing sangat besar.Ini karena di
Indonesia, mata uang asing sangat fluktuatif nilai tukarnya dan sangat
rentan terhadap kebijakan pemerintah.79
g.

77

Asuransi Unit Link

Budi Untung, Op.Cit.,h. 111-113.
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lambaga Keuangan Syariah,
(Jakarta : Kencana, 2009), h. 314.
79
Budi Untung, Op.Cit.,h. 114.
78
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Risiko kehidupan akan dialami oleh semua orang. Hidup terlalu
cepat, hidup terlalu lama tapi sakit-sakitan, jatuh sakit atau mengalami
kecelakaan.Risiko kehidupan ini juga ditanggung keluarga yang
ditinggalkan.Untuk menghadapi hal ini, kita butuh proteksi, yakni
asuransi.
Semula, asuransi hanya menyediakan produk proteksi bagi
nasabah.Nasabah harus membayar premi secara berkala, yang besarnya
dihitung dari nilai pertanggungan.Dalam perkembangannya, asuransi
juga menyediakan sarana investasi berupa unit link. Pemegang polis
mempunyai pilihan, yakni hanya akan berasuransi atau berasuransi
sekaligus

berinvestasi.

Unit

link

dapat

diterjemahkan

sebagai

menyertakan dana secara berkala dengan imbal hasil yang besarnya
ditentukan

oleh

hasil

investasi,

sekaligus

memiliki

manfaat

perlindungan diri. Biasanya, investasi itu dipilih oleh nasabah, apakah di
pasar saham, deposito atau obligasi. Umumnya dana berkala unit link
diinvestasikan ke pasar saham.
Asuransi

(plus

unit

link)

tak

bisa

sembarangan.Nilai

pertanggungan harus disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran
kita selama ini.Misalnya, seseorang yang telah berkeluarga dengan
pendapatan Rp 5 juta, tentu tak tepat jika memilih asuransi dengan nilai
pertanggungan Rp 25 juta. Logikanya, jika terjadi sesuatu dengan si
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pencari nafkah maka uang pertanggungan hanya cukup untuk memenuhi
kebuthan keluarga selama lima bulan.80
Keuntungan berinvestasi dalam asuransi unit link adalah
pemodal bisa menikmati produk asuransi sekaligus berinvestasi pada
reksa dana, unit link juga akan membantu awam yang umumnya
khawatir dengan investasi reksa dana tetapi ingin mengembangkan
modalnya, penerapan aplikasi relative mudah karena umumnya agen
asuransi bisa mendatangi langsung calon pengguna auransi unit link,
memudahkan pemodal kecil karena proses investasi asuransi unit link
dilakukan bertahap. Selain terdapat beberapa keuntungan, berinvestasi
dalam asuransi unit link juga terdapat beberapa kelamahan, yaitu hasil
pengembangan investasi bisa terbatas, pemodal tidak bisa memantau
kinerja manajer investasi karena hubungan pemodal dengan MI
dilakukan lewat perantara perusahaan asuransi. Pada asuransi unit link,
investasi didesain untuk jangka panjang sehingga bila diambil sebelum
wajtu yang ditentukan potensial merugi, pihak asuransi juga perlu
membayar biaya-biaya tertentu bethunungan dengan pengelolaan uang
dana oleh MI sehingga mengurangi keuntungan pemodal.81

80

Budi Untung, Op.Cit.,h. 38-39.
Ibid.,h. 114-115.
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h.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program
pensiun

tersebut

dimaksudkan

untuk

memberikan

penghasilan

berkelanjutan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun atau terjadi
hal-hal yang tidak diharapkan seperti meninggal dunia atau cacat.82
Jenis dana pensiun ini terbagi menjadi dua, yakni Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga keuangan.83Dana pensiun
merupakan tabungan untuk hari tua, sehingga pemodal bisa menikmati
manfaat saat hari tua. Besarnya iuran bisa ditentukan (pada program
dana pensiun iuran pasti). Namun berinvestasi pada lembaga dana
pensiun memiliki kelemahan yaitu pemodal bisa saja menanggung
kerugian investasi jika mengambil program pensiun iuran pasti. Dana
yang diterima saat jatuh tempo bisa saja tergerus inflasi.84
i.

Emas
Emas merupakan salah satu jenis logam mulia yang memiliki
harga atau nilai cukup tinggi.Emas adalah sarana investasi jangka
panjang yang menjanjikan.85Dalam sejarahnya, semua orang tahu bahwa

82

Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 257.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers,
2014), h. 290.
84
Budi Untung, Op.Cit.,h. 115-116.
85
Rizem Aizid, Muntah Uang dengan Inves Logam-Logam Mulia (Emas, Perak,dan
Permata),(Jakarta : Buku Biru, 2011),h. 21
83
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emas merupakan alat pertukaran pengganti mata uang.Namun saat ini
pasukan emas sangat menipis sehingga nilai instrinsiknya melebihi nilai
tukarnya.Seiiring dengan nilai tuker rupiahyang tidak menentu dan
inflasi yang tidak terkendali harga logam mulia pun naik dengan pesat.
Semakin tinggi inflasi, harga emas pun cenderung mengalami kenaikan.
Disinilah terlihat betapa cerah prospek emas di masa depan.86
Pada dasarnya, keunggulan berinvestasi emas ada pada
kestabilan harganya di pasar. Selain itu, emas dipandang sebagai
investasi dengan zero inflation effect (tanpa efek negatif). Dengan
demikian, bisa dikatakan bahwa sangat jarang emas mengalami
penurunan harga meskipun harga turun tidak akan sangat signifikan.87
Keunggulan lain dari berinvestasi emas diantaranya harga emas yang
cenderung stabik dan naik, nilai emas akan sama disemua tempat saat
proses penjualan, emas tersedia dari berat satu gram hingga satu
kilogram, sehingga pemodal kecil juga bisa berinvestasi dalam bentuk
emas. Namun berinvestasi dalam bentuk emas juga memiliki risiko yang
tinggi yaitu sulotnya penyimpanan karena bila tidak hati-hatidapat
dengan mudah dicuri.88

86

Ibid.,h. 28.
Ibid.,h. 35.
88
Budi Untung, Op.Cit.,h. 113.
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C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengawasan dan Investasi
1.

Pengawasan dalam Ekonomi Islam
Kata “pengawasan” menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari
kata

“awas”

yang

penglihatan.Pengawasan

diartikan

dapat

dilihat

diartikan

sebagai

penilikan

baik-baik,
dan

tajam

penjagaan,

penilikan dan pengarahankebijakan jalannya pemerintah. Secara bahasa, kata
“pengawasan” dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata “muraaqabah”,
“qiyadah”, “qabidhah”, “taujih”, “sitharah”. Masing-masing kata secara
bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung
tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian dan
monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya dengan pengawasan dalam arti
supervision adalah “muraaqabah”.
Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat
dalam kata “hisbah” yang bermakna ihtisab yaitu meneliti, mentabdir,
melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari
melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang
melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Al-hisbah secara
etimologis bearti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan
lain-lain.Dari segi istilah Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah adalah
melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru mekalukan ma’ruf (kebaikan)
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yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas
dilakukan.89
Antin Rakhmawati dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi
Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami menyebutkan ada tiga
poin penting mengenai institusi hisbah, yaitu :
a.

Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus
dibentuk oleh pemerintah.

b.

Tugas utamanya adalah melakukan ammar makruf nahi munkar.

c.

Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan
ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan dengan normal
dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi
distorsi pasar.90
Al-Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi

pasar saja (ekonomi) tetapi juga untuk bidang hukum. Landasan Al-hisbah
terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 104 :





89

Neneng Nurhasanah, Pengawasan Islam dalam Operasonal Lmbaga Keuangan Syariah,
Jurnal, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung,h. 13.
90
Antin Rakhmawati, Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami,
Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, h. 317.
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Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah
dari yang mungkar, mereka orang-orang yang beruntung”.(Q.S AliImran:104).
Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan
yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang benar.
Menurut Hafifidhin dan Tanjung pengawasan dalam ajaran Islam terbagi
dalam dua hal yaitu :
Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid
dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah
mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti yang
dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah : 7,






 
 

Artinya : “Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa
yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan
rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak
ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang
kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka
dimanapun mereka berada. Kemudia Dia akan memberitakan kepada
meraka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”.(Q.S Al-Mujadalah :7).
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Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan
tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan,,
yang menyangkut tugas yang diselegasikan, kesesuaian penyelesaian dari
perencanaanya dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S
At-Taubah ayat 105.





Artinya : “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib
dan yang nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.(Q.S At-Taubah : 105).
Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan
dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan dengan kehadiran Allah
Yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin atau penguasa dan oleh kaum
muslimim baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat,
maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan
yang membatasi. Oleh karena itu, menjaga moralitas termasuk dalam
kehidupan ekonomi juga menjadi tanggung jawab negara.
Untuk menjalankan peran hisbah negara harus menunjuk sesorang
atau sekelompok orang untuk menjalankan hisbah tersebut.Seseorang yang
ditunjuk untuk mengelola hisbah disebut al-muhtasib.Dia harus memiliki
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kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi tugasnya
sesuai dengan hukum Islam. Kriteria paling penting untuk muhtasib adalah
keikhlasan dan ketidakberpihakan, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan,
disamping itu syarat adil, tegas, hati-hati dan tidak cepat marah.Imam AlGhazali mengatakan, “semua etika pengawas bersumber dari tiga sifat dalam
diri pengawas, yaitu ilmu, wara’ dan akhlaq yang bagus.Karena tujuan dari
hisbah adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penyimpangan,
melindungi iman mereka dan memastikan kesejahteraan masyarakat di dunia
sesuai ketentuan Allah. Oleh karen itu, domain hisbah pada dasarnya
berhubungan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran,
melindungi, menghormati rakyat, dan memastika keamanan rakyat. Selain
itu mencakup juga pemantauan pasar dan lainnya. Dengan katalain, hisbah
adalah mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan
kehidupan sosial, sehingga setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan
kebutuhan dasarnya.
2.

Investasi Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam
Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanamkan atau
menginvetasikan uang atau modal. Seseorang yang melakukan investasi
hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan diperbolehkan
dalam berinvetasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat,
seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas. Investasi
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di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Metwally dalam jurnal
yang ditulis oleh Mardiyah Hayati dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :
a.

Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif
(hoarding idle asset).

b.

Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi.

c.

Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman sama dengan nol.

Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif dari dananya yaitu :
a.

Seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang
kas (idle cash).

b.

Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset
tanpa berproduksi, misalnya deposito, realestate, perhiasan, dan lain
sebagainya.

c.

Menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang
menambah persediaan capital nasional.91
Investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian.Investasi

merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan
dengan unsur ketidakpastian.Dengan demikian,perolehan kembaliaanya
(return) tidak pasti dan tidak tetap.92
a.

Prinsip Ekonomi Islam dalam Berinvestasi
Prinsio-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan
oleh pelaku investasi syariah adalah

91
92

Mardiyah Hayati, Op.Cit.,h. 73-74.
Indah Yuliana, Op.Cit.,h. 16.
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1) Tidak mencari hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara
mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang
haram.
2) Tidak mendzalimi dan tidak terdzalimi.
3) Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4) Transaksi dilakukan atas adasar ridha sama ridha.
5) Tidak ada unsure riba, maysir, (perjudian/spekulasi), dan gharar
(ketidakjelasan/samar-samar).
b.

Kriteria Produk Investasi yang Sesuai dengan Ajaran Islam
Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 04 Oktober
2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip
Syariah di Bidang Pasar Modal, telah menentukan criteria produkproduk investasiyang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk
tersebut harus memenuhi syarat, antara lain :
1) Jenis usaha, produk barang dan jasa diberikan serta cara
pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang
dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain :
a) Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau
perdagangan yang dilarang.
b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan
dan asuransi konvensional.
c) Produsen, distributor, serta pedangang minuman dan makanan
haram.
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d) Produsen, distributor atau penyedia barang dan jasa yang
merusak moral dan mudarat.
2) Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta
tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya
mengandung unsurdharar, gharar, maysir, dan zhulm meliputi :
najash, ba’I al ma’dun, insider trading, menyebarluaskan informasi
yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi yang
dilarang, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat
transaksi

tingkat

(nisbah)

hutang

perusahaan

pada

perusahaankepada lambaga keuangan ribawi lebih dominan dari
modalnya, margin trading dan ikhtikar.93

93

Ibid.,h. 25-26.

71

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Sejarah Singkat Berdirinya OJK di Provinsi Lampung
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.OJK merupakan lembaga
yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari
campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur
dalam undang-undang.Setelah terbentuknya undang-undang tersebut OJK
tidak langsung beroperasi, namun baru beroperasi pada awal tahun
2013.Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang
dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke
OJK pada tanggal 31 Desember 2012.Sedangkan pengawasan di sektor
perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga
Keuangan Mikro pada tahun 2015.
Pada prinsipnya, baik di provinsi maupun di kantor pusat dasar
hukum berdirinya OJK sama yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.
Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung mulai beroperasi setahun
setelah beroperasinya OJK pusat yaitu pada awal tahun 2014.Setelah
beroperasinya Kantor OJK Kantor Regional (KOKR) Provinsi Lampung
tugas pengawasan perbankan yang awalnya diawasi oleh BI beralih ke
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OJK.KOKR Provinsi Lampung sendiri beralamat di Jalan Way Sekampung,
Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung
35213.94
2.

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan
Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industry jasa keuangan
yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan
mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian
nasionalyang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan
umum. Sedangkan misi OJK adalah :
a.

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

b.

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil.

c.
3.

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.95

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
Struktur organisasi Kantor OJK Kantor regional Lampung adalah
sebagai berikut.

94

Milado Pani, Sejarah OJK Provinsi Lampung (Wawancara), 21 Maret 2018.
www.ojk.go.id., Visi Misi OJK, Senin, 2 April 2018, pukul 14.25 WIB.
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STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG
KEPALA OJK PROVINSI LAMPUNG

Direktur

DEPUTI DIREKTUR PENGAWASAN LJK

Deputi Direktur
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PERBANKAN

KEPALA BAGIAN PENGAWASA IKNB, PASAR MODAL DAN EPK

Subbagian pengawasan PM

Sub bgian edksi & prlndngn

Sub Bagian Admin

pengawas

pengawas

Kepala subbagian

Kepala Sub Bagian

Pengawas junior

Pengawas JUnior

Pengawas Junior

staf

Staf

Pengawas Pertama

Pengawas pertama

Pengawas pertama

Pengawas pertama

Pengemudi

mesenger

resepsionis

Keamanan dalam

Sub Bagian, Pengawasan

Sub bagian pengawasan bank

pengawas

pengawas

Pengawas Junior

Subbagian pngwasan IKNB

PTU

Cleaning service

Teknisi Gudang
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B. Tinjauan Umum Investasi
Kegiatan investasi atau menghimpun dana dari masyarakat merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal
dan lembaga jasa keuangan nonbank. Semua lembaga keuangan tersebut
merupakan lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.Hal ini
dikarenakan lembaga keuangan tersebut dibawah pengaturan dan pengawasan
OJK sebagai regulator tunggal pengawas industry jasa keuangan. Pada
prinsipnya investasi merupakan pengolakasian dana untuk mendapatkan manfaat
atau keuntungan di masa yang akan datang. Namun, besarnya manfaat yang
didapat melalui investasi sangatlah relatif, tergantung pada besarnya suku bunga
atau bagi hasil yang diberikan oleh sebuah industri keuangan.96
Kegiatan investasi yang diawasi oleh OJK bukan berarti tidak berpotensi
melakukan pelanggaran.Bahkan pelanggaran bisa dilakukan oleh lembaga
perbankan yang diawasi secara ketat oleh OJK.Berikut merupakan statistik
penanganan dugaan tindak pidana perbankan.

96

Milado Pani, Op.Cit.,
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Tabel 3.1
Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
Triwulan III-2017
Kantor

Kasus

Total

Bank

PKP

BU BPR

BU BPR Kantor Kasus

Tahapan Kegiatan

1
2

3

4

Bank

(PKP)

PKP yang diterima dan 3
ditindaklanjuti
PKP
yang
dikembalikan 0
sebelum investigasi
a. Atas dasar analisis tim
0

4

5

7

7

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Atas dasar QA 1

0

0

0

0

0

0

PKP yang diinvestigasi

2

3

4

5

5

9

a. Tindak
lanjut
dengan 0
pelimpahan ke DP JK
b. Tindak lanjut oleh Sakter 0
pengawas
bank
(
pengembalian PKP setelah
investigasi)
Pelimpahan kepada Satker 0
penyidikan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)
Kasus Penyimpangan Ketentuan Perbankan juga terjadi di Provinsi
Lampung, tepatnya di Bandar Jaya Lampung Tengah.Kasus tersebut terjadi pada
tahun 2014.Yang mengakibatkan kepala cabang BPD Bandar Jaya harus ditahan
oleh pihak kepolisian.
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Selain investasi pada industri keuangan yang legal dan diawasi oleh OJK,
terdapat pula investasi ilegal yang beredar di masyarakat.Yang dikatakan
investasi ilegal yaitu investasi yang tidak terdaftar baik di OJK atau instansi yang
terkait. Jadi, pada intinya suatu investasi dikatakan ilegal apabila sebuah
perusahaan yang menawarkan produk investasi tidak mengantongi izin, seperti :
1.

Industri perbankan, harus mendapatkan izin usaha dari OJK.

2.

Pasar Modal, harus mendapatkan izin usaha dari OJK.

3.

Industri Keuangan Non Bank, harus mendapatkan izin usaha dari OJK.

4.

Koperasi dan BMT, harus mendapatkan izin dari Dinas Koperasi.

5.

Industri perdagangan, harus mendapatkan izin usaha dari dinas Perdagangan.
Investasi ilegal yang beredar di masyarakat pada umumnya menawarkan

keuntungan yang besar dan sifatnya tetap.Padahal jika dilihat dari resiko
investasi terdapat beberapa resiko yang dapat menyebabkan naik turunnya
keuntungan yang didapat.Jadi, sangat tidak wajar jika suatu investasi
menjanjikan keuntungan yang tetap setiap bulannya. OJK memberikan
karakteristik perusahaan-perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK
yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, antara lain :
1.

Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar (money
game).

2.

Tidak ditawarkan melalui lembaga penyiaran (TV dan radio), namun
ditawarkan melalui internet/online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat
berinteraksi secara fisik.
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3.

Bersifat berantai, “member get member”, namun tidak terdapat barang yang
menjadi objek investasi, atau terdapat barang namun harga barang tersebut
tidak wajar jika dibanding dengan barang sejenis yang dijual di pasar.

4.

Menggunkan public figure, tokoh, pejabat, agama, dan etnis.

5.

Menjanjikan barang mewah (mobil mewah). Tour keluar negeri.

6.

Memberikan kesan seolah-oleh bebas resiko.

7.

Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan
besar/multi nasional.

8.

Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai
dengan kegiatan usaha yang dilakukan.97
Berdasarkan

SP-78/DKNS/OJK/8/2016,

Otoritas

Jasa

Keuangan

,meluncurkan Investor Alert Portal (IAP) atau portal website berisi perusahaan
investasi keuangan yang tidak terdaftar di OJK sebagai respon dari pertanyaan
masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi. Berdasarkan
data yang terdaftar di IAP, perusahaan yang menawarkan dan menyelenggarakan
kegiatan investasi yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK per 18
Agustus 2016 - 19 Januari 2018 sebanyak 193 perusahaan dan dua diantaranya
ada di Provinsi Lampung yaitu PT Crown Indonesia Makmur dan Amoeba
Internasional.
Sementara sisanya, tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena tidak
memiliki informasi yang cukup terkait dengan penawaran investasinya.98Di
97

Ibid.,
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Provinsi Lampung sendiri, selain dua perusahaan yang tercatat di investor alert
portal, terdapat beberapa investasi ilegal yang ditemukan dalam kurun waktu 2
tahun kebelakang.Beberapa diantaranya yaitu sedang ditangani oleh kepolisian
yaitu kasus BMT Amanah Sentosa Abadi yang bertempat di Kecamatan Pasir
Sakti Kabupaten Lampung Timur.Selain dalam bentuk koperasi, investasi ilegal
yang terjadi ada pula dalam bentuk investasi riil seperti property. Kasus yang
terjadi di Lampung yaitu PT Crown Indonesia Makmur pada tanggal 21 Januari
2017 dilaporkan dalam perkara penipuan dan penggelapan investasi property.
Terdapat pula investasi bodong di bidang investasi bangunan seperti yang terjadi
pada PT Global Patala, investasi ini berkedok perumahan subsidi Bumi Imba
Kusuma Residence, dan Bumi Rajabasa Residence.
Otoritas Jasa Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat
melapor kepada OJK ataupun pihak terkait ketika ditemukan praktek investasi
yang terindikasi bodong.Dalam pengaduannya masyarakat dapat mengadukan
kepada Dinas terkait atau langsung dapat menghubungi OJK.99
C. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi
1.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi
Berdasarkan pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, tugas OJK adalah
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

98

www.Investoralertportal.co.id.,daftar investasi ilegal, Kamis, 5 April 2018, pukul 19.00

WIB.

99

Milado Pani, Op.Cit.,
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a.

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala melalui
pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak
langsung (off-site supervision ). Selain itu, OJK juga melakukan
beberapa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus serta terlibat
dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan
tindak pidana perbankan.Berdasarkan Standard Operating Procedure
(SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum
setahun sekali secara berkala.Namun demikian, tidak menutup
kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
Tabel 3.2
Pemeriksaan Umum Bank
Jenis
Rencana
Realisasi
Bank
TW I-III 2017
TW I-III 2017
KP
KC
Jumlah KP
KC
Kantor
BUK
118
393
511
116
372
BUS
11
20
31
11
20
UUS
36
14
50
36
14
BPR
1.373
79
1.452
1.331
72
BPRS
148
12
160
124
5
Total
1.686
518
2.204
1.618
483
Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Jumlah
Kntor
488
31
50
1.403
129
2.101
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Tabel 3.3
Pemeriksaan Khusus Bank
Subjek Pemeriksaan
TW I-III 2017
Suku bunga
Setoran modal
105
Aktivitas operasional
132
Teknologi dan Informasi
11
Aktivitas treasuri
Joint audit
2
GCG
2
Fraud
19
Penetapan pencabutan
1
Pemeriksaan kesiapan rencana
Bank devusa
Lainnya
30
Total
302
Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)
Sedangkan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap
ketiga lembaga jasa keuangan, OJK melaksanakannya dengan
menggunakan dua pendekatan, yaitu :
Pertama Pengawasan berdasarkan kepatuhan ( compliance Based
Supervision), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuanketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa
lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan
dikelola dengan baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.
Kedua Pengawasan berdasarkan risiko (Risk based upervision),
yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi
berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat
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mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan
pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.100
b.

Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas
penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal
mempunyai tugas pokok :
1) Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal
2) Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal
3) Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
4) Merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di
bidang pasar modal
5) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan pasar
modal termasuk pasar modal syariah
6) Melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal
7) Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan
sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan,
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
8) Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi dan
lembaga efek dan tata kelola emiten dan perusahaan public

100

Ibid,,
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9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang
memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan
pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal
10) Memberikan

perintah

tertulis,

menunjuk

penggunaan

pengelola

statute

terhadap

atau

menetapkan

pihak/lembaga

jasa

keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam
rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat
dan sektor jasa keuangan
11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.101
c.

Kegiatan

jasa

IKNB

(Perasuransian,

Dana

Pensiun,

Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya).
Bidang

pengawasan

sektor

IKNB

mempunyai

fungsi

penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam
melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai
tugas pokok :
1) Menyusun peraturan di bidang IKNB
2) Melaksanakan protocol manajemen krisis IKNB
3) Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB

101

www.ojk.go.id. Tugas Pengawasan Pasar Modal, Kamis, 5 April 2018. Pukul 21.00.
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4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang
memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran sari OJK dan
pihak lain yang bergerak di bidang IKNB
5) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB
6) Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan.
7) Melakukan perumusan standar, norma, pedoman criteria dan
prosedur di bidang IKNB.
8) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.
Pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan OJK terhadap
ketiga sektor jasa keuangan tersebut adalah sama, yaitu pengawasan
dilakukan dengan tujuan agar perusahaan jasa keuangan yang diawasi
tetap bisa tumbuh berkembang sesuai ketentuan dan tidak merugikan
nasabahnya.102
2.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi
a.

Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan
Tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan
sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011,
dapat dilaksanakan melalui wewenang sebagai berikut:

102

Ibid.,
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1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang
meliputi :
a) 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.
b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan
dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
meliputi:
a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan
bank.
b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
c) Sistem informasi debitur.
d) Pengujian kredit (credit testing).
e) Standar akuntansi bank.
3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian,
meliputi:
a) Manajemen risiko
b) Tata kelola bank
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c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4) Pemeriksaan bank
b.

Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Keuangan
Pelaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, OJK memiliki wewenang :
1) Menetapkan kebijakan operasioanal pengawasan terhadap lembaga
jasa keuangan,
2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
kepala Eksekutif.
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,
pelaku, atau penunjang kegiatan lemaga jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau
pihak tertentu.
5) Melakukan penunjukan pengelola statute.
6) Menetapkan penggunaan pengelola statute
7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
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8) Memberikan atau mencabut :
a) Izin usaha
b) Izin orang perseorangan
c) Efektifnya pernyataan pendaftaran
d) Surat tanda terdaftar
e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
f)

Pengesahan

g) Persetujuan atau penetapan pembubaran
h) Penetapan lain103
Lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK bukan berarti tidak
pernah melakukan pelanggaran. Ketika suatu pelanggaran dilakukan oleh
lembaga jasa keuangan, OJK akan mengenakan sanksi sesuai dengan
peraturan undang-undang. Jenis sanksi yang diberikan berbeda-beda.Sesuai
dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran ringan maka
hanya dengan surat teguran, namun jika sampai merugikan nasabah dan
pihak lain yang dinilai fatal maka OJK berhak mencabut izin usaha dari
lembaga jasa keuangan tersebut.
3.

Tugas OJK dalam Mengawasi Investasi Ilegal
Selain melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, OJK
juga terlibat dalam pengawasan investasi ilegal.Dalam rangka memerangi
investasi di masyarakat di bentuklah Satgas Waspada Investasi. Satuan
103

Undang undang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011.
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Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk
berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. Satuan Tugas Waspada Investasi
ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi :
Pertama Regulator, meliputi : Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Kedua
Penegak Hukum, meliputi :Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Pengendalian yang dilakukan OJK dalam rangka melawan investasi
ilegal yang ada di masyarakat yaitu dengan memaksimalkan peran yang
dapat dilakukan oleh masing-masing instansi. Peran yang dilakukan OJK
beserta team Satgas Wasdapa Investasi yaitu dengan memberikan
pengawasan preventif dan represif.
a.

Peran preventif
Peran yang dilakukan OJK dalam mencegah terjadinya investasi ilegal
yaitu :
1) Melakukan sosialisasi dan edukasi
Sosialisasi dan edukasi dilakukan kepada masyarakat, baik melalui
seminar yang dilakukan di sebuah instansi, di masyarakat ataupun
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pemerintah daerah. Dalam melakukan sosialisasi OJK bekerjasama
dengan

kepolisian,

lembaga

UMKM,

pemerintah

daerah,

mahasiswa KKN, dll.
2)

Knowledge Sharing
Selain melakukan edukasi kepada masyarakat, OJK juga melakukan
knowledge sharing kepada para penegak hukum dan regulator
daerah.Kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu anggota
penegak hukum satgas waspada investasi.Oleh karena itu, para
penegak hukum yang ada di daerahpun harus ikut serta dalam
memberantas investasi ilegal yang ada di daerahnya.

b.

Peran Represif
Selain peran preventif, OJK juga melakukan peran represif.
Peran ini mutlak dipelukan sebab investasi yang tidak memiliki izin
sudah terlanjur banyak ada di tengah-tengah msyarakat.Oleh karena itu,
OJK membuka layanan pengaduan dan juga membentuk satuan kerja
yang menindak masalah investasi tersebut. Diantara peran represif yang
dilakukan OJK yaitu :
1) Dengan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK. Upaya
ini dilakukan ketika terdapat pengaduan dari masyarakat tentang
investasi yang diduga bodong. Maka OJK akan memberikan
fasilitasi penyelesaian dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu
dengan team Satgas Waspada Investasi. Jika ternyata investasi yang
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dinilai bodong tersebut dalam bentuk koperasi maka OJK akan
menyampaikan kepada Dinas Koperasi selaku dinas yang
bertanggungjawab. Kemudian barulah kasus tersebut di tangani oleh
pihak kepolisian sebelum diputuskan di pengadilan.
2) Tindakan penghentian atau tindakan lain
Jika sebuah kasus pelanggaran dalam sektor investasi dinilai ringan
maka

OJK

berhak

memberikan

teguran

ataupun

sanksi

administrative kepada lembaga yang melakukannya.Sanksi ini
dilakukan dengan merujuk pada UU No. 21 Tahun 2011 pasal 9.
Namun,

jika

pelanggaran

yang

dilakukan

tergolong

pada

pelanggaran berat, dan sampai merugikan nasabah atupun
masyarakat maka sesuai pasal 9, OJK berhak mencabut izin usaha
dari lembaga tersebut. Namun pencabutan izin usaha tersebut
dilakukan setelah koordinasi dengan team Satgas.
3) Alternative Dispute Solution
Alternative Dispute Solution atau pembelaan hukum dilakukan OJK
ketika terdapat nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan yang
merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu.Pembelaan
hukum sendiri dilakukan OJK dengan menyediakaan alternative
penyelesaian selain melalui pengadilan.
Selama tiga tahun OJK Lampung beroperasi sudah beberapa kali
melakukan penanganan terhadap investasi ilegal. Penanganan dilakukan baik
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preventif maupun represif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis
dengan informan sejak Satgas waspada investasi daerah dibentuk ada
beberapa kasus yang ditangani. Salah satunya yaitu kasus Crown Indonesia
Makmur yang skalanya cukup besar dan kasus yang sekarang masih dalam
penanganan di pengadilan yaitu kasus BMT Sentosa Abadi Makmur yang
berada di Lampung Timur. Selain kasus-kasus yang ada di Lampung, OJK
juga menerima kasus turunan dari OJK pusat. Seperti kasus First Travel dan
Koperasi Pandawa. Dalam kasus tersebut, OJK Lampung bertugas untuk
mencari tahu korban yang ada di Lampung untuk bisa dilaporkan ke OJK
pusat.
Selama kurun waktu tiga tahun OJK beroperasi, dan melakukan tugas
pengawasan di lembaga keuangan serta melakukan perlindungan konsumen.
OJK belum bisa memastikan tingkat penurunan angka investasi ilegal di
Lampung. Menurut hasil wawancara penulis dengan informan, investasi
ilegal bukan sesuatu yang bisa diukur dengan data statistik. Karena tingkat
kenaikan dan penurunanya relative dan OJK masih belum yakin bahwa
ditengah masyarakat sudah bersih dari praktek investasi ilegal. Hal tersebut
dikarenakan masyarakat belum memiliki kesadaran untuk melapor ke pihak
yang berwenang. OJK juga menyadari prinsip yang ada di masyarakat yaitu
jika masih untung maka masyarakat diam, namun jika sudah buntung
barulah masyarakat mulai menjerit. Hal tersebut menjadi penghambat OJK
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dalam

memberantas

investasi

ilegal

yang

ada

di

tengah-tengah

masyarakat.104
Berdasarkan keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 tahun
2016, Alternative dispute solution pada lembaga keuangan ada 6 yaitu :
a.

Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor
perasuransian.

b.

Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar
modal.

c.

Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun.

d.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
(LAPSPI) untuk sektor perbankan.

e.

Badan Arbitrase dan mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
(BAMPPI) untuk sektor penjaminan.

f.

Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk
sektor pembiayaan dan pegadaian.105
Keenam lembaga mediasi tersebut diberikan untuk memudahkan

konsumen dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa di bidang keuangan.
Selain itu, alternative dispute solution juga digunakan agar dapat
menghemat biaya dan menghemat waktu penyelesaian. Karena jika
diselsaikan lewat pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya
yang tinggi.
104
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Investasi di Provinsi
Lampung
Investasi menjadi trend tersendiri di kalangan masyarakat. Mulai dari
investasi di industri perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank.
Besar kecilnya keuntungan sangat berfluktuasi mengikuti besarnya suku bunga
atau keuntungan sebuah usaha pada industri keuangan syariah. Selain investasi
yang terdapat di dalam industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan
non bank masih banyak terdapat investasi yang lainnya di sektor riil seperti
property, tanah,emas dll. OJK selaku lembaga regulasi di bidang keuangan
memiliki tanggung jawab dalam menciptakan industri keuangan yang sehat dan
aman. Hal tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan pengawasan terhadap
lembaga keuangan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 5 tentang Otoritas Jasa
Keuangan menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan. Adanya penawaran dan permasalahan investasi ini
merupakan tantangan yang besar yang dihadapi oleh OJK. Tumbuhnya investasi
yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat dengan modus imbal hasil
yang tinggi membuat masyarakat cepat sekali tergiur. Seringkali masyarakat
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yang terjebak ke dalam investasi ini adalah orang-orang kaya yang tidak
memiliki pengetahuan terkait produk dan jasa keuangan yang mereka gunakan.
Tawaran investasi dengan imbal hasil yang tinggi ini dalam investasi
yang tidak memiliki izin bertabrakakan dengan kaidah investasi yang
sebenarnya. Dalam dunia investasi dikenal istilah hight risk hight return, artinya
semakin tinggi janji keuntungan yang diberikan, semakin tinggi pula resiko yang
melekat di dalamnya. Sedangkan di dalam penawaran investasi tidak berizin
menawarkan hight return dan sama sekali tidak memiliki resiko. Selain modus
imbal hasil yang tinggi, perusahaan yang melakukan penawaran investasi ilegal
di Lampung yang banyak dijumpai yaitu perusahaan yang tidak memiliki izin
atau memiliki izin namun tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan,
seperti Koperasi yang menghimpun dana dari luar anggota.
1.

Peran OJK dalam Pengawasan Investasi pada Lembaga Keuangan di
Provinsi Lampung
Kegiatan investasi atau menghimpun dana masyarakat merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, pasar modal,
dan industri keuangan non bank. Di Provinsi Lampung, terdapat banyak
sekali lembaga keuangan yang menawarkan jasa investasi. Semua lembaga
keuangan tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pengawasan yang
dilakukan OJK bertujuan agar lembaga keuangan yang diawasi dapat
tumbuh

berkembang

dan

tidak

merugikan

konsumennya.

Untuk
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mewujudkan tujuan tersebut OJK melakukan pengawasan melalui dua peran
yaitu peran preventif dan peran represif.
a.

Peran Preventif OJK dalam Mengawasi Lembaga Keuangan di Provinsi
Lampung
Peran preventif merupakan peran yang dilakukan OJK dengan
tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam industri jasa
keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi
Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan
non bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll)
dan mulai tahun 2014 juga mulai mengawasi sektor perbankan.
Pengawasan preventif dalam hal pencegahan penyimpangan dalam
industri keuangan dilakukan oleh OJK dengan melakukan beberapa
cara, diantaranya yaitu :
1) Melakukan pengawasan secara langsung (on-site supervision) dan
pengawasan secara tidak langsung (off-site supervision).
Praktek

pengawasan

secara

langsung

merupakan

pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan cara mengunjungi
secara langsung perusahaan jasa keuangan. Hal ini dilakukan
dengan tujuan agar OJK melihat secara langsung kinerja perusahaan
dan dapat melakukan pemeriksaan secara umum dan pemeriksaan
secara khusus guna mendapatkan gambaran keuangan perusahaan
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dan untuk memantau kepatuhan perusahaan jasa keuangan terhadap
peraturan OJK, dalam pengawasannya OJK dapat melakukan
sendiri ataupun melalui utusan dengan atas nama OJK. Sedangkan
dalam pengawasan tidak langsung, OJK tidak perlu mengunjungi
perusahaan jasa keuangan secara langsung, namun pengawasan
dilakukan dengan melihat laporan keuangan dan berkas-berkas
laporan lainnya yang disampaikan oleh perusahaan kepada OJK
secara berkala. Jadi, setiap perusahaan yang terdaftar di OJK wajib
menyampaikan laporan terkait keuangan dan data-data yang
diperlukan dalam proses pengawasan. Jika laporan tersebut
dianggap cukup dan tidak ada penyimpangan ataupun kejanggalan
lainnya maka OJK tidak perlu melakukan on-site supervision.
Dalam melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak
langsung sudah dilakukan oleh OJK dengan baik dan sesuai dengan
SOP perbankan, pengawasan dilakukan secara teratur dan rutin
setiap bulan. Hal ini dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya
penyimpangan baik dalam pengelolaan maupun pelayanan terhadap
masyarakat.
2) Melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.
OJK

melakukan

pemeriksaan

umum

pada

lembaga

keuangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran
pada lembaga yang diawasi. Berdasarkan SOP perbankan,
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pengawasan terhadap bank wajib dilakukan setahun sekali secara
berkala. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukan
pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. Berdasarkan
tabel pemeriksaan umum bank, sampai dengan triwulan II-2017
telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.101 kantor bank yang
terdiri dari 1.618 Kantor Pusat (KP), dan 483 Kantor Cabang (KC).
Dari 2.101 kantor bank tersebut, 569 diantaranya merupakan kantor
Bank Umum dan 1.532 kantor BPR dan BPRS. Dibandingkan
dengan rencana, realisasi pemeriksaan umum sudah mencapai
95,33%.
Selain

melakukan

pemeriksaan

umum,

OJK

juga

melaksanakan pengawasan secara khusus. Sampai dengan triwulan
III-2017, telah dilakukan 302 subjek pemeriksaan khusus terhadap
bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan
setoran modal, aktivitas operasional, joint audit, GCG, teknologi
dan informasi,froud, serta penetapan pencabutan.
OJK Lampung sudah melakukan pemeriksaan khusus dan
umum

pada

lembaga

keuangan

yang

berada

di

bawah

pengawasannya. Pengawasan umum sudah dilakukan pada semua
lembaga keuangan, namun dalam pengawasan khusus hanya
dilakukan pada lembaga keuangan yang dianggap perlu, seperti
pada Bank Pemerintah Daerah yang sempat terjadi penyimpangan.
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3) Melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan ( compliance Based
Supervision)
Pengawasan berdasarkan kepatuhan merupakan pengawasan
yang dilakukan oleh OJK dengan cara melakukan pemantauan
kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait
dengan operasi dan pengelolaan perusahaan di masa lalu.
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan
telah beroperasi dan dikelola dengan baik dan benar menurut
prinsip

kehati-hatian.

Dalam

melakukan

pengawasan

OJK

melakukannya pada semua lembaga keuangan yang ada di
Lampung. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan berdasarkan
kepatuhan sudah dilakukan dengan baik, namun perlu dilakukan
peningkatan, karena kepatuhan lembaga keuangan berdasarkan
prinsip kehatian-hatian sangat penting untuk

meningkatkan

kepercayan masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan
yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.
4) Pengawasan berdasarkan risiko (Risk based upervision)
Berdasarkan UU OJK Tahun 2011 disebutkan bahwa
pengawasan berdasarkan resiko perlu dilakukan guna untuk
mencegah terjadinya resiko pada perusahaan lembaga keuangan.
Pengawasan tersebut dilakukan dengan meningkatkan menajemen
resiko bank dan terus memantau tingkat kepatuhan bank.
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Pengawasan berdasarkan resiko terhadap lembaga keuangan sudah
dilakukan oleh OJK. Pengawasan ini dilakukan oleh OJK dengan
menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang
bertujuan agar OJK dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara
dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat
waktu. Dalam pengawasan ini diperlukan SDM yang benar-benar
faham serta dapat mendeteksi resiko yang akan datang. OJK
Lampung baru beroperasi selama kurang lebih 3 tahun, sehingga
masih perlu peningkatan SDM agar dapat memaksimalkan
kinerjanya dalam pengawasan.
c.

Peran Represif OJK terhadap Lembaga Keuangan
Peran represif dilakukan OJK apabila pelanggaran ataupun
tindak pidana di bidang keuangan sudah terlanjur terjadi. Peran ini
dilakukan untuk melindungi konsumen jasa keuangan khususnya apabila
pelanggaran yang dilakukan lembaga jasa keuangan sampai merugikan
konsumen. Menurut penulis, beberapa peran yang dilakukan OJK yang
termasuk peran represif yaitu :
1) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan. Penetapan sanksi administrative dilakukan OJK sesuai
dengan UU OJK No. 21 pasal 6 poin (7). Penetapannya dilakukan
setelah beberapa kali diberikan teguran terlebih dahulu. Sanksi
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tersebut dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan tidak sampai
merugikan konsumen.
2) Mencabut izin usaha dan izin orang perseorangan. Pencabutan izin
usaha atau perseorangan dilakukan OJK berdasarkan keputusan
pengadilan. Dan pencabutan ini dilakukan jika pelanggaran yang
dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah merugikan konsumen
dan masyarakat.
3) Pemberian keterangan ahli dan/atau saksi. Pemberian keterangan
ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan
perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam
menangani kasus dugaan tipibank. Selama triwulan III-2017
terdapat 22 permintaan keterangan ahli, yang berasal dari
Kepolisian Negara RI sebanyak 20 permintaan keterangan,
Kejaksaan RI sebanyak 1 permintaan keterangan, Satuan kerja
penyidikan OJK sebanyak 1 keterangan. Sementara itu, tidak ada
pemberian keterangan oleh saksi. Pemberian keterangan oleh OJK
Provinsi Lampung belum dilakukan dikarenakan kurangnya SDM
yang mampu, selain itu kasus tindak kejahatan pada lembaga
keuangan diserahkan kepada pengadilan dan OJK pusat.
4) Alternative Dispute Solution atau pembelaan hukum dilakukan OJK
ketika terdapat nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan yang
merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Pembelaan
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hukum sendiri sudah dilakukan OJK dengan menyediakaan
alternative penyelesaian selain melalui pengadilan. Sejauh ini
terdapat 6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun
LAPS yang sudah beroperasi adalah Badan Mediasi dan Arbitrase
Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase

Pasar Modal

Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP),
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
(LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan
Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan
Pegadaian Indonesia (BMPPI). Pemberian alternatif penyelesaian
sengketa di lakukan agar konsumen jasa keuangan yang mengalami
permasalahan dengan lembaga jasa keuangan lebih mudah dalam
menyelesaikan masalahnya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang
besar serta waktu yang lama.
2.

Peran OJK dalam Pengawasan Investasi Ilegal di Provinsi Lampung
Selain mengawasi ketiga sektor jasa keuangan tersebut, OJK juga
berperan terhadap penanganan dan pengawasan terhadap investasi ilegal.
Investasi ilegal sendiri merupakan kegiatan investasi (penghimpunan dana)
yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di
OJK. Namun bukan berarti kegiatan jasa keuangan yang tidak terdaftar di
OJK termasuk ilegal, karena OJK hanya mengawasi 3 sektor yaitu,
perbankan pasar modal, dan IKNB. Selain ketiga sektor tersebut maka
pengawasannya berada di bawah dinas terkait. Jadi, investasi yang tidak
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terdaftar di OJK belum tentu dapat dikatakan sebagai investasi ilegal,
asalkan mendapatkan izin dari instansi yang terkait dengan sektor usahanya.
Di Lampung sendiri, banyak sudah terkuak kasus investasi yang
tidak memiliki izin, diantaranya pada tahun 2013 investasi oleh Koperasi
Sentosa Abadi, dalam perkembangan kasusnya diduga dikarenakan
lemahnya pengawasan dari Dinas Koperasi terkait, dan buruknya manajerial
di BMT tersebut seperti rangkap jabatan dan lemahnya pengawasan internal.
Akibatnya pengelolaan BMT manjadi colaps dan pihak BMT tidak dapat
mengembalikan dana nasabah. Selain itu, BMT diduga menyalahi aturan
dalam menghimpun dana. Dimana koperasi tersebut seharusnya menjalankan
usahanya dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota.
Namun yang terjadi yaitu koperasi melakukan usaha dengan menghimpun
dana dari luar anggota. Sehingga kegiatan tersebut melanggar aturan dari
dinas koperasi. Koperasi yang boleh menghimpun dana dari luar anggota
hanyalah Koperasi yang memliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) oleh OJK. Dimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun
2013, ketika sebuah koperasi sudah mendapatkan izin usaha sebagai LKM
maka pengawasannya beralih ke OJK.
Pada tahun 2017 investasi properti oleh PT Crown Indonesia
Makmur, dalam kasus penipuan dan penggelapan. PT CIM di laporkan ke
Polda Lampung, dengan nomor Laporan : STTPL/83/2017/lpg/SPKT
tertanggal 21 Januari 2017. Doni Bismad selaku pemilik PT CIM diduga
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menggelapkan barang/harta peserta investasi property. Pada tahun 2017
investasi bangunan pada PT Global Patala.Berdasarkan hasil penyidikan
tersangka

membangun

perumahan

di

Imbakusuma

namun

belum

mengantongi izin, karena itu pembangunan tidak bisa dilanjutkan.
Sedangkan di Rajabasa, kendalanya tersangka sudah membayar pembelian
tanah tapi di gugat ahli waris. Karena kasus tersebut para korban menuntut
ganti kepada tersangka.
Selain menangani kasus asli Lampung, OJK juga menangani kasus
turunan dari OJK RI, seperti kasus Koperasi Pandawa dan kasus First
Travel.Dalam hal tersebut setiap KOKR di setiap provinsi wajib melakukan
pengawasan di Provinsinya, apakah ada salah satu korban yang berasal dari
masing-masing provinsi atau tidak, jika ditemukan terdapat korban maka
KOKR wajib melaporkannya ke Kantor OJK RI untuk memudahkan
penanganan kasusnya.
Berbeda dalam pengawasan terhadap lembaga investasi legal, dalam
pengawasan investasi ilegal OJK melakukannya tidak sendiran namun
bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang
diketuai oleh OJK. Sedangkan anggotanya terdiri dari : Regulator (Otoritas
Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi
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Republik Indonesia), dan Penegak Hukum (Kejaksaan Republik Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia).
Pembentukan Satgas Waspada Investasi sendiri bertujuan agar
mempermudah dalam pengawasan dan koordinasi jika ditemukan kasus
investasi, baik berbentuk koperasi, perdagangan, saham, dll.
Berdasarkan wawancara penulis kepada pihak OJK selaku ketua tim
Satgas Waspada Investasi menyebutkan terdapat dua peran yang dilakukan
OJK bersama Satgas Waspada Investasi. Kedua peran tersebut yaitu peran
preventif dan represif.
a.

Peran preventif OJK terhadap Investasi Ilegal
Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 4
disebutkan bahwa tugas OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat. Makna konsumen disini merupakan konsumen lembaga
jasa keuangan, sedangkan masyarakat yaitu masyarakat luas yang bukan
termasuk konsumen lembaga jasa keuangan. Dalam kasus investasi
ilegal yang harus dilindungi oleh OJK yaitu masyarakat luas, karena
pada dasarnya investasi ilegal dilakukan oleh lembaga yang tidak di
terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untuk mencegah terjadinya investasi
ilegal di masyarakat, OJK melakukan peran preventif. Peran ini
dilakukan oleh OJK sesuai dengan bidang perlindungan konsumen dan
masyarakat, khususnya masyarakat umum yang bukan termasuk
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konsumen jasa keuangan. Beberapa peran yang dilakukan oleh OJK
yaitu :
1) Melakukan Sosialisasi dan edukasi
Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan OJK kepada
masyarakat yaitu mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan
dana dan pengelolaan investasi ilegal. Sosialisasi dan edukasi
tersebut sudah menjadi tugas dari OJK bersama team Satgas
Waspada Investasi untuk mencegah dan melindungi masyarakat. di
Provinsi Lampung, sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan OJK
melalui media-media wartawan, talk show, dan seminar yang
dilakukan di perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dinas. Pada
tahun 2017 OJK mulai melakukan edukasi ke daerah-daerah
bekerjasama dengan mahasiswa KKN UIN Raden Intan di beberapa
daerah Pringsewu dan Lampung Selatan. Selain itu, setiap ada
kerjasama dengan OJK selalu diselipi dengan materi tentang
edukasi sektor jasa keuangan juga masalah investasi ilegal. Edukasi
dan informasi yang dilakukan kepada masyarakat yaitu tentang
sektor jasa keuangan, baik produk dan layanannya. Hal ini juga
sejalan dengan upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan
masyarakat Indonesia agar mengerti dan paham mengenai sektor
jasa keuangan. Dengan ini diharapkan masyarakat sudah memiliki
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antisipasi secara dini apabila masyarakat ditawari investasi yang
tidak memiliki izin dari OJK.
2) Meningkatkan Koordinasi dengan Penegak Hukum
Peran ini dilakukan oleh OJK dengan meningkatkan
koordinasi dengan penegak hukum di daerah-daerah. Hal tersebut
dilakukan sesuai dengan tugas dari Tim Satgas Waspada Investasi
yaitu meningkatkan koordinasi antar sektor lembaga. Peningkatan
koordinasi tersebut salah satunya dengan cara knowledge sharing
dengan penegak hukum, agar setiap penegak hukum di daerah
memiliki visi dan misi yang sama dalam memerangi investasi ilegal
yang beredar di masyarakat. Di provinsi Lampung, peningkatan
koordinasi dilakukan oleh team Satgas Waspada Investasi kepada
penegak hukum yang ada di daerah-daerah, baik kepolisian atau
pihak lain yang terkait.
Dalam

menjalankan

upaya

preventif

ini,

OJK

belum

melakukannya secara optimal. Menurut penulis, hal ini dikarenakan
kewenangan yang telah ditetapkan perundang-undangan perlu proses
dan waktu serta kesiapan OJK sendiri dalam menjalankannya. Karena
fokus utama OJK pada saat itu lebih kepada pengawasan bank yang
harus diperbaiki lebih lagi setelah adanya penyerahan wewenang tugas
pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. Tetapi pada tahun 2015
hingga 2016 sudah melakukan tugas dan wewenang OJK yang lain
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yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan
knowledge sharing dalam rangka peningkatan koordinasi dengan
penegak hukum baru dilaksanakan setelah terbentuknya Tim Satgas
Waspada Investasi pada tahun 2016.
b.

Peran Represif OJK terhadap Investasi Ilegal
Upaya represif dilakukan oleh OJK dikarenakan kegiatan
investasi ilegal terlanjur terjadi di masyarakat. Peran represif dilakukan
dalam rangka memperbaiki investasi dan mengembalikan kepercayaan
masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Untuk itu, terdapat beberapa
peran yang dilakukan OJK yaitu :
1) Memberikan fasilitas penyelesaian sengketa
Fasilitas penyelesaian sengketa dilakukan OJK dengan cara
membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melapor
adanya penawaran investasi yang tidak memiliki izin OJK atau bagi
masyarakat yang sudah tertipu untuk ditindaklanjuti pengaduannya.
Sesuai dengan penjelasan UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang
pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak
memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin
usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan
konsumen dan masyarakat. Namun, pencabutan izin usaha harus
tetap berjalan sesuai pengadilan. Selain itu, OJK juga memberikan
pembelaan hukum bagi konsumen jasa keuangan yang memiliki
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masalah dengan lembaga keuangan tertentu. Hal ini dilakukan agar
permasalahn yang ada cepat selesai dan tidak menghabiskan biaya
yang besar. Dalam prakteknya, OJK Provinsi Lampung hanya
menerima pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun
melalui call center OJK. Fasilitas penyelesaian oleh OJK belum
dilakukan secara maksimal. Peran ini perlu disosialisasikan kembali
kepada masyarakat agar masyarakat faham dan mengetahui kemana
harus mengadu apabila ditemukan investasi yang diduga ilegal.
2) Ikut serta dalam penanganan kasus investasi ilegal
Dalam penanganan kasus investasi ilegal, dilakukan
bersama dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Kegiatan
penanganan yang dilakukan yaitu :
a) Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki
izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Kasus-kasus
investasi yang tidak memiliki izin semua diperoleh dari adanya
pengaduan dan laporan masyarakat. Semua kasus-kasus yang
masuk ke OJK kemudian dibawa ke pertemuan rutin Satgas
Waspada Investasi untuk dapat diproses selanjutnya. Hal
tersebut

dikarenakan

investasi

ielgal

yang

beredar

di

masyarakat tidak semuanya berbentuk investasi di sektor jasa
keuangan, namun bisa dalam bentuk perdagangan, koperasi,
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investasi riil dll yang merupakan kasus lintas wewenang dan
membutuhkan koordinasi antar dinas terkait.
b) Menganalisis kasus-kasus. Sudah dilakukan oleh OJK Provinsi
Lampung. kasus kasus yang dianalisis merupakan kasus
investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan
masyarakat dalam skala besar maupun kecil. Kasus yang
dianalisis berasal dari Provinsi Lampung sendiri ataupun
turunan dari OJK pusat. Kasus turunan dari OJK pusat
merupakan kasus investasi yang skalanya besar seperti kasus
First Travel dan Koperasi Pandawa. Dalam kedua kasus
tersebut OJK pusat menurunkannya ke OJK Provinsi Lampung
agar dianalis apakah terdapat korban yang berasal dari Provinsi
Lampung.
c) Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi
yang

tidak

memiliki

izizn

dan

berpotensi

merugikan

masyarakat. Tugas ini dilakukan OJK Provinsi Lampung
bersama dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam
pemeriksaanya dilakukan bersama dengan pihak kepolisian dan
kemudian melakukan penyidikan sebelum dilanjutkan ke tahap
pengadilan.
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3) Melakukan Penghentian Kegiatan Usaha
Tindakan tersebut sudah dilakukan oleh OJK Provinsi
Lampung setelah melakukan pemeriksaan dan penyidikan dan
apabila kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan
terbukti merugikan masyarakat maka OJK memiliki kewenangan
untuk menghentikan usaha dan mencabut izin usaha tersebut.
Dari hasil wawancara dengan pihak OJK, penulis menemukan
adanya keterbatasan OJK dalam upaya represif. Hal ini dikarenakan
kurang sadarnya masyarakat untuk melaporkan kegiatan investasi yang
dicurigai ilegal. Karena tanpa adanya pengaduan dari masyarakat, OJK
tidak dapat mengetahui praktek investasi

ielgal yang sedang

beredar.Sikap masyarakat yang tidak mau melapor jika masih
mendapatkan keuntungan padahal sudah jelas investasi yang dilakukan
tidak wajar menjadi salah satu penghambat upaya represif OJK.Selain
itu, peran preventif belum dilakukan secara menyeluruh keseluruh
daerah.Hal tersebut dikarenakan masih baru dan SDM yang belum
mencukupi untuk menjangkau ke daerah-daerah di seluruh Lampung.
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran OJK dan Investasi
1.

Peran Pengawasan OJK Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam
Pengawasan

diperlukan

untuk

mengontrol

agar

tidak

terjadi

penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah
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ditetapkan. Pengawasan juga merupakan koreksi dan perbaikan terhadap
tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang. Sama halnya
dalam Islam, pengawasan dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi
tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan tetap berjalan sesuai dengan
syariah.
Peran yang dilakukan OJK dalam perlindungan konsumen dan
masyarakat bukan merupakan sesuatu yang baru. Jika bercermin dengan
pengawasan serta perlindungan dalam perspektif ekonomi Islam, maka telah
ada pada sejarah perekonomian Islam yakni pada zaman nabi Muhammad
saw. terdapat sebuah lembaga yang dinamakan Hisbah (pengawas) yang
tugas utamanya adalah melakukan ammar makruf nahi munkar di bidang
keuangan.Alhisbah tidak hanya mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga
untuk bidang hukum.
Fungsi hisbah dan wewenangnya hampir mirip dengan yang dilakukan
OJK. Namun pada zaman tersebut kegiatan serta lembaga keuangan tidak
sekompleks sekarang. Dalam perannya, hisbah sangat berperan dalam
perekonomian bukan hanya sebagai pengawas namun juga membuat
regulasi, memberikan nasehat (edukasi dan pemahaman) serta melakukan
penindakan dalam hal memberikan sanksi serta menjatuhi hukuman jika ada
yang melakukan kegiatan yang menyimpang dalam perekonomian. Dalam
perannya hisbah tidak hanya mengawasi orang-orang yang melakukan
perekonomian

saja,

namun

mengawasi

masyarakat

yang

menjadi
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tanggungjawabnya.

Memberikan

perlindungan

yang

sama

kepada

masyarakat agar masyarakat merasa aman serta tidak ada ketimpangan di
dalam masyarakat dalam perlindungan di sektor perekonomian.
Peran tersebut bukan merupakan peran baru yang dilakukan
pemerintah, pada kenyataanya peran pengawasan sudah dilakukan di zaman
Rasulullah saw. dan sudah diatur di dalam Al-qur’an surat An-Nisa (4) : 135:

            
             

              

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.Dan
jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan.”
Ayat tersebut merupakan perintah untuk berlaku adil dalam
menegakkan keadilan. Menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi
sebenar-benarnya sebagai sifat yang melekat pada diri dan melaksanakan
dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan
batin. Menjadi penggerak untuk diri sendiri, kedua orang tua dan kerabat,
baik kaya atau miskin, bukan kondisi tersebut menjadi alasan untuk tidak
menegakkan keadilan. Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. menghadapi
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kasus ada dua orang yang satu kaya dan yang satunya lagi miskin dimana
hati nabi cenderung membela yang miskin karena iba akibat kemiskinanya.
Dalam perspektif Islam, perlindungan konsumen dan masyarakat
hendaknya dilakukan dengan tujuan meluruskan yang tidak lurus,
mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar. Hal tersebut dapat
dilakukan jika OJK berpegang teguh dengan Q.S An-Nisa :135. Selain itu
perlindungan konsumen dan masyarakat hendaknya didasarkan pada rasa
takut terhadap Allah, bukan hanya dari negara atau pemerintah.Karena
dengan begitu artinya ada pemisahan dan perbedaan perlindungan. Karena
dalam menegakkan keadilan dalam hal ini OJK sebagai penegak keadilan di
sektor jasa keuangan, haruslah menjadi penegak keadilan yang sempurna
lagi sebenar-benarnya. Tidak hanya membela dan berlaku adil terhadap
konsumen selaku pengguna jasa keuangan yang diawasi oleh OJK saja, akan
tetapi masyarakat yang juga terjebak kasus investasi ini juga harus diberi
perlindungan. Dengan adanya rasa takut kepada Allah dan adanya
persamaan perlindungan, maka akan tercipta keadilan dan ketenangan batin
karena sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga pada akhirnya fungsi OJK
yaitu

menyelenggarakan

sistem

pengaturan

dan

pengawasan

yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan akan
tercapai.
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2. Investasi Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam
Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan AlQur’an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam,masyarakat
dan hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan, iman kepada
Allah, dan bahwa Dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya.
Manusia sebagai makhluk ciptaanNya karena Ilahiah. Islam membolehkan
setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan,
memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama.
Investasi merupkan salah satu ajaran dari konsep Islam yang
memenuhi tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat
dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga
bernuansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, oleh karena
investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan
dalam Alqur’an sebagai berikut.


               
    

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasyr :18).
Dalam ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa manusia bukan saja
memperhatikan kehidupan akherat namun harus pula memperhatikan
kehidupan dunia karena kata ghad, dalam bahasa Ara, bisa berarti besok,
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pagi, lusa atau waktu yang akan datang. Dalam Islam investasi merupakan
kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dapat berinvestasi harta
yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang
lain. Al-Qur’an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta
yang dimiliki. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw bersabda “
Ketahuilah, barang siapa yang memelihara anak yatim sedangkan anak yatim
tersebut memiliki harta, maka hendaklah ia menginvestasikannya, janganlah
ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta it uterus berkurang lantaran
zakat”.
Dalam Islam, investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
muamalah, hal tersebut dilakukan agar investasi yang dilakukan tidak
merugikan orang lain dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip
muamalah dalam Islam, yaitu : Investasi yang dilakukan harus dilakukan
pada usaha yang halal, bukan untuk usaha yang haram seperti perusahaan
miras, tidak mengandung riba dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan
Islam. Yang kedua yaitu diantara kedua belah pihak baik shahibul maal
maupun mudharib tidak ada yang mendzolimi dan tidak ada yang dizdolimi,
dengan kata lain investasi yang dilakukan haruslah saling menguntungkan
antara pemilik dan pengelola. Yang ketiga yaitu investasi dilakukan atas
dasar ridha sama ridha dan tidak ada unsur paksaan. Dan yang terakhir
terhindar dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba dan bathil).

115

Sedangakan etika dalam investasi syariah dalam lingkaran halal dan
haram adalah menjauhi berbagai larangan Islam dan memproduksi sesuatu
yang diperbolehkan dalam Islam, diantaranya :
a) Seorang

muslim

harus

menanam

sesuatu

yang

memberikan

kemashlahatan dan apa-apa yang dihalalkan.
b) Seorang muslim juga harusmemproduksi barang-barang halal,baik halal
ketika barang tersebut dikenakan ataupun halal untuk dikoleksi.
c) Investasi harta dengan cara memberikan keuntungan dan kemashlahatan
masyarakat pada lembaga keuangan atau perusahaan yang sesuai dengan
syariah.
d) Memakai sistem bagi hasil dan menjauhi riba.
e) Bertransaksi dengan prinsip syariah seperti : titipan, bagi hasil, sewa,
jasa (fee).
Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus
memperhatikan halal dan haram pada bisnis ataupun usaha kita. Kita harus
mendapatkan harta atau penghasilan dengan cara yang baikatau halal dan
juga terhindardari penghasilan yang dicapai dengan cara yang salah atau
haram.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Peran Otoritas Jasa
Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di provinsi
Lampung sudah dilakukan dengan baik, namun dalam melakukan peran
preventif yaitu sosialsisasi dan informasi terhadap investasi ilegal belum
dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh daerah di Lampung.

2.

Peran pengawasan yang dilakukan OJK sudah ada sejak zaman Rasulullah
saw yaitu dilakukan oleh lembaga hisbah, dalam melakukan perannya
sebagai pengawas lembaga keuangan seharus dilakukan dengan tujuan
meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang benar dan mengoreksi
yang salah. Pengawasan seharusnya dilakukan atas dasar rasa takut kepada
Allah SWT. Sedangkan investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam,
selain untuk mempersiapkan bekal untuk masa yang akan datang, investasi
juga penting dilakukan agar harta yang dimiliki tidak tergerus oleh zakat,
karena pada dasarnya setiap harta ada zakatnya.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Peran Otoritas Jasa
keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung merupakan sebuah
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lembaga yang memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu melakukan tugas
pengawasan dengan tujuan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak
melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat. Namun untuk dapat
mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan
yaitu : Memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan
informasi sampai kedaerah-daerah seluruh Provinsi Lampung, karena pada
dasarnya target dari pelaku investasi ilegal yaitu orang-orang kaya yang tidak
mempunyai pengetahuan tentang investasi dan lembaga keuangan.
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Pendidikan terakhir

: S1 Perbankan Syariah

Alamat

: Sripurnomo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus

Nomor Telp.

: 081369030963

Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
pada jurusan Perbankan Syariah dengan nilai IPK 3,83. Saat ini saya sudah terbiasa
bekerja menggunakan komputer dan memiliki pengalaman kerja sebagai admin. Saya
juga dapat bekerja secara mandiri maupun tim, mengutamakan kejujuran dalam
bekerja. Latar belakang pendidikan saya juga sangat memuaskan dan saya yakin
dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya juga melampirkan :
1. Daftar Riwayat Hidup (CV)
2. Foto Copy SKL
3. Foto Kopi Transkip Nilai
4. Foto Kopi KTP
5. Pas foto 3x4 terbaru
Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan, saya sangat berharap dapat
bergabung dengan PT. Uber Anugerah Motor. Atas perhatian serta kesempatan yang
Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Agus Anita Sari

Bandar Lampung, 04 Juli 2018
Perihal

: Lamaran Kerja

Lampiran

: 5 Lembar

Kepada Yth.
PT. FATAWISATA
Jalan Imam Bonjol, Gg. Pisang, Kel. Sukajawa
Kec. Tanjung Karang, Bandar Lampung
Dengan Hormat,
Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Iklan Lowongan Pekerjaan tanggal 03
Juli bahwa PT. FATAWISATA sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai
Admin. Maka dengan surat ini saya berminat untuk dapat mengisi lowongan
pekerjaan tersebut.
Berikut ini data diri saya

:

Nama

: Agus Anita Sari

Tempat, Tanggal lahir

: Sudimoro, 14 Agustus 1996

Jenis Kelamin

: Perempuan

Pendidikan terakhir

: S1 Perbankan Syariah

Alamat

: Sripurnomo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus

Nomor Telp.

: 081369030963

Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
pada jurusan Perbankan Syariah dengan nilai IPK 3,83. Saat ini saya sudah terbiasa
bekerja menggunakan komputer dan memiliki pengalaman kerja sebagai admin. Saya
juga dapat bekerja secara mandiri maupun tim, mengutamakan kejujuran dalam
bekerja. Latar belakang pendidikan saya juga sangat memuaskan dan saya yakin
dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya juga melampirkan :
1. Daftar Riwayat Hidup (CV)
2. Foto Copy SKL
3. Foto Kopi Transkip Nilai
4. Foto Kopi KTP
5. Pas foto 3x4 terbaru
Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan, saya sangat berharap dapat
bergabung dengan PT. FATAWISATA. Atas perhatian serta kesempatan yang
Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Agus Anita Sari
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Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame
Bandar Lampung
Merujuk surat saudara Nomor B.385/Un.16/DE/PP.00.9/02/2018 tanggal 14
Februari 2018 perihal permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa
Mahasiswa Saudara atas nama Agus Anita Sari /Jurusan Perbankan Syariah, dapat
melaksanakan penelitian di OJK Provinsi Lampung dalam rangka penulisan skripsi
dengan judul “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di
Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Otoritas Jasa
Keuangan Provinsi Lampung).
Selanjutnya kami mengharapkan agar yang bersangkutan dapat melaksanakan
kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memenihi tata tertib serta disiplin yang
berlaku di linkungan Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan hasil penelitian
kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
Demikian kami sampaiakan, atas kerjasamanya diucapkan termikasih.

Tembusan :
Sdr. Agus Anita Sari
Kantor OJK Provinsi Lampung
Jalan Way Sekampung No. 9 Bandar Lampung 35214
Telepon : 0721 486021, 0721 486027, 0721 5601471, 0721 5601472, Faksimile : 0721 8031199
Situs : www.ojk.go.id
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