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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyediaan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan 

dan lembaga lainnya merupakan tatanan perekonomian suatu negara. Dalam 

menjalankan suatu pemerintahan yang baik, negara dan masyarakat akan 

selalu mengikuti perkembangan zaman dalam bidang apapun. Bidang yang 

paling cenderung berubah dalam perkembangan zaman adalah bidang 

teknologi. Pada umumnya, masyarakat selalu mengharapkan peningkatan 

teknologi yang semakin pesat dikarenakan pada era globalisasi ini, aktivitas 

masyarakat selalu bergantung pada bantuan teknologi. Kegiatan masyarakat 

pada bidang perekonomian kini juga mulai bergeser pada perekonomian 

modern yang menggunakan teknologi dalam berbagai transaksi keuangan. 

Salah satu kemajuan dalam perekonomian modern saat ini adalah dengan 

adanya Fintech atau Teknologi Finansial. Menurut National Digital 

Research Centre (NDRC), 2010, Teknologi Finansial adalah suatu inovasi 

yang di bidang jasa finansial, sehingga diharapkan menjadi proses 

pelayanan yang lebih praktis dan efisien serta meningkatkan mutu 

pelayanan kepada nasabahnya.  

Keberadaan Fintech membuat proses transaksi keuangan menjadi 

lebih praktis dan cepat. Fintech kini berkembang di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Fintech diciptakan karena pada zaman sekarang, produk yang 

dibutuhkan masyarakat dapat dijangkau melalui aplikasi online ataupun 
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situs online dimana masyarakat memerlukan suatu hal yang dapat digunakan 

untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah. Fintech 

memudahkan kehidupan masyarakat di bidang layanan keuangan. Layanan 

keuangan yang dimaksud berupa metode pembayaran, transfer dana, 

pinjaman, pengumpulan dana, dan juga pengelolaan aset. Fintech 

dibutuhkan di Indonesia dan di dunia disebabkan oleh meningkatnya 

penggunan internet dan smartphone sehingga dibutuhkan transaksi 

keuangan secara online, Fintech dianggap lebih praktis dari pada industri 

keuangan yang konvensional, dan penggunaan media sosial oleh masyarakat 

yang menyediakan berbagai informasi mengenai fintech baik dalam hal 

positif ataupun negatif.  

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK) merupakan lembaga yang memiliki 

tugas pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-

lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia. OJK sebagai 

lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan 

pihak lain mempunyai peranan yang penting dalam mengawasi 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan fintech di Indonesia. 

OJK telah memberikan arahan kepada masyarakat agar lebih berhati-

hati dalam penggunaan Fintech khususnya di layanan pinjaman online. 

Selain kemudahan yang dapat dirasakan masyarakat pengguna Fintech, juga 

terdapat berbagai resiko seperti resiko gagal bayar bagi peminjam maupun 

pemberi pinjaman. Resiko tersebut biasanya ditimbulkan karena adanya 
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Fintech ilegal yang dimana perusahaan tersebut didirikan tanpa izin yang 

sah dari OJK. Pada umumnya selain tidak mendaftarkan nama perusahaan 

fintech, perusahaan tersebut ditolak oleh OJK dikarenakan berbagai faktor 

lain, seperti penetapan bunga pinjaman tidak sesuai dengan yang telah 

ditetapkan OJK, cara penagihan utang yang tidak layak seperti 

menggunakan kata-kata kasar dan menyalahgunakan data pribadi konsumen 

bahkan telah ada kasus penagihan hutang yang merenggut nyawa salah satu 

konsumen.  

Pendirian perusahaan fintech ilegal semakin marak dikarenakan 

ketamakan perusahaan yang tidak memikirkan nasib konsumen atau 

nasabah. Oleh karena itu, OJK melalui peraturannya sangat serius menindak 

tegas fintech ilegal dengan berkerja sama dengan Satuan Petugas Waspada 

Investasi dan Google Indonesia untuk menghapus semua aplikasi Fintech 

yang ilegal. Pada bulan Oktober 2019, OJK mengeluarkan data perusahaan 

Fintech Peer To Peer Lending ilegal dimana tercatat ada 1475 perusahaan 

yang sedang ditindak lanjuti oleh OJK untuk dihapus aplikasi 

peminjamannya.  

 Penggunaan aplikasi Fintech memang memberikan banyak dampak 

positif bagi masyarakat jika konsumen mampu lebih berhati-hati dalam 

menentukan pada perusahaan apa ia akan menjalin hubungan pinjam-

meminjam, namun harus diketahui bahwa dengan maraknya perusahaan 

Fintech ilegal pada saat ini dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen 

secara materi maupun fisik dan psikis. Hal ini disebabkan oleh bunga 
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pinjaman yang tinggi serta teknik penagihan hutang yang tidak wajar yang 

dilakukan oleh perusahaan Fintech ilegal. Dampak negatif ini memberikan 

alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana 

peranan OJK dalam menindak lanjuti perusahaan Fintech ilegal di 

Indonesia.    

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja perangkat hukum dan dampak Financial Technology Peer To 

Peer Lending terhadap perkembangan Lembaga Jasa Keuangan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan 

perusahaan Financial Technology ilegal? 

3. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan Financial Technology yang ada di 

Indonesia? 

1.3. Tujuan Penulisan  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perangkat hukum dan dampak Financial 

Technology Peer To Peer Lending terhadap perkembangan Lembaga 

Jasa Keuangan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

penanggulangan perusahaan Financial Technology ilegal. 
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3. Untuk mengetahui wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan Financial Technology 

yang ada di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penulisan 

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah. 

Bagi OJK, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengawasan yang lebih efektif kepada perusahaan Fintech agar 

masyarakat dapat menggunakan aplikasi Fintech dengan aman 

dan nyaman. 

b. Bagi Masyarakat. 

Khususnya Pengguna Fintech, melalui penelitian ini diharapkan 

dapat dengan cermat membedakan perusahaan Fintech yang 

legal dan ilegal agar tidak mengakibatkan kerugian di kemudian 

hari. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi 

perkembangan ilmu pengetahuan terhadap penggunaan Fintech. 

b. Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi 

Pemerintah untuk meningkatkan Pengawasan kepada 

Perusahaan Fintech dengan tujuan meminimalisir atau 

mengurangi dampak negatif pengunaan Fintech. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini memuat materi-materi yang dikelompokkan menjadi 

beberapa sub bab, diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan 

manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis, 

serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang disusun berdasarkan kelompok 

permasalahan yang sedang dibahas yang dikutip dari buku, jurnal, hingga 

karya ilmiah lain yang dapat digunakan sebagai pendukung penyusunan 

penelitian.  

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi hal terkait jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data, bagaimana pendekatan penelitian dilakukan, serta teknik analisa data 

dan jadwal penelitian yang akan dilakukan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang hasil yang didapat dari proses penelitian yang 

kemudian dijabarkan kedalam tulisan ilmiah dan didukung oleh teori-teori 

yang dapat dikutip dari buku atau sumber ilmiah lain dan dianalisa oleh 

peneliti.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti 

berdasarkan hasil penelitian, serta saran kepada beberapa instansi atau 

lembaga terkait sebagaimana yang telah diuraikan alasannya oleh penulis 

pada bab-bab sebelumnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


