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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan 
Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) 
atau Omnibus Law Sektor Keuangan. RUU PPSK diharapkan dapat memperkuat sektor 
keuangan dan perekonomian secara optimal sehingga mampu mengatasi krisis, seperti 
Pandemi Covid-19 dan Krisis Keuangan Global.  

Namun, dalam draft RUU PPSK ini masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah. 
Beberapa pasal dalam RUU tersebut mengancam independensi lembaga otoritas 
keuangan sehingga menimbulkan masalah yang pelik. Pasal-pasal tersebut bukannya 
mendorong penguatan lembaga dan sektor keuangan, melainkan malah melemahkan 
dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan yang telah terbentuk baik serta 
buah manfaatnya telah kita nikmati selama ini.  

Beberapa isu atau pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam RUU PPSK ini antara lain: 

1. Kekuatan Absolut KSSK dan Peran Sentral Menteri Keuangan 

RUU PPSK memberikan kewenangan dan tugas yang sangat besar kepada Komite 
Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), berikut keberadaan forum koordinasi stabilitas 
sistem keuangan. Kewenangan dan tugas yang sangat besar dari KSSK tersebut semakin 
meneguhkan kekuatan absolut dari KSSK, dengan ketua Menteri keuangan dalam 
penentuan seluruh kebijakan. Aturan mengenai KSSK dan mekanisme pengelolaan 
stabilitas sistem keuangan berpeluang mengurangi kewenangan dan mengamputasi 
independensi institusi lain; BI, OJK dan LPS.  

Keadaan Ini berimplikasi untuk membuat lembaga otoritas lain tidak lagi independen 
karena mereka harus patuh pada aturan yang disepakati oleh KSSK atas nama menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Hal ini juga menyebabkan rentan terjadinya abuse of power 
dari otoritas eksekutif (kementerian keuangan) dalam penanganan krisis. Seluruh 
kemungkinan ini berpotensi terjadi karena besarnya peranan eksekutif yang 
direpresentasikan oleh Menteri Keuangan dalam proses pengambilan keputusan KSSK. 
Dengan diberikannya hak suara kepada LPS, jumlah suara menjadi genap sehingga 
menyulitkan untuk pengambilan keputusan yang berlandaskan suara terbanyak, 
apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Kegagalan mencapai suara terbanyak 



 

 

 

menyebabkan pengambilan keputusan KSSK diserahkan kepada Menteri Keuangan 
sebagai koordinator KSSK.  

 

2. Independensi Lembaga Otoritas Keuangan 

Selain besarnya wewenang KSSK, independensi lembaga-lembaga otoritas keuangan, 
seperti BI, OJK dan LPS juga diperlemah oleh anggota partai politik yang dapat menjadi 
anggota dewan pimpinan, terlibat dalam mekanisme pembentukan pansel dan 
prosedur pemilihan dewan pimpinan, dan menjadi keberadaan dewan 
pengawas/supervisi setiap lembaga otoritas keuangaan tersebut.  

Pada Bab III tentang Kelembagaan, telah dihapus Pasal 47 huruf c mengenai larangan 
Anggota Dewan Gubernur (Deputi BI) untuk menjadi pengurus atau anggota partai 
politik. Ketiadaan larangan anggota/pengurus partai politik ini juga terjadi untuk 
kriteria anggota Dewan Komisioner OJK ataupun Dewan Komisioner LPS. Besarnya 
pengaruh partai politik dalam kepemimpinan lembaga otoritas keuangan juga dapat 
dilihat dari mekanisme pembentukan pansel dan pemilihan dewan komisioner OJK dan 
LPS. Pelemahan independensi lembaga otoritas keuangan dan besarnya dominasi 
kepentingan politik dapat juga terjadi melalui keberadaan Dewan Pengawas atau 
Badan Supervisi untuk masing-masing lembaga tersebut. Badan supervisi ini 
merupakan kepanjangan tangan DPR. Mereka bertugas untuk membantu DPR 
mengawasi dan melakukan evaluasi kinerja kelembagaan  dari BI, OJK dan LPS.  

Seluruh hal tersebut di atas tentunya merupakan sebuah kemunduran yang luar biasa. 
Jika hal ini disetujui, pimpinan BI, OJK dan LPS dapat diisi oleh pengurus dan/atau 
anggota partai politik. Ketiganya akan sulit memiliki independensi dalam menentukan 
kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan stabilitas sistem 
keuangan, serta termasuk dalam mengambil keputusan internal organisasi karena 
anggotanya terafiliasi kepentingan politik tertentu. Pada akhirnya, hal tersebut akan 
menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga tersebut. 

3. Multiple Objectives Bank Sentral  

Pada Draft RUU PPSK, tugas Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral tidak lagi hanya 
memelihara stabilitas nilai tukar, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan sistem 
keuangan, tetapi ditambahkan dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. 

Panambahan fungsi BI tersebut sangat tidak perlu dan dapat menjadi kontra produktif 
karena fungsi BI yang ada saat ini sudah cukup dan relevan sebagai bank sentral. 
Penambahan  tugas BI malah  akan semakin membebani BI dan menjadikannya tidak 
fokus.  



 

 

 

BI akan mengalami kesulitan untuk memenuhi semua fungsi tersebut, karena seringkali 
masing-masing fungsi tersebut saling kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, 
misalnya, adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Terlebih, batasan ataupun 
kriteria mengenai “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” juga tidak jelas. 
Kesemuannya itu pada akhirnya akan menyulitkan untuk meminta 
pertanggungjawaban dari BI sebagai bank sentral.  

4. Kewajiban Penyesuaian Suku Bunga  

Terkait dengan perluasan fungsi dan tugas BI tersebut di atas, pada RUU PPSK, 
dinyatakan kewajiban bank-bank umum untuk melakukan penyesuaian ambang batas 
suku bunga kredit perbankan sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia paling lama 
tujuh hari sejak ditetapkan penyesuaian suku bunga. Hal ini bukan hanya akan 
menggangu bekerjanya mekanisme pasar dalam penentuan suku bunga, tapi juga akan 
menimbulkan masalah-masalah baru pada system keuangan dan perbankan nasional, 
seperti pasar gelap ataupun hilangnya kepercayaan masyarakat.  

Permasalahan tidak/kurang berjalannya transmisi suku bunga secara cepat yang terjadi 
selama ini seyogyanya dicari penyebab utamanya dan diselesaikan secara tuntas, dan 
bukan mencari jalan pintas dengan memaksa bank menetapkan suku bunga sesuai 
dengan suku bunga acuan.  

5. Permanen Burden Sharing (Pembelian SBN oleh BI) 

Guna meneruskan mekanisme berbagi beban atau burden sharing saat Pandemi Covid-
19, RUU PPSK menambahkan pasal 36A dan 36B yang mengatur kewenangan BI untuk 
dapat membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana mendukung pelaksanaan 
kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permsalahan stabilitas system keuangan. 

Tanpa penjelasan yang lebih detail dan transparan tentang kapan ketentuan ini dapat 
diterapkan, aturan ini dapat berpotensi disalahgunakan dan mengancam independensi 
BI. Desain RUU PPSK yang menempatkan posisi KSSK (yang secara riil kekuasaan 
didominasi oleh peran kementerian keuangan) yang lebih kuat dibandingkan BI, OJK 
dan LPS. Bersamaan dengan adanya multiple objectives dari BI, akan membuat BI tidak 
lagi independen mengatur kebijakan yang berurusan dengan stabilitas keuangan 
karena formulasi kebijakan berpindah pada KSSK. 

Ketentuan ini dapat menjadikan BI sebagai “sapi perah” pembangunan dan sumber 
pembiayaan politik anggaran pemerintah. Peran ini dapat memaksa BI untuk mencetak 
uang lebih banyak tanpa memikirkan keberlanjutan stabilitas perekononomian di masa 
depan; tingkat inflasi yang tinggi dan krisis beban untang negara yang meningkat.  

6. Perluasan kewenangan OJK dan LPS 



 

 

 

Selain menambah tugas/kewenangan Bank Indonesia, RUU PPSK juga menambah 
tugas dan kewenangan dari lembaga otoritas keuangan lain, yaitu OJK dan LPS. Tugas 
OJK akan bertambah dengan turut melakukan pengawasan, pemberian izin, hingga 
mencabut izin operasional koperasi simpan pinjam. Kemudian, kewajiban LPS juga 
mengalami penambahan, yaitu selain menjamin simpanan dana masyarakat di 
perbankan, LPS juga menjamin polis asuransi. 

Penambahan tugas kedua lembaga otoritas keuangan ini akan menambah beban 
kedua lembaga tersebut yang telah memiliki beban tugas yang berat dan luas, 
sementara sumberdaya yang mereka miliki juga terbatas. Tugas tambahan tersebut 
akan memecah fokus perhatian dan sumberdaya dari kedua lembaga tersebut.  

Bentuk lembaga penjamin polis, sebaiknya berdiri sendiri atau tidak perlu digabungkan 
dengan LPS. Demikian pula, kewenangan pengaturan dan pengawasan koperasi 
simpan pinjam lebih baik diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Koperasi dan 
UMKM.   
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