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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi semakin cepat. Salah satu industri yang mengadopsi 

teknologi adalah sektor keuangan. Perusahaan rintisan financial technology atau 

fintech start up tumbuh menjamur, terus berkembang dan bakal tetap mekar 

beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan ini juga tak luput dari makin 

menumpuknya pemodal yang gemar menyuntik modal untuk usaha rintisan ini.
1
 

Kecepatan berkomunikasi secara langsung dan terbuka lewat teknologi turut 

membuka pasar dan mendekatkan produsen dengan konsumen. Kita menjadi akrab 

dengan aktivitas belanja daring atau biasa disebut e-dagang. Fenomena ini juga yang 

diikuti pula oleh peningkatan peran masyarakat dalam mengakses sektor keuangan. 

Akan tetapi masih banyak masyarakat berpendapat bahwa sektor keuangan 

merupakan sektor yang sulit di akses. Hal ini dapat diamini di mana pasca krisis 

ekonomi global tahun 2008, otoritas di sejumlah negara melakukan respon dengan 

pengetatan aturan-aturan di sektor keuangan termasuk perbankan. Melihat berbagai 

kondisi  ini memberi ruang bagi tumbuhnya inovasi ekonomi digital khususnya di 

bidang teknologi keuangan, yang kini popular dengan istilah teknologi finansial 

/financial technology atau disingkat Fintech. Kehadiran inovasi teknologi keuangan 
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membuat proses lebih cepat dan saat yang sama mampu memotong jalur dan 

prosedur panjang yang menjadi ciri sektor keuangan formal.
2
 

Fintech menyimpan potensi besar dalam sebuah ekonomi. Data dari McKinsey 

(2016) menunjukkan bahwa industri Fintech secara global tumbuh signifikan, dari 

sekitar 800 pelaku hingga mencapai 2000 pelaku dalam kurun waktu satu tahun. 

Data lain menyebutkan total transaksi global Fintech diperkirakan mencapai US$ 

2,355 miliar.
3
  

Secara global, Fintech bertumbuh pesat beberapa tahun terakhir. Setiap tahun, 

investasi global terhadap usaha Fintech terus melaju. Menurut riset yang 

dilakukan Accenture, pada tahun 2013 investasi global melebihi  US$ 4 miliar. 

Investasi naik melebihi US$ 12 miliar di tahun 2014 dan naik lagi melebihi US$ 22 

miliar di tahun 2015.
4
 

Tahun 2017 di prediksi menjadi tahun penuh terobosan bagi Fintech di Asia 

yang dipimpin oleh pasar MINTS (Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura) 

yang agresif mendorong perubahan terhadap akses keuangan. Para pelaku Fintech 

menawarkan berbagai pendekatan baru untuk menjaga relevansi terhadap kebutuhan 

konsumen, mendorong inklusi keuangan melalui fitur-fitur yang mobile, fleksibel 

dan berorientasi pada konsumen. Fintech tidak hanya mewakili sebuah komponen 

inovasi yang sangat dibutuhkan oleh sektor layanan keuangan namun menjadi 

kesempatan terbaik dalam menjawab kesenjangan pembiayaan bagi lebih dari 200 
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juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Asia Tenggara yang nilainya 

hampir US$ 300 milliar pertahun.
5
  

Perbedaan yang mendasar pada perkembangan Fintech di negara maju di 

banding dengan  di negara berkembang adalah Fintech di negara maju fokus pada 

menciptakan inovasi dan nilai tambah. Sementara di negara berkembang Fintech 

hadir dan berkembang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi problem ekonomi 

yang dihadapi negara tersebut seperti keterbatasan infrastruktur dan akses ke sektor 

keuangan, kesenjangan ekonomi maupun kesempatan kerja.
6
 

Fenomena bertumbuhnya ekonomi digital di Indonesia merupakan indikasi 

potensi bertumbuhnya makro ekonomi kita. Ekonomi digital menjadi topik bahasan 

yang menarik belakangan ini. Saat ini kita tengah mengalami perubahan besar dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui kemajuan teknologi, khususnya penetrasi internet, 

masyarakat dapat terhubung satu dengan lainnya dengan cepat. Keberadaan media 

sosial dan sarana digital seperti Whats App, Facebook, Twitter dan Instagram telah 

merubah cara kita berkomunikasi. 

Indonesia juga tidak luput dari situasi global di mana berkembangnya teknologi  

dapat membuat proses lebih cepat dan efisien dan mempersempit batasan jarak, 

maka penggunaan teknologi merupakan keniscayaan. Industri keuangan juga tidak 

luput terkena dampaknya sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi menjadi tidak 

dapat dielakkan. Teknologi Finansial, atau sebutan sehari-harinya Fintech, sedang 
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ramai diperbincangkan dunia  keuangan Indonesia. Sebut saja efek digital. Teknologi 

digital mendorong lahirnya model-model bisnis baru. Bisnis aplikasi berbasis 

Internet telah mendulang sukses dan membangun fondasi di Indonesia. Sebagai 

contoh siapa yang tidak tahu Gojek dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. 

Kondisi Indonesia saat ini juga menjadi pemicu bertumbuhnya usaha Fintech. 

Saat ini baru 36% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke layanan perbankan. 

Jumlah kantor cabang bank per jumlah penduduk juga masih rendah. Data Bank 

Dunia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi permintaan pendanaan 

hingga Rp 1,600 triliun.
7
  

Dengan tingkat akses ke lembaga keuangan formal dan bank yang hanya 36% 

perlu di pikirkan langkah taktis dan strategi untuk menaikkan transaksi dan 

keterlibatan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi untuk jangka 

panjang sangat erat hubungannya dengan pemahaman dan penggunaan produk-

produk perbankan dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.
8
 

Beberapa survei juga mengungkapkan banyak orang Indonesia belum familiar 

dengan bank.
9
 Kurang lebih 63% penduduk Indonesia yang berumur 25 tahun ke atas 

tidak memiliki rekening Bank. Kenyataan ini sejalan dengan data Bank Dunia 

berikutnya yaitu selama 12 bulan terakhir, 57% orang Indonesia meminjam uang dari 

berbagai sumber. Dan dari lebih dari separo populasi orang Indonesia yang berutang 
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itu, ternyata hanya 12% yang meminjam dari institusi keuangan. Sebagian besar 

mereka berhutang ke keluarga, teman dan kreditur informal seperti rentenir.
10

 Oleh 

karena itu adanya aplikasi digital, khususnya di lini teknologi finansial diperkirakan 

mampu menaikkan tingkat inklusi keuangan serta penggunaan dan jenis transaksi 

produk keuangan. Dengan kecanggihan teknologi, ketergantungan terhadap sarana 

infrastruktur fisik diharapkan berkurang. Kesempatan atau celah yang belum 

terjamah institusi keuangan konvensional inilah yang diincar oleh Fintech.  

Di Indonesia, dalam waktu 2 tahun Fintech sudah berhasil mengelola dana dari 

US$ 12,05 miliar (setara Rp.161 triliun dengan kurs Rp.13.375) pada 2015 menjadi 

US$ 18,64 miliar (Rp. 249 triliun) tahun ini dengan berbagai berbagai layanan 

seperti pembayaran, pendanaan dan pinjaman antar warga. Menurut proyeksi, 

Fintech di Indonesia akan mencapai US$ 22,70 miliar (Rp. 303 triliun) pada 2018, 

US$ 27,24 miliar (Rp. 364 triliun) pada 2019 dan US$ 31,98 miliar (Rp. 427 triliun) 

pada 2020.
11

    

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa akses pembiayaan dan konsumsi rumah 

tangga dari Fintech  mampu memberi dorongan ekonomi dan mendukung 

penyerapan tenaga kerja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kebutuhan 

akan total pembiayaan di Indonesia mencapai hampir Rp. 1.700 triliun. Sementara, 

kapasitas pembiayaan oleh industri keuangan tradisional hanya mampu sebesar     
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Rp. 700 triliun. Artinya masih ada kesenjangan pembiayaan sekitar Rp. 1.000 

triliun.
12

. Tahun 2016 realisasi peer-to-peer lending masih di bawah Rp.150 miliar.  

Hasil riset Oliver Wyman yang merupakan lembaga konsultan Manajemen 

Internasional,  juga mencatat potensi pembiayaan Fintech di Indonesia mencapai 

US$130 miliar. Sebagian besar potensi itu ditargetkan bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses pelaku usaha 

terhadap layanan keuangan. Penetrasi keuangan yang kecil membuat pelaku bisnis 

UMKM di Indonesia mengalami kesulitan memperoleh fasilitas pendanaan.  

Financial Stability Board (FSB), badan internasional pemantau dan pemberi 

rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global membagi Fintech dalam 

empat kategori yaitu: 

1) layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk 

mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang 

bersedia memberikan pinjaman (peer to peer lending); 

2) penyediaan pasar yakni yang mengumpulkan dan mengolah data menjadi 

informasi spesifik yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk pengambilan 

keputusan bisnis atau ekonomi; 

3) manajemen resiko dan investasi ini merupakan layanan ala robo advisor 

dan platform e-trading, dan: 

 4) sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara 

lain Sistem Kliring Nasional BI, Real Time Gross Settlement, BI-SSSS 
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maupun sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industry 

perbankan.
13

 

Sementara itu ruang lingkup bisnis Fintech di Indonesia terbagi atas 3 bidang 

yaitu: 

1) bidang pembayaran digital:  

 online processed payment transactions 

 mobile payment processed via smart devices at point-of-sale 

 cross-border peer-to-peer payments 

 digital consumer commerce transactions (e.g. credit card, on line 

payments providers etc.) 

2) bidang pembiayaan bisnis: 

 alternative financing for SME’s  dan freelancers 

 marketplace lending from private or institutional investors (non-

banks) 

 equity- based crowdfunding for crowd-investing 

3) bidang pembiayaan personal: 

 peer-to-peer lending platforms (market place lending) 

 rabo-advisors (automated management services).
14

 

Di Indonesia, dalam setahun belakangan ini di dominasi oleh Fintech pada 

sektor pembayaran dan pinjaman/pembiayaan dengan skema peer to peer lending 
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atau lebih dikenal dengan istilah P2P lending. Sesuai sektornya maka komposisinya 

adalah 39% pembayaran, 24% pinjaman dan sisanya diwakili oleh personal/financial 

planning, crowd funding dan lainnya.  Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

pertumbuhan Fintech P2P lending mencapai 110% selama setahun terakhir.
15

 

Maraknya pertumbuhan Fintech jenis ini tidak terlepas dari masih terbatasnya 

penetrasi perbankan dan lembaga keuangan non bank termasuk masih enggan nya 

orang meminjam ke lembaga keuangan konvensional. 

Data Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) per Maret 2017 lalu menyebutkan, 

jumlah perusahaan Fintech di Indonesia tercatat sebanyak 157 perusahaan yang 

mayoritas berumur kurang dari 2 tahun. Sebanyak 76% di antaranya berdiri dalam 

rentang tahun 2015 hingga Maret 2017. Jika di bagi berdasarkan sektor maka 24% 

bergerak pada sektor pinjaman (lending), 40% pembayaran, 12% aggregator, 7% 

perencana keuangan, 7% crowd funding dan 10% lainnya.
16

  

Di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah Fintech maupun transaksi terkaitnya 

di Indonesia maka terdapat potensi isu atau resiko yang mungkin akan muncul di 

kemudian di hari. Beberapa di antaranya mulai dari; bentuk badan hukum 

Penyelenggara, penatakelolaan sistem teknologi informasi,  Penyelenggara berbadan 

hukum asing, sejauh mana tanggung jawab penyelenggara Fintech dalam hal tidak 

dapat melanjutkan operasional perusahaan, tata cara pemberian pinjaman, bagaimana 
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mengelola pinjaman termasuk pinjaman yang bermasalah atau macet, perlindungan 

konsumen, standarisasi untuk mitigasi resiko, klausul yang harus di cover dalam 

perjanjian antara penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.  

Dari sisi Penyedia Dana atau pemberi pinjaman,  Fintech acapkali 

dimanfaatkan oleh individu-individu sebagai sarana alternatif investasi. Karenanya, 

mereka kebanyakan melakukan transaksi dengan jumlah nilai yang tidak banyak, 

namun volumenya tinggi. Oleh karenanya selain pemberian pinjaman kepada 

individu, kebanyakan pengguna jasa Fintech adalah UMKM. Muncul pertanyaan 

mengenai pengaturan tentang hal ini dan   risiko dana yang tidak dapat kembali di 

karenakan adanya kredit macet meskipun, berdasarkan pengalaman yang telah 

dijalankan oleh pelaku Fintech, risiko kredit macet sangat kecil atau penyelenggara 

tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Sementara itu dari sisi penerima 

pinjaman juga perlu pengaturan yang jelas. Selama ini, assessment terhadap pihak-

pihak yang layak diberikan pinjaman belum baku. Assessment yang dilakukan 

biasanya menggunakan jasa pihak ketiga dengan sistem tersendiri. 

Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan 

bagi konsumen untuk bertransaksi sehingga dapat mendorong tumbuhnya 

inklusi keuangan baik melalui  lembaga jasa keuangan konvensional maupun 

tawaran yang memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi 

menjadi salah satu penggerak berkembangnya industri keuangan sebagai 
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alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Fintech memberikan kemudahan bagi 

konsumen dalam melakukan transaksi keuangan.  

Sebagaimana seperti yang di sampaikan oleh David Gallan bahwa peer-

to-peer lending is a new method of debt financing that allows people to borrow and 

lend money without a financial institution. Harnessing technology and big data, P2P 

platforms connect borrowers to investors faster and cheaper than any bank.
17

 

 Hal ini membuatnya sarat akan perlunya pengaturan dan ketentuan yang 

mengaturnya termasuk hal mengenai perlindungan hukum baik terhadap para pihak 

yang menjadi stake holder didalam transaksi ini khususnya Penyedia Dana atau 

Pemberi Pinjaman. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang krusial Fintech harus 

memiliki aturan hukum yang lebih spesifik untuk meminimalisir risiko yang bakal 

ditimbulkan di kemudian hari. Jika aturan hukum sudah jelas dan spesifik, maka 

gerak perusahaan pun akan menjadi lebih leluasa untuk meningkatkan performa 

kinerja perseroan.  

OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Fintech khususnya Fintech 

yang bergerak pada sektor pembiayaan, baru baru ini pada bulan Desember 2016 

mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini di harapkan dapat menjadi 

payung hukum awal kepada para stake holder di dalam menjalankan bisnis peer to 

peer lending atau pinjam meminjam antar nasabah berbasis teknologi informasi   
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Mendasarkan pada hal-hal seperti di sebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut dalam Tesis dalam ini dengan mengangkat judul                       

“Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Dana Dalam Peer To Peer Lending Dalam 

Industri Teknologi Finansial” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masalah teridentifikasi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan tentang peer to peer lending dalam penyediaan dana 

berbasis teknologi finansial ?. 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia dana dalam peer to peer 

lending  berbasis teknologi finansial ?. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai permasalahan yang di bahas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam ketentuan dan/atau 

aturan – aturan terkait mengenai peer to peer lending dalam penyediaan dana 

berbasis teknologi finansial. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

terhadap penyedia dana dalam peer to peer lending berbasis teknologi 

finansial.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun kepentingan praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat di capai dalam penelitian ini yaitu 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap 

hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penyedia 

dana di dalam peer to peer lending yang berbasiskan teknologi finansial.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dapat di capai dalam penelitian 

tesis ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi 

dan/atau masukan bagi kalangan Pemerintah, dalam hal ini Otoritas 

Jasa Keuangan, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pengawas 

dan regulator dalam rangka melengkapi ketentuan yang sekarang 

sudah ada khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap 

penyedia dana. 

2) Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah pemahaman dan 

referensi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum dalam peer 

to peer lending berbasis teknologi finansial. Dalam hal ini 
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perlindungan hukum khususnya terhadap penyedia dana atau pemberi 

pinjaman 

3) Manfaat bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai ketentuan dan/atau aturan 

mengenai peer to peer lending berbasis teknologi finansial. Termasuk 

di dalamnya ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap 

penyedia dana dalam peer to peer lending berbasis teknologi 

finansial. 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Tesis ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab 

tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil dari 

tesis ini. Semua bagian-bagian dari tesis ini merupakan satu kesatuan yang saling 

berkaitan erat satu dengan lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terbagi menjadi lima sub bab, yaitu latar belakang yang akan 

diangkat oleh Penulis, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu: 1) Kerangka Teoritis yang 

membahas membahas landasan – landasan  teori dan konsep seperti 
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penyedia dana, teori perjanjian, teknologi finansial dan peer to peer 

lending. 2) Kerangka Konseptual memuat definisi operasional 

sehubungan dengan penelitian yang dibuat. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini penulis akan menuangkan metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi metodologi 

penelitian,  pendekatan penelitian,  data, sumber data dan pengumpulan 

data dan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang argumentasi atas premis-premis yang 

digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian 

berdasarkan data atau sumber-sumber hukum yang berhasil 

dikumpulkan penulis. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari tesis ini, dan 

disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok 

yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping 

itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran yang 

bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan 

lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi 

dari hasil kesimpulan. 

 




