
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan berupaya 

untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.1 Sehubungan dengan 

tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk 

di bidang ekonomi dan keuangan.2  

Perekonomian nasional selalu berkembang sangat cepat dengan tantangan yang 

semakin kompleks berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang makin canggih. 

Masyarakat bersaing menciptakan inovasi, khususnya di bidang penyelenggaraan 

jasa keuangan, guna memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan akses keuangan 

yang mudah dan cepat.  Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan 

di bidang ekonomi yang diharapkan dapat mendukung dan memperkukuh 

perekonomian nasional.3 Hukum ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan pada 

aktivitas ekonomi4 sangat diperlukan untuk menjamin ketertiban. 

 

 
1 Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3472 ) 
2 Ibid. 
3 Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253) 
4 Hikmahanto Juwana, “Reform of Economic Laws and Its Effect on the Post-Crisis Economy,” The 

Developing Economies XLIII-1, n.d., Maret 2005. 



2 
 

Sebagai bagian dari unsur perekonomian, sistem keuangan memegang peranan 

yang sangat penting guna mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus 

kepada pihak yang membutuhkan. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak 

berfungsi secara efisien, fungsi dimaksud tidak akan berjalan dengan baik sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan memberikan ancaman yang 

jauh lebih fatal. Kondisi sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika 

mengakibatkan terjadinya krisis, membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk 

melakukan langkah-langkah penyelamatannya. 5  

Sistem keuangan saat ini menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan 

batas wilayah oleh karena meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial 

yang didukung oleh perkembangan teknologi. Selain itu, perkembangan inovasi 

produk keuangan menjadi semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang 

semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan 

sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin 

beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan 

tersebut.6 

Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendorong 

berbagai perubahan bisnis khususnya yang berkaitan dengan layanan 

telekomunikasi dan informasi. Internet merupakan motor dari gerakan revolusioner 

bisnis, di mana fasilitasnya terus dioptimalkan dan diperluas.7 Perkembangan 

teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang 

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 http://business-law.binus.ac.id/2016/09/29/tekfin-dan-prinsip-hukumnya, diakses tanggal 15 

Januari 2017. 
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berkaitan dengan Teknologi Finansial, selanjutnya disingkat Tekfin, dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi instrumen, penyelenggara, 

mekanisme, maupun infrastrukturnya.8 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution  dalam Orasi 

Ilmiah bertajuk “Pengembangan Ekonomi Digital untuk Mendukung 

Kewirausahaan” di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, pada tanggal 

5 Januari 2017 menyatakan bahwa peningkatan efisiensi dengan pemanfaatan 

teknologi digital diharapkan akan membawa dampak yang signifikan terhadap 

peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. 9 Dengan demikian adopsi digital 

dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian, menjadi 

suatu hal yang penting dan perlu. Dalam jangka menengah, Presiden Joko Widodo 

telah menetapkan visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi 

digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, dengan memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya untuk produk dan pelaku lokal.10 

Pemanfaatan teknologi dalam layanan finasial melahirkan perbuatan hukum 

baru yang makin kompleks. Inovasi teknologi finansial telah menciptakan layanan 

keuangan on line yang memfasilitasi bertemunya permintaan dan penawaran 

pinjaman uang. Secara global, layanan ini dikenal sebagai peer to peer lending atau 

fintech lending yang digunakan sebagai sarana pinjam meminjam uang modern 

 
8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Bagian 

Menimbang. 
9http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=digitalisasi-percepat-pembangunan-ekonomi. 

Pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution dikutip dari sebuah acara Orasi Ilmiah di 

Universitas Brawijaya, diakses 15 Januari 2017. 
10 Ibid.  

http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=digitalisasi-percepat-pembangunan-ekonomi
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dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

Pinjam meminjam uang sendiri telah dikenal oleh masyarakat sejak lama untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan. Seseorang dapat meminjam uang kepada teman, 

keluarga, ataupun orang lain yang belum dikenalnya, yang bersedia memberikan 

pinjaman dengan atau tanpa bunga berdasarkan kepercayaan. Kegiatan pinjam-

meminjam uang telah dijadikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk 

mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat.11  

Pinjam meminjam uang telah berkembang sangat luas tidak hanya bersifat 

hubungan pinjam meminjam antar perorangan, melainkan juga melibatkan lembaga 

keuangan formal. Namun demikian, peran kelembagaan dalam kegiatan pinjam 

meminjam uang di masyarakat dirasakan kurang efektif dan efisien untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana.12 Akses terhadap pinjaman perbankan 

relatif sulit untuk diperoleh masyarakat secara luas oleh karena peraturan yang 

sangat ketat dalam penyaluran kreditnya maupun karena kendala penyediaan kantor 

layanan. Oleh karena itu, kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung yang 

dilakukan masyakarat berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis menjadi 

alternatif pendanaan bagi pihak yang membutuhkan dana cepat maupun pihak yang 

karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh lembaga keuangan.13 

 
11 M. Bahsan, Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012. 
12 Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), disingkat dengan 

POJK LPMUBTI. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan, seperti pelaksanaan 

kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus 

bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan 

pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan. 
13 Ibid. 
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Guna memberikan solusi akan permasalahan dimaksud, inovator berupaya 

menjawab kebutuhan akses pinjaman uang yang mudah dan cepat dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Praktik pinjam meminjam uang antar anggota 

masyarakat difasilitasi melalui sarana teknologi yang mampu mempertemukan 

pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Peer to peer 

lending merupakan praktik pinjam meminjam uang antar individu secara langsung, 

tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga keuangan 

tradisional lain.14 Perusahaan penyelenggara layanan memiliki peran penting untuk 

menyediakan platform berbasis teknologi yang merealisasikan pertemuan 

kebutuhan para pihak yang bertransaksi. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan 

dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Peer to peer lending atau fintech 

lending secara formal disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi, selanjutnya disingkat dengan LPMUBTI, yang memiliki 

tujuan utama untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan 

perekonomian nasional.15   

LPMUBTI  merupakan bagian dari financial technology (fintech), yaitu inovasi 

finansial dengan sentuhan teknologi yang menghadirkan proses transaksi keuangan 

yang lebih praktis, aman serta modern.16  Dalam konteks perkembangan fintech 

sendiri, inovasi diciptakan guna menjawab kelemahan dalam layanan keuangan 

 
14 “OJK Terbitkan Aturan P2l - Maraknya Layanan Jasa Perbankan Berbasis Tekn OJK Terbitkan 

Aturan P2L - Maraknya Layanan Jasa Perbankan Berbasis Teknologi”. 

http://www.neraca.co.id/article/79277/ojk-terbitkan-aturan-p2l-maraknya-layanan-jasa-perbankan-

berbasis-teknologi.ologI.”, diakses tanggal 15 Januari 2017. 
15 Penjelasan POJK LPMUBTI. 
16 Mengacu pada pengertian yang diberikan oleh National Digital Research Centre (NDRC) yang 

diperoleh dari  http://kupang.tribunnews.com/2016/04/22/bni-sambut-baik-pengaturan-tekfin-oleh-

otoritas-jasa-keuangan, diakses tanggal 15 Januari 2017. 
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konvensional, sekaligus cepat dan tepat dalam  menjawab kebutuhan masyarakat 

dalam berbagai bidang. Teknologi menjadi solusi yang ideal bagi pemenuhan 

kepentingan masyarakat yang dalam praktiknya secara konservatif masih terdapat 

hambatan-hambatan.17  Dalam Bahasa Indonesia, fintech diterjemahkan sebagai 

Teknologi Finansial, yang selanjutnya disingkat menjadi Tekfin, sebagaimana 

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2007 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Tekfin). 

Tekfin memiliki peranan yang penting dalam mendorong perekonomian 

nasional. Saat ini, jumlah perusahaan dan layanan Tekfin pun berkembang sangat 

pesat.18 Financial Stability Board19 membagi Tekfin dalam empat kategori 

berdasarkan jenis inovasi yakni:20 

a. payment, clearing, dan settlement;  

b. deposit, lending, dan capital raising;  

c. investment dan risk management; serta  

d. market provisioning.  

Bisnis Tekfin menawarkan berbagai potensi dalam mendorong peningkatan 

akses keuangan masyarakat. Dalam konteks inklusi keuangan, berbagai layanan 

jasa keuangan yang ditawarkan oleh Tekfin tersebut memiliki potensi besar dalam 

mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat 

 
17 Hambatan yang paling nampak adalah jangkauan masyarakat terhadap lokasi kantor lembaga 

keuangan yang masih belum tersebar sampai ke pelosok. 
18  http://nasional.kompas.com/read/2016/11/09/ 140000726/ pengaturan.tekfin.jangan.terlalu.kaku, 

diakses tanggal 14 Januari 2017. 
19 FSB merupakan organisasi internasional yang menaungi otoritas moneter berbagai negara di 

dunia. 
20http://www.beritasatu.com/ekonomi/388067-ojk-larang-tekfin-kelola-dana-masyarakat.html., 

diakses tanggal 15 Januari 2017. 
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terpencil dan unbanked people, melalui keunggulannya dalam hal kecepatan, 

efisiensi dan akuntabilitas. Dengan efisiensi sistem yang dimiliki, perusahaan tekfin 

mampu menawarkan akses keuangan dengan biaya operasional yang lebih 

kompetitif. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

seperti mobile phone, maka potensinya dalam mendorong peningkatan akses 

keuangan bagi masyarakat luas menjadi sangat besar.21 

Berdasarkan survey penetrasi pengguna internet di Indonesia tahun 2018 yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), diperoleh 

hasil bahwa akses internet telah digunakan oleh 171,17 juta masyarakat Indonesia 

berusia di atas lima tahun, atau sebesar 64,8% dari total populasi penduduk 

Indonesia yang mencapai 264,16 juta orang.22 Angka ini menunjukkan bahwa 

layanan keuangan digital memiliki potensi pasar yang besar dan menjanjikan.  

Hingga saat ini masih banyak isu dalam industri Tekfin. Mulai dari soal 

perlindungan konsumen, risiko operasional hingga masalah hukum.23 Perusahaan 

Tekfin harus memiliki aturan hukum yang jelas untuk meminimalisir risiko yang 

mungkin ditimbulkan di kemudian hari. Jika aturan hukum sudah jelas, maka gerak 

perusahaan pun akan menjadi lebih leluasa untuk meningkatkan performa kinerja 

dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia.24 

Munculnya berbagai inovasi bisnis jasa keuangan berbentuk Tekfin 

memerlukan landasan hukum yang mencukupi. Dalam acara Financial Technology 

 
21Ibid. 
22 Data diambil dari website APJII https://apjii.or.id/survei, diakses tanggal 18 Mei 2019. 
23http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571f579e34e05/3-persoalan-hukum-penghambat-

industri-financial-technology - Hukumonline.com.” diakses tanggal 16 Januari 2017. 
24Ibid. 

https://apjii.or.id/survei
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Festival and Converence di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong 

Damai (BSD), Tangerang pada tanggal 30 Agustus 2016, Ketua Dewan Komisioner 

OJK, Muliaman D. Hadad, menyampaikan bahwa OJK akan mendorong kolaborasi 

dan sinergi antara industri Tekfin dan perusahaan telekomunikasi serta industri jasa 

keuangan sehingga akan terbuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap 

berbagai produk keuangan, serta mempersiapkan peraturan yang memadai. Dalam 

acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W Martowardjojo, 

menyatakan bahwa industri Tekfin sebagai wujud peleburan atau bentuk 

hybrid25dari inovasi teknologi dengan model bisnis layanan keuangan berpotensi 

menjembatani kebutuhan dan menggerakan kegiatan sektor usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM).26 Banyak potensi yang bisa digarap oleh Tekfin Company 

dan dapat bersinergi dengan industri keuangan lokal seperti BPD, BPR, koperasi 

dan lembaga keuangan mikro agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan 

yang lebih mapan, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang relatif lebih 

murah. Tekfin juga dapat dikembangkan untuk merangkul jutaan masyarakat 

Indonesia untuk masuk ke dalam sektor jasa keuangan, melalui penyediaan 

kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang disesuaikan 

dengan karakteristik masyarakat.27 Komitmen dari para pimpinan otoritas ini tidak 

hanya diimplementasikan dari sisi teknis saja, melainkan diperlukan pengaturan 

dan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing otoritas. 

 
25 Produk layanan keuangan yang merupakan perpaduan beberapa jenis layanan keuangan. 
26 http://infobanknews.com/aturan-tekfin-melalui-kebijakan-ptp-keluar-oktober/, diakses tanggal 17 

Januari 2017. 
27http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/OJK-Siapkan-Mekanisme-

Perizinan-dan-Regulasi-Bisnis-Fintech-di-Indonesia.aspx.”, diakses tanggal 15 Januari 2017. 
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Harmonisasi peraturan tentu akan menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan oleh 

kedua otoritas. 

Tekfin memang harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

secara industri, tetapi mitigasi risiko dan kehati-hatian juga harus diterapkan secara 

layak. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa urgensi pengaturan Tekfin memerlukan 

perhatian pemerintah, karena keberadaannya dapat menggerakkan sendi ekonomi 

sekaligus juga mengancam terjadinya risiko. Melalui berbagai kreativitas dan 

inovasi, Tekfin dikembangkan oleh para entrepreneurs untuk menjawab kebutuhan 

pasar dan keteraksesan pasar di bidang finansial.28 Memperhatikan inovasi-inovasi 

tersebut seringkali melahirkan produk dan hubungan hukum baru, maka Tekfin 

harus memiliki aturan hukum yang jelas untuk meminimalisir risiko yang mungkin 

ditimbulkan di kemudian hari.  

OJK mengakui bahwa industri Tekfin mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, yang apabila tidak diawasi berpotensi menimbulkan keresahan.29 Agar bisnis 

Tekfin ini bisa lebih optimal manfaatnya bagi perekonomian bangsa, maka OJK 

perlu untuk melakukan regulasi lebih lanjut bagi bisnis ini yang mencakup 

teknologi, keamanan operasional, sumber daya manusia, serta pengelolaan dan 

manajemen risiko.30 

Sebagai bagian dari Tekfin, LPMUBTI harus memiliki aturan hukum yang 

jelas agar dapat dioperasikan secara aman dan sehat. Menyadari kebutuhan 

 
28 http://business-law.binus.ac.id/2016/09/29/fintech-dan-prinsip-hukumnya”, diakses tanggal  5 

Mei 2018. 
29http://m.wartaekonomi.co.id/berita119615/bila-tak-diawasi-ojk--tekfin-berpotensi-timbulkan-

masalah.html, diakses tanggal 25 Januari 2017. 
30 http://mysharing.co/bisnis-tekfin-di-indonesia-perlu-pengaturan-lebih-lanjut/diakses tanggal 26 

Januari 2017. 
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masyarakat akan peraturan yang menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan 

LPMUBTI, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), selanjutnya 

disingkat dengan POJK LPMUBTI, pada tanggal 29 Desember 2016.31 Peraturan 

ini dimaksudkan untuk dapat menjamin kepastian usaha dan keamanan bagi 

masyarakat. 

Pengertian  LPMUBTI menurut POJK LPMUBTI adalah : 

“penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.32  

Merujuk pada pengertian tersebut, tampak jelas bahwa kegiatan pinjam 

meminjam uang yang dimaksud oleh POJK LPMUBTI adalah kegiatan yang 

difasilitasi oleh pihak ketiga yang berfungsi menyediakan sarana bertemunya 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung dalam sistem 

elektronik. Para pihak yang terlibat tidak harus saling mengenal, sehingga 

perbuatan hukum yang dilakukan secara on line dilengkapi dengan fasilitas untuk 

saling mengkonfimasi timbulnya hubungan hukum.  Selain itu kegiatan wajib 

dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, 

sehingga kegiatan serupa yang berlangsung secara manual tidak menjadi bagian 

dari pengaturan dan pengawasan OJK dimaksud.  

 
31http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=indonesia-tekfin-lending, diakses tanggal 10 Januari 

2017. 
32 Pasal 1 POJK LPMUBTI. 
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LPMUBTI melibatkan tiga pihak utama yaitu penyelenggara layanan, pemberi 

pinjaman dan penerima pinjaman yang memiliki peran sama-sama penting. 

Penyelenggara menyediakan platform melalui sistem elektronik dengan 

menggunakan internet yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima 

pinjaman untuk bertemu. Penerima pinjaman mengajukan permohonan 

peminjaman dana dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan, kemudian 

pemberi pinjaman dapat memilih kepada siapa ia akan menyalurkan dananya. 

Selanjutnya penyelenggara akan mengadminsitrasikan seluruh angsuran melalui 

escrow account dan virtual account.33  

Setiap penyelenggara layanan menawarkan layanan pendukung yang 

bervariasi. Pada umumnya terdapat layanan analisis kredit melalui machine 

learning yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemberi pinjaman dalam 

memilih calon penerima pinjaman.34 Selain itu terdapat pula penyelenggara yang 

menawarkan layanan tambahan lainnya berupa jasa pengumpulan dan penagihan 

angsuran,  serta pendampingan usaha bagi penerima pinjaman.  

LPMUBTI berbeda dengan jasa keuangan lainnya karena karakteristik para 

pihak yang terlibat di dalamnya dan sifatnya yang beroperasi dalam sistem 

 
33 Penyediaan escrow account dan virtual account wajib dilakukan penyelenggara untuk 

menghindari pelanggaran terhadap UU Perbankan karena peneyelenggara dilarang menghimpun 

dana secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian seluruh pelaksanaan pembayaran dana 

berlangsung dalam sistem perbankan.  Escrow Account adalah rekening giro di bank atas nama 

penyelenggara yang  merupakan  titipan  dan  digunakan  untuk  tujuan  tertentu  yaitu penerimaan  

dan  pengeluaran  dana  dari  dan  kepada  pengguna  jasa penyelenggara pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi. Virtual  Account adalah  layanan  perbankan  yang  termasuk  dalam  

atau bagian  dari escrow  account,  berupa  nomor  identifikasi  pengguna  jasa penyelenggara  (end  

user)  dan  dapat  dibuat  oleh  Penyelenggara  atau bank,  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  

penerimaan  dan  pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening. 
34 Machine learning merupakan teknologi untuk menganalisis performance dan riwayat keuangan 

pemohon pinjaman yang datanya diperoleh dari aktifitas pemohon di internet. 
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elektronik yang bekerja tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Secara umum OJK 

menegaskan harapan agar LPMUBTI dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara 

cepat, mudah, dan efisien, meningkatkan daya saing, serta menjadi salah satu solusi 

untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam 

memperoleh akses pendanaan.35 Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan 

pendanaan masyarakat menengah ke bawah sebagaimana Laporan United Nations 

Development Programme (UNDP) yang menyatakan bahwa terdapat kebutuhan 

platform untuk membantu menghubungkan UMKM dengan penyandang dana dan 

pemangku kepentingan potensial lainnya.36 

Sebagai bagian dari Tekfin, LPMUBTI juga mengikuti tren perkembangan 

bisnis Tekfin yang cepat dan solutif untuk menyediakan layanan pinjam meminjam 

uang yang efisien dan efektif.37 Dengan berbagai kreatifitas, perusahaan yang 

menyediakan LPMUBTI telah menciptakan produk yang sangat beragam baik dari 

sisi layanan maupun inovasi untuk mendatangkan konsumen pengguna sebesar-

besarnya. Dengan demikian, selain memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan ini 

secara langsung mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan 

penyelenggara. Sifatnya yang inovatif, kreatif dan terbuka, menempatkan 

penyelenggara LPMUBTI sebagai pelaku baru bisnis yang agresif dan membawa 

perubahan dalam sistem keuangan.  

 
35 Penjelasan POJK LPMUBTI. 
36 UNDP, Overview of Social Finance in Indonesia, A report prepared for UNDP by Allied Crowds 

With the support from the Canadian Embassy in Jakarta, Jakarta, 2017. 
37 Efisien maksudnya adalah dapat mengurangi biaya operasional lembaga keuangan sehingga kredit 

yang diberikan jauh lebih murah. Efektif maksudnya adalah layanan keuangan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan tepat. 
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Layanan yang ditawarkan oleh LPMUBTI relatif mudah untuk diakses siapa 

saja melalui berbagai perangkat keras yang terhubung dengan internet. Seluruh 

masyarakat dari daerah manapun dapat dengan mudah terjangkau oleh layanan 

tersebut dan kapanpun bisa menggunakannya. Mengacu pada data pengguna 

internet di Indonesia yang telah mencapai 171,17juta atau 64,8% dari total jumlah 

penduduk Indonesia38, layanan ini berpotensi melibatkan jumlah pengguna yang 

masif. 

Berbeda dengan keberadaan bank dan lembaga keuangan lainnya yang hanya 

tersedia di wilayah tertentu dengan jam kerja terbatas, LPMUBTI menawarkan 

kebebasan akses tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan bekerjanya sistem secara 

penuh dalam 24 jam dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, LPMUBTI 

akan dapat menarik seluruh lapisan masyarakat untuk mempergunakan layanan, 

baik sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. 

Inovasi LPMUBTI selain memberikan kemudahan akses bagi masyarakat 

untuk menyalurkan dan memperoleh pinjaman dana, juga dikembangkan untuk 

menyentuh golongan masyarakat yang unbankable39. Inovasi ini juga merupakan 

upaya untuk meningkatkan keuangan yang inklusif. Penduduk Indonesia yang 

jumlahnya besar akan menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan apabila inklusi 

finansial telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat.40 Namun saat ini inklusi 

finansial belum berjalan secara efektif akibat disintermediasi keuangan karena 

masih banyak individu dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam 

 
38 Data diambil dari website APJII https://apjii.or.id/survei, diakses tanggal 18 Mei 2019. 
39 Orang yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. 
40 https://www.investree.id/about-us, diakses tanggal 3 Maret 2017. 

https://www.investree.id/about-us
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memperoleh akses keuangan.41 Kehadiran LPMUBTI menjadi salah satu solusi 

untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan memenuhi fungsi 

intermediasi bagi para pihak.  

Dalam konteks keuangan inklusif, kemudahan dalam penggunaan layanan juga 

ditawarkan berupa penyederhanaan dalam pemenuhan dokumen oleh pengguna 

layanan serta kecepatan dalam memproses transaksi. Inovasi teknologi telah 

memotong birokrasi yang biasa diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan 

lainnya sehingga dapat menarik masyarakat untuk menggunakan layanan ini. 

 Keberadaan LPMUBTI disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan menjadi 

solusi dalam pemenuhan kebutuhan pinjaman uang yang cepat dan mudah. 

Berdasarkan data statistik fintech per Maret 2018 yang dikeluarkan oleh OJK, total 

penyaluran pinjaman adalah sebesar Rp 4.472.894.540.572,-, dengan melibatkan 

145.965 pemberi pinjaman dan 1.032.776 penerima pinjaman.42 Sedangkan pada 

data Maret 2019, total penyaluran pinjaman berkembang mencapai Rp 

33.200.470.348.514,- dengan melibatkan 272.548 pemberi pinjaman dan 6.961.993 

penerima pinjaman.43 Ini berarti dalam waktu satu tahun, penyaluran dana telah 

tumbuh sebesar 742%, pemberi pinjaman tumbuh sebesar 187%, dan penerima 

pinjaman tumbuh sebesar 674%. Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa 

LPMUBTI telah tumbuh melesat secara agresif. Melihat data statistik dimaksud, 

 
41 Ibid. 
42Otoritas Jasa Keuangan, Ikhtisar Data Keuangan Fintech Mei 2018, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-

Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx, diakses tanggal 3 Juni 2019. 
43 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Fintech Maret 2019, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-

dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx, diakses tanggal 3 

Juni 2019. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx
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dapat dikatakan bahwa LPMUBTI sangat berpotensi menjadi indsutri raksasa yang 

dapat menyaingi keberadaan bank dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu 

otoritas perlu memberikan perhatian terkait dengan pengaturan dan pengawasannya 

agar layanan keuangan ini dapat tumbuh secara sehat dan aman. 

Sebagaimana praktik utang piutang pada umumnya di masyarakat, pemberian 

kredit dalam LPMUBTI tentu mengandung risiko bagi pemberi pinjaman berupa 

kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau 

melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu. Inilah yang disebut sebagai risiko 

kredit, yang turut membayangi pertumbuhan LPMUBTI. Dalam jumlah yang besar, 

risiko ini tidak hanya berdampak negatif terhadap reputasi penyelenggara, tetapi 

juga dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan bahkan 

menimbulkan krisis.44  

Kekhawatiran dimaksud sangat relevan untuk diantisipasi mengingat bahwa 

keberlanjutan perekonomian Indonesia ditentukan oleh stabilitas sistem keuangan 

yang kokoh. Sistem keuangan idealnya selalu tumbuh, berkelanjutan dan inklusif. 

Namun demikian, bukan tidak mungkin jika sistem keuangan mengalami 

goncangan dan menyebabkan sistem keuangan mengalami kondisi tidak normal.45 

Dalam Data Statistik fintech, OJK melaporkan bahwa Non Performing Loan 

(NPL) LPMUBTI pada Maret 2018 adalah sebesar 0,35%46, dan kemudian naik 

 
44 Gustav Claesson dan Marcus Tengvall, Peer-to-Peer Lending: The Effects of Institutional 

Involvement in Social Lending, Master’s Thesis within Business Administration – Finance, 

Jinkoping International Bussiness School, 2015. 
45 http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx, diakses tanggal 22 

Maret 2016. 
46 Ikhtisar Data Keuangan Fintech Lending Januari-Mei 2018, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-

Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx, pada tanggal 3 Juni 2019. 

http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Mei-2018.aspx
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menjadi 2,62%47 pada Maret  2019. Ini berarti NPL telah meningkat sebesar 749% 

dalam satu tahun. Kenaikan yang signifikan ini sungguh mengkhawatirkan dan 

perlu segera dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terpuruknya 

industri LPMUBTI  agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. 

LPMUBTI memang harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang guna mencapai keuangan inklusif, tetapi mitigasi risiko dan kehati-

hatian juga harus diterapkan secara layak. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

urgensi pengaturan LPMUBTI memerlukan perhatian penuh, karena 

keberadaannya dapat menggerakkan sendi ekonomi sekaligus juga mengancam 

terjadinya risiko. Disinilah hukum mendapatkan tantangan untuk menyeimbangkan 

berbaga kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional. 

Hukum sebagai law as a tool of social engineering mendapatkan perannya  untuk 

menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. 48 LPMUBTI harus 

diatur agar tercipta ketertiban dalam penyelenggaraannya dan terdapat 

keseimbangan kedudukan para pihak, sehingga hukum hadir untuk memberikan 

batasan agar kegiatan LPMUBTI tidak dijalankan dan dikembangkan secara liar. 

Inovasi yang ada harus senantiasa memperhatikan koridor hukum, tidak semata 

memberikan alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah bagi masyarakat. 

Hingga saat ini masih banyak isu yang perlu dibenahi dalam industri 

LPMUBTI, antara lain mengenai perlindungan konsumen, risiko kredit hingga 

 
47Statistik Fintech Lending Maret 2019, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-

statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx, diakses tanggal 3 Juni 

2019. 
48 Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, Teori Hukum (Strategi Tertib 

Manusia Lintas Ruang Dan Generasi),Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 139–42. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx
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permasalahan hukum.49 Pengaturan LPMUBTI dengan POJK dirasakan kurang 

memadai untuk memitigasi risiko dan permasalahan yang muncul. Diperlukan 

peraturan perundang-undangan tersendiri yang memiliki kekuatan yang lebih 

signifikan untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan sehingga 

LPMUBTI betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan 

bukan sebaliknya menimbulkan kerugian yang masif. 

Dengan memperhatikan dinamika dan isu sebagaimana dipaparkan di atas, 

penelitian Disertasi ini dilakukan dengan mengambil judul : “ASPEK YURIDIS 

LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI 

INFORMASI (LPMUBTI) DI INDONESIA.”  Sehubungan dengan hal tersebut, 

peneliti akan melakukan penelitian mengenai : 

a. pengaturan dan pengawasan LPMUBTI menurut hukum Indonesia; 

b. aspek hukum perjanjian dan risiko kredit dalam LPMUBTI; dan 

c. perlindungan hukum dalam mewujudkan LPMUBTI yang sehat dan inklusif di 

Indonesia. 

Pengaturan LPMUBTI melibatkan berbagai aspek antara lain aspek teknologi 

komunikasi dan informatika, perlindungan konsumen, serta risiko stabilitas sistem 

keuangan. Memperhatikan kompleksitas bidang tersebut, diperlukan kajian hukum 

dalam rangka memberikan kontribusi dalam pengaturan LPMUBTI guna 

mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

 
49 Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Jakarta telah membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman 

Online sejak 5 November sampai dengan 24 November 2018 dan menerima pengaduan dari 1.330 

korban pelanggaran hukum dari 25 Provinsi di Indonesia dalam proses penagihan pinjaman.  Data 

diperoleh dari website LBH Jakarta https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-

masalah-pinjaman-online/, diakses tanggal 1 Mei 2019. 
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dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian, peneliti berupaya untuk 

memberikan gambaran penerapan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian layanan 

ini dan mengkaji kendala yang terjadi dalam hal timbul risiko kredit khususnya 

kredit macet sehingga dapat memberikan pandangan mengenai pengaturan hukum 

yang ideal di masa mendatang menuju perwujudan LPMUBTI yang sehat dan 

inklusif. 

Materi berkaitan dengan LPMUBTI telah beberapa ditulis antara lain : 

a. Disertasi Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik 

dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Disertasi ini adalah Disertasi Ilmu 

Hukum yang ditulis oleh Edmon Makarim pada tahun 2009 sebagai Disertasi 

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Disertasi dimaksud 

membahas mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik 

terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfaatan teknologi 

informasi menjadi suatu sistem elektronik yang aman terhadap setiap risiko yang 

berpotensi merugikan orang lain. Disertasi tersebut sifatnya lebih khusus 

menganalisis bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik 

secara praktikal dilihat dari aspek tata kelola yang baik. Materi penelitian ini 

berbeda dengan Disertasi dimaksud karena sifatnya sangat umum berkenaan 

dengan seluruh transaksi elektronik di Indonesia, sedangkan dalam tulisan ini 

peneliti ingin mengkaji secara khusus kegiatan LPMUBTI sebagai salah satu 

bentuk penyelenggaraan sistem elektronik.  

b. Disertasi Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen 

(Electronic Consumer Contract) Secara Transnasional. Disertasi ini adalah 
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Disertasi Ilmu Hukum yang ditulis oleh Moh. Ali pada tahun 2018 sebagai 

Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga. Disertasi ini 

membahas mengenai kontrak elektronik yang dilakukan oleh para pihak dari 

lintas negara. Didalamnya menganalisis tentang prinsip otonomi dan pilihan 

hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak atas pilihan hukum yang 

digunakan dalam kontrak transnasional. Disertasi ini berbeda dengan penelitian 

peneliti karena sifatnya khusus membahas mengenai kontrak elektronik antar 

pihak yang berasal dari negara berbeda, sedangkan dalam tulisan ini peneliti 

ingin mengkaji secara khusus mengenai kontrak elektronik LPMUBTI yang 

tunduk pada hukum Indonesia. Berdasarkan penelusuran di e-library berbagai 

Universitas di Indonesia, belum terdapat Disertasi yang khusus membahas 

mengenai LPMUBTI. 

c. Beberapa tesis membahas mengenai aspek perlindungan hukum dalam 

LPMUBTI, antara lain : 

1) Tesis Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur Pada 

Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Finacial Technology yang ditulis 

oleh Regita Wijayani dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 

tahun 2017. Tesis ini khusus membahas mengenai berbagai risiko yang 

berpotensi timbul dalam LPMUBTI dan perlindungan hukum berupa 

peningkatan kemitraan penyelenggara LPMUBTI dengan bank. Penelitian 

ini lebih luas dari pembahasan tesis dimaksud karena pembahasan risiko 

dalam LPMUBTI merupakan bagian dari pembahasan perlindungan hukum 

dalam LPMUBTI untuk mewujudkan LPMUBTI yang sehat. 



20 
 

2) Tesis Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit On Line (Peer to Peer Lending) 

dengan Kaitannya Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Lembaga 

Teknologi Finansial (Fintech) Sebagai Alat Bukti yang ditulis oleh 

Wijayanti Puspita Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 

tahun 2019. Tesis ini khusus membahas kekuatan pembuktian perjanjian 

LPMUBTI berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini 

lebih luas dibandingkan tesis dimaksud karena memaparkan keseluruhan 

aspek yuridis perjanjian LPMUBTI berikut risikonya. Materi alat bukti 

kontrak elektronik yang dibahas dalam tesis dimaksud merupakan bagian 

kecil dari pembahasan penelitian Disertasi ini. 

d. Beberapa skripsi membahas mengenai aspek perlindungan hukum dalam 

LPMUBTI, antara lain : 

1) Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal 

Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending yang ditulis oleh Azizah 

Afaf dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017, yang 

membahas perlindungan hukum berdasarkan POJK LPMUBTI; 

2) Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian 

Pada Perusahaan Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Yang Belum 

Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan yang ditulis oleh Tiffany Ardiati 

Ramadhina dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 

2018, yang membahas mengenai perlindungan hukum secara preventif 

dan represif berdasarkan hukum positif di Indonesia;  
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3) Implementasi Peer To Peer Lending Dikaitkan dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi yang ditulis oleh Raden Ajeng Astari Sekarwati 

dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2019, yang 

membahas mengenai perlindungan hukum secara preventif dan represif 

berdasarkan POJK LPMUBTI; dan 

4) The Analysis On The Preventive Measures Of Non-Performing Loan 

(NPL) In The Scope Of Peer-To-Peer Lending: A Comparative Study 

Between Indonesia And Singapore yang ditulis oleh Omar Aviv Rajasa 

dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019, yang 

membahas mengenai perbandingan perlindungan hukum LPMUBTI di 

Indonesia dan Singapura. 

Seluruh skripsi dimaksud pada umumnya menjelaskan mengenai perlindungan 

hukum para pihak dalam LPMUBTI berdasarkan hukum yang berlaku di 

Indonesia saat ini. Sementara Disertasi ini tidak hanya membahas hal dimaksud, 

melainkan membahas substansi hukum ideal guna menyusun Undang-Undang 

yang dapat memberikan perlindungan secara optimal. 

e. Beberapa skripsi menjelaskan mengenai penyelenggaraan LPMUBTI dengan 

melakukan studi secara khusus pada perusahaan penyelenggara, antara lain : 

1) Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan 

Layanan Peer to Peer (P2P) Lending Antara Penyelenggara dan 
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Pemberi Pinjaman (Studi Kasus : Amartha.com) yang ditulis oleh 

Aqlatul Gondho U dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 

tahun 2017; 

2) Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Tanpa Agunan Pada PT 

Aman Cermat Cepat (Klikacc.com) yang ditulis oleh Ratna Nindya 

Mardiyono dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 

2018; 

3) Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peer To Peer 

Lending yang Disediakan oleh PT. Amartha Mikro Fintek yang ditulis 

oleh Carissa Akhlaq Mulia Purnomo dari Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga pada tahun 2018. 

4) Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi pada situs Uangteman.com yang 

ditulis oleh Anisa Rahma Dita Dwinanda dari Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga pada tahun 2019; 

5) Problematika Hukum pada Peer to Peer Lending di Indonesia dalam 

Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus pada PT. Investree) 

yang ditulis oleh Cheyzsa Mega Andhini dari Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga pada tahun 2019; dan 

6) Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di PT. Mitrausaha 

Indonesia Group (Modalku) yang ditulis oleh Imelda Chandra dari 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. 
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Seluruh skripsi tersebut di atas membahas mengenai aspek-aspek yuridis secara 

parsial dengan melakukan studi pada perusahaan penyelenggara LPMUBTI 

tertentu. Disertasi yang merupakan hasil penelitian penulis lebih luas 

dibandingkan pembahasan materi yuridis yang parsial dimaksud, karena 

menjelaskan aspek yuridis secara makro dalam industri LPMUBTI sehingga 

dapat diketahui seluruh aspek yuridis yang perlu dikaji lebih lanjut guna 

menyusun Undang-Undang khusus mengenai LPMUBTI. 

Materi terkait LPMUBTI secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang 

tersendiri. Sebagaimana disebutkan di atas, pengaturan LPMUBTI saat ini 

menggunakan POJK LPMUBTI, yang mendasarkan pengaturan pada UU Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253), selanjutnya disebut UU OJK.  

Materi pengaturan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi belum diusulkan sebagai RUU dalam Program Legislasi 

Nasional, tetapi terdapat beberapa RUU yang akan dibahas oleh DPR yang 

memiliki keterkaitan dengan materi Tekfin yaitu : 

a. RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan; 

b. RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

Tentang Bank Indonesia; dan 

c. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. 



24 
 

d. RUU Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

e. RUU Tentang Data Pribadi yang menjadi Proglenas Prioritas di tahun 2019. 

Berkaitan dengan hal tersebut, RUU Tentang Data Pribadi memiliki 

keterkaitan langsung dengan penggunaan data pengguna dalam LPMUBTI karena 

sifatnya yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu UU ini 

sangat diperlukan sebagai dasar hukum perlindungan data dan informasi pribadi 

khususnya dalam pemanfaatan financial technology secara menyeluruh. 

Oleh karena belum terdapat RUU mengenai LPMUBTI, peneliti memandang 

bahwa materi terkait pengaturan LPMUBTI sangat relevan untuk diangkat dalam 

penulisan Disertasi. Hal ini memperhatikan bahwa LPMUBTI sebagai bagian dari 

Tekfin merupakan fenomena baru dalam hukum ekonomi yang sangat likuid, 

progresif, berkembang cepat, beroperasi secara luas, memiliki ancaman risiko dan 

berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan sehingga sangat strategis 

untuk diteliti dan dikaji. 

1.2  Pokok Permasalahan 

Dengan berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menurut hukum Indonesia? 

2. Bagaimana aspek yuridis perjanjian dan risiko kredit dalam Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia? 
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3. Bagaimana perlindungan hukum dalam mewujudkan Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang sehat dan 

inklusif di Indonesia? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan kehendak dan maksud yang ingin 

dicapai terhadap kepastian hukum penyelenggaraan LPMUBTI di Indonesia yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaturan dan pengawasan Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menurut hukum Indonesia 

yang berlaku saat ini.  

2. Untuk menganalisis aspek hukum perjanjian dan risiko kredit Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum dalam mewujudkan 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) 

yang sehat dan inklusif di Indonesia. 

1.4  Manfaat Peneltian  

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan hukum teknologi finansial pada khususnya mengenai 

pelaksanaan LPMUBTI di Indonesia. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Teknologi Finansial serta 

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk ikut mencurahkan 

pikiran dan kontibusi dalam ranah LPMUBTI di Indonesia dalam 

rangka merumuskan usulan-usulan strategis terkait pengaturan 

pelaksanaan layanan dimaksud di Indonesia. 

2) Bagi Lembaga Terkait  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur OJK, dan 

lembaga terkait lainnya yang memberikan kontribusi terkait dengan 

upaya pengaturan pelaksanaan LPMUBTI dalam rangka memperkuat 

perekonomian nasional.  

3) Bagi Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi 

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar Perusahaan 

LPMUBTI mendapatkan pengetahuan mengenai ketentuan dan 

kebijakan LPMUBTI, pengelolaan risiko dan mitigasinya, serta 

penciptaan industri LPMUBTI yang sehat dan inklusif. 

4) Bagi masyarakat  

Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan agar masyarakat dapat 

memiliki peningkatan kualitas dalam memahami atau mengerti segala 

sesuatu terkait LPMUBTI sehingga dapat menjadi bagian dari industri 
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ini secara inklusif. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan 

bagi masyarakat yang bertindak sebagai pengguna layanan dalam 

melakukan mitigasi risiko. 

 


