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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat tentu memberi banyak 

kemudahan bagi manusia, begitu juga dengan pemerintahan Indonesia yang 

memanfaatkannya dengan memfasilitasi masyarakat Indonesia dengan 

Teknologi Finansial dalam bidang perbankan. Apabila ditinjau dari aspek 

sosial ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan bagaimana pemerintah 

serta masyarakat memanfaatkannya dapat menciptakan lapangan usaha baru 

dalam berbagai bentuk.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan BI Nomor 

19/12/PBI/2017 yang berbunyi: 

“Teknologi Finansial ialah penggunaan teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau 

model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, 

stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, 

keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” 

 

Teknologi Finansial ini bertujuan untuk mendorong inovasi di bidang 

keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen 

risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas 

sistem keuangan, dan sistem pembayaran keuangan yang efisien, lancar, 

aman, dan andal.2 Teknologi Finansial mulai berkembang sejak adanya 

 
1 Erlangga Fausa “Beberapa Aspek dalam Perkembangan Teknologi Informasi”, Jurnal 

Fakultas Hukum UII, Vol. 27 Tahun 2015, hal. 24. 
2 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 19/12/PBI/2017, LN No. 245 

Tahun 2017, TLN No. 6142, Ps. 1. 
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Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) yang secara resmi dipublikasikan pada 

September 2015, dan sejak saat itu mereka giat membantu OJK dalam 

kegiatan Teknologi Finansial.3  

Konsep dari Teknologi Finansial ini ialah dengan menggunakan 

perkembangan teknologi yang diplatformkan ke dalam bidang finasial pada 

lembaga perbankan dan diharapkan dapat memfasilitasi transaksi keuangan 

yang praktis, lebih modern, dengan meliputi layanan keuangan berbasis 

digital yang saat ini berkembang di Indonesia, seperti Peer to Peer (P2P) 

Lending, digital banking, crowd funding, dan lain-lain.4 Deputi Direktur 

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, Tris Yulianta 

mengatakan bahwa lembaga perbankan perlu memanfaatkan Teknologi 

Finansial guna meningkatkan efisiensi mutu pelayanan kepada debiturnya, 

hal tersebut dikarenakan Teknologi Finansial ini sejalan dengan kebutuhan 

masyarakat akan layanan keuangan berbasis teknologi informasi.5  

Teknologi Finansial mulai berkembang sejak adanya Asosiasi Fintech 

Indonesia (AFI) yang secara resmi dipublikasikan pada September 2015, 

dimana AFI merupakan badan hukum perkumpulan yang telah terdaftar 

secara sah berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor AHU0028492.AH.01.07 Tahun 2016 tertanggal 

10 Maret 2016, dan sejak saat itu mereka giat membantu OJK dalam 

 
3 Fintech Indonesia, “Tentang Kami”, <https://fintech.id/about-us/>, diakses pada 4 Juli 2019. 
4 Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi 

Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 

20 No. 1, April 2017, hal. 134. 
5 Ibid.  

https://fintech.id/about-us/
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kegiatan Teknologi Finansial.6 Indonesia memiliki asosiasi lain yang 

menaungi P2P lending selain AFI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan 

Bersama Indonesia (AFPI). AFPI adalah organisasi yang mewadahi para 

pelaku usaha fintech di Indonesia, organisasi AFPI ini ditunjuk oleh OJK 

sebagai asosiasi resmi penyelenggara P2P lending berdasarkan surat No. S-

5/D.05/2019 dan AFPI sendiri menyiapkan suatu layanan pengaduan 

pendanaan online yang dapat dihubungi melalui nomor telepon ataupun 

email yang tersedia.7 Asosiasi-asosiasi tersebut akan berjalan dan berfungsi 

secara beriringan dengan OJK, Hendrikus Passagi selaku Direktur DP3F 

OJK yang mengatakan bahwa AFPI ini akan berfokus kepada isu-isu dalam 

P2P lending yang belum terurus oleh AFI.8 Dengan adanya kedua asosiasi 

ini pun diharapkan fintech di Indonesia dapat berkembang, membantu 

pemerintah dalam sektor keuangan, dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat karena masih terdapat orang-orang yang belum benar-benar 

paham mengenai Teknologi Finansial, serta dapat menjadi wadah bagi 

penyelenggara P2P lending dan juga diharapkan mampu menjadi wadah 

bagi masyarakat yang memiliki masalah terkait fintech ini. 

Salah satu produk dari tekfin ialah P2P lending atau Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, layanan P2P lending ini 

diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

 
6 Fintech Indonesia, “Tentang Kami”, <https://fintech.id/about-us/>, diakses pada 4 Juli 2019. 
7 Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, “Tentang AFPI”, <https://afpi.or.id/>, diakses pada 

20 September 2019. 
8 “OJK Resmikan Kehadiran AFPI, Asosiasi Khusus Fintech Lending”, 

<https://dailysocial.id/post/asosiasi-fintech-lending>, diakses pada 20 September 2019. 

https://fintech.id/about-us/
https://afpi.or.id/
https://dailysocial.id/post/asosiasi-fintech-lending
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Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah badan hukum 

Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, beberapa platform P2P 

lending antara lain ialah Kredivo, Tunai Ku, Uang Teman, Rupiah Plus, 

Dana Rupiah, Koinworks dan lain-lain. Adanya layanan P2P lending ini 

masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman, karena antara 

debitur dan kreditur tidak perlu bertatap muka untuk memberikan uang nya, 

hanya dengan melakukan pendaftaran di salah satu platform P2P lending 

dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka uang tersebut akan cair, 

sehingga transaksi tersebut dinamakan transaksi elektronik. Berdasarkan PP 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya.    

Di Indonesia dikenal dengan adanya perjanjian pinjam meminjam 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata, dimana 

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak 

yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dan keadaan yang sama pula.9 Pinjam 

 
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burberlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh Subekti 

dan Tjitrosudibio, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014). 
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meminjam uang yang dilakukan antara debitur dan kreditur akan 

menghasilkan suatu perjanjian tertulis sehingga timbulnya hubungan 

hukum antara debitur dengan kreditur. Jika pada umumnya, seseorang akan 

mendatangi bank apabila ingin mengajukan pinjaman uang (kredit) dan 

untuk dapat mendapatkan uang pinjaman yang diajukan, seorang debitur 

haruslah memenuhi prinsip-prinsip pemberian kredit yang bertujuan untuk 

meminimalisir resiko yang akan diterima oleh pihak bank serta sebagai alat 

ukur kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur.10 Prinsip 5C 

dalam hal ingin mengajukan kredit di bank:11 

1. Character (Watak) 

Pihak bank akan meneliti karakter dari debitur seperti misalnya cara 

hidup, keadaan keluarganya, hobi, dan kedudukan sosial. Namun 

terkadang debitur memberikan informasi yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya. 

2. Capacity (Kemampuan) 

Bank perlu mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola suatu 

usaha atau kemampuan kepemimpinan yang dimiliki debitur. 

3. Capital (Modal) 

Besar modal yang dimiliki debitur menjadi perhatian pihak bank 

juga, dan itu dapat dilihat dari neraca pembukuan  

4. Collateral (Jaminan) 

 
10 Budi Agus Riswandi, “Penerapan Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank”, Jurnal Hukum 

No. 15 Vol. 7, Desember 2000, hal. 176. 
11 Ibid. 
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Barang jaminan yang diberikan debitur sebagai jaminan atas kredit 

yang diberikan oleh bank. 

5. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) 

Bank perlu mengetahui situasi ekonomi, politik, sosial serta budaya 

debitur yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran usaha 

debitur. 

Dalam pinjam meminjam yang dilakukan melalui platform P2P lending, 

terdapat pula perjanjian antara kreditur dan debitur yang tertuang dalam 

dokumen elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 

77/POJK.01/2016. Dengan adanya dokumen elektronik sehingga tidak 

diperlukan untuk bertatap muka dan dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) hari sejumlah uang yang diajukan untuk dipinjam pun dapat debitur 

terima hal tersebut jelas itu memberi kemudahan bagi kedua belah pihak 

terlebih apabila jika pihak debitur membutuhkan uang tersebut dalam waktu 

singkat. 

Pinjam meminjam uang baik kepada bank, lembaga keuangan 

lainnya maupun kepada seseorang tentu erat kaitanya dengan penagihan 

utang jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannnya yaitu utang yang 

dimilikinya, dan penagihan dapat dilakukan oleh kreditur sendiri ataupun 

menggunakan pihak ketiga yaitu penagih utang (debt collector) yang 

bertugas menagih utang-utang debitur yang telah lewat jangka waktu yang 

diberikan oleh kreditur untuk melunasi utangnya. Berdasarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia No.11/10/DASP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
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Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana yang 

telah diperbaharui dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP 

tahun 2016 dituliskan bahwa bank memiliki hak bekerja sama dan 

menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang debitur, 

begitu pula dengan P2P lending karena berdasarkan Asosiasi Fintech 

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam Pedoman Perilaku Pemberian 

Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 

penyelenggara P2P lending diperbolehkan menggunakan pihak ketiga 

dalam melakukan penagihan ke debitur. Pihak ketiga diharuskan telah 

terdaftar di AFPI dan memiliki sertfikat untuk melakukan penagihan, 

sehingga seharusnya penagihan utang sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh AFPI dan debt collector wajib mengikuti prosedur tersebut.  

Debt collector dari P2P lending ini diduga melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) berdasarkan banyak aduan yang masuk ke LBH 

perihal sikap debt collector dalam menagih utang. Perbuatan Melawan 

Hukum diatur didalam Buku ke III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

(“KUHPER”) tentang Perikatan dalam pasal 1365 BW yang berbunyi:  

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada 

orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu, mengganti kerugian tersebut.”  

Maksud dari pasal ini adalah segala perbuatan melawan hukum yang 

akibatnya merugikan orang lain yang karena perbuatan itu melanggar hak 

orang lain, maka karena salahnya itu ia harus mengganti kerugian tersebut 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyaknya aduan dari korban debt 

collector P2P lending, para korban mengatakan bahwa data-data yang 

mereka gunakan untuk mendaftar di platform pinjaman online telah 

disalahgunakan oleh debt collector sehingga hal tersebut jelas memberikan 

kerugian bagi korban. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyatakan 

setidaknya ada 1.330 korban dari pinjama online, angka tersebut didapat 

dari pengaduan dari masyarakat dalam kurun waktu 4 November 2018 

sampai dengan 25 November 2018 berdasarkan pernyataan Pengacara 

Publik LBH bernama Jeanny Silvia Sari Sirait.12 Pengaduan tersebut 

bermunculan karena para debitur yang merasa dilanggar hak privasi nya 

oleh debt collector dan data-data pribadi mereka yang disalahgunakan untuk 

kepentingan penagihan utang. Jeanny sebagai Pengacara Publik LBH 

Jakarta juga mengatakan bahwa banyak korban yang diancam, difitnah, dan 

disebarkan data pribadi nya.13 Meskipun mengenai sikap debt collector 

yang menagih dengan cara mengancam bukanlah hal yang baru di 

Indonesia, namun bukan berarti kerugian dari para debitur harus 

dikesampingkan karena suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung 

unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara 

hukum jika memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian (negligence) 

dan/atau tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.14 

 
12 CNN Indonesia, “LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaaman Online”, 

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-

pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>, diakses pada 5 Juli 2019. 
13 Ibid. 
14 R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum 

Perdata Edisi Revisi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), hal. 10.  

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online
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Setiap platform P2P lending tidak terdaftar memiliki akses terhadap 

data-data di handphone para debitur hal itu dikarenakan sebelum melakukan 

peminjaman uang, calon debitur harus memberi izin kepada penyelenggara 

P2P lending agar dapat mengakses data di handphone nya, dan apabila 

calon debitur tidak menyetujui maka ia tidak dapat melanjutkan proses 

selanjutnya di platform tersebut. Salah satu akses yang didapat oleh 

penyelenggara P2P lending adalah kontak handphone para debitur. 

Berdasarkan aduan yang masuk debt collector menagih dengan 

mengancam, melecehkan, dan bahkan mereka menghubungi orang-orang 

yang ada dalam kontak handphone debitur untuk menginfokan mengenai 

utang yang dimiliki debitur, hal tersebut jelas mempermalukan debitur 

akibat tindakan debt collector tersebut. Dapat nya akses yang dimililki oleh 

P2P lending ke dalam kontak-kontak debitur ialah dikarenakan platform-

platform tersebut merupakan platform tidak terdaftar yang tidak terdaftar 

dan berizin di OJK.  

Tongam L. Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi OJK 

mengatakan bahwa:15 

“OJK telah berusaha untuk terus mengurangi jumlah angka 

platform-platform tidak terdaftar yang beredar di Indonesia dengan 

memblokir platform-platform tersebut namun tentu hal tersebut 

tidaklah mudah karena orang-orang tersebut tetap akan membuat 

platform baru lainnya setelah dilakukan pemblokiran dan tentunya 

tidak terdaftar, dan juga mengatakan bahwa platform yang terdaftar 

hanyalah meminta akses untuk kamera, lokasi, dan suara,  tidak ada 

lagi selain itu, jadi apabila terdapat platform yang meminta akses 

kontak handphone debitur maka itu adalah platform tidak terdaftar.” 

 
15 Tongam L. Tobing, disampaikan dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 

bertempat di Assembly Hall-Jakarta Convention Center pada 23 September 2019, tentang 

“Perlindungan & Pengaduan Konsumen dalam Fintech”. 
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OJK juga sudah mengeluarkan daftar platform-platform yang telah terdaftar 

dan berizin per 7 Agustus 2019, dan berdasarka daftar yang dikeluarkan 

OJK tersebut saat ini sudah ada 127 platform P2P lending yang terdaftar, 

adanya daftar yang dikeluarkan OJK dengan maksud agar masyarakat dapat 

melakukan pengecekan sebelum melakukan pinjaman di salah satu platform 

dan agar masyarakat mengetahui perkembangan apliksi mana saja yang 

telah terdaftar. 

Menurut POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 

Digital, OJK akan melakukan regulatory sandbox terhadap penyelenggara-

penyelanggara sebelum mereka dapat beroperasi dengan 

mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang dimiliki penyelenggara. 

Regulatory Sandbox ini bertujuan untuk menilai keandalan proses bisnis, 

model bisnis, instrument keuangan, dan tata kelola keuangan, dan dilakukan 

selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun dan masih dapat diperpanjang 

jika diperlukan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) POJK No.13/POJK.02/2018 

penyelenggara yang tercatat atau terdaftar untuk menjalani uji coba 

Regulatory Sandbox menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK. 

Apabila bank memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi 

debiturnya, begitu pula dengan P2P lending yang memiliki kewajiban untuk 

melindungi data pribadi milik debiturnya meskipun tidak pernah adanya 

tatap muka yang terjadi selama proses pembuatan dokumen elektronik 

hingga transaksi dan itu tercantum dalam Pasal 26 POJK 
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No.77/POJK.01/2016. Data-data yang dapat diakses oleh penyelenggara 

P2P lending melalui handphone debitur merupakan data pribadi milik 

debitur. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, 

dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya16 dan data 

perseorangan ialah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat 

dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada 

masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undanagan dimana debitur sebagai konsumen dari P2P lending 

harus mendapat keamanan atas data pribadinya agar tidak tersebar ataupun 

digunakan diluar kepentingan penyelenggara.17 Semua aktivitas dan 

transaksi dari P2P lending ini dilakukan sacara elektronik, begitu pula 

ketika membuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang dituangkan 

dalam dokumen elektronik. Dalam Pasal 18 ayat (1) PERMEN KOMINFO 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem 

Elektronik, dikatakan bahwa penyimpanan data pribadi harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur dan sarana pengamanan sistem 

elektronik, sehingga sudah sepatutnya data pribadi milik pengguna sistem 

elektronik disimpan, dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Pengertian konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen ialah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat 

 
16 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transkasi Elektornik, PP Nomor 71/2019, LN Nomor 185 Tahun 

2019, TLN Nomor 6400. 
17 Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, PERMENKOMINFO 

Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara RI No.1829 Tahun 2016, Ps. 1. 
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baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Debitur P2P lending dalam hal ni 

juga merupakan konsumen dimana debitur telah menggunakan jasa yang 

disediakan dan debitur sebagai konsumen tentu memiliki hak-hak yang 

harus dipenuhi pelaku usaha. Apabila data pribadi debitur dikaitkan dengan 

salah satu hak-hak konsumen maka hak atas kenyamanan dan keselamatan 

sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen 

dimana yang berarti keamanan data pribadi debitur haruslah dapat terjamin 

keamanannya dengan melindungi dan menjaga dengan baik selama 

penggunaan jasa yang disediakan penyelenggara P2P lending sebagai 

pelaku usaha sehingga debitur dapat terhindarkan dari kerugian dan 

keselamatan atas diri maupun data pribadinya selama menggunakan produk 

P2P lending ini.18  

Peneliti dalam melakukan penelitian terhadap tindakan debt 

collector dari P2P lending ini guna memperoleh data-data untuk 

kepentingan penelitian peneliti akan melakukan penelitian terhadap 

platform Pinjam Yuk (PT KuaiKuai Tech Indonesia). Dipilihnya platform 

tersebut sebagai objek penelitian ialah agar dapat mengetahui regulasi 

perusahaan, dan bagaimana kebijakannya dalam melindungi data-data 

pribadi para debiturnya dimana masalah tersebarnya data pribadi debitur 

saat ini sedang marak terjadi dalam P2P lending dan selain itu juga 

 
18 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 10, (Jakarta: 

Rajawali Persm 2017), hal. 41. 
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dikarenakan platform tersebut telah terdaftar di OJK. Platform Pinjam Yuk 

beralamat di APL Tower, Central Park Lt. 20 Unit 20T5, Jl. S. Parman Kav. 

28, Jakarta Barat, 11470. 

Terkait tindakan debt collector dalam melakukan penagihan kredit, 

peneliti menemukan penelitian serupa yaitu skripsi dengan judul Analisis 

Yuridis Kedudukan Debt Collector Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Aspek Perjanjian Perdata Di Indonesia 

yang merupakan hasil penelitian dari Raden Mas Sebastian Kriswanda dari 

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan. Perbedaan penelitian kami 

berada pada objek yang diteliti, dimana dalam penelitian ini objek peneliti 

ialah platform P2P lending yang memiliki banyak aduan akibat sikap debt 

collector dari platform-platform tidak terdaftar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan bagi debitur P2P Lending yang 

mendapat kerugian akibat perbuatan debt collector dan P2P 

Lending illegal? 

2. Bagaimana solusi penegakan hukum terhadap debt collector dan 

P2P Lending illegal oleh OJK? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran yang terjadi dalam 

penagihan utang platform P2P lending, serta bagaimana OJK dan 

penyelenggara P2P lending bertanggung jawab dalam menjaga data pribadi 

para debitur berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan bagaimana 

sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

ilmu pengetahun hukum perdata khususnya PMH 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ialah peneliti berharap 

dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, 

dan orang-orang yang berkempentingan dalam masalah PMH yang 

dapat digunakan sebagai bahan informasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penulisan penelitian ini, maka materi-

materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa 

sub-BAB dengan sistematika penyampaian sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 
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Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Terbagi ke dalam 2 (dua) sub bab yakni tinjauan teori dan tinjauan 

konseptual. Landasan teori yang berisikan uraian mengenai financial 

technology, Peer to Peer Lending, tinjauan umum perjanjian, perjanjian, 

perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tinjauan 

umum perbuatan melawan hukum, tindakan pengancaman, perlindungan 

konsumen dan perlindungan hukum. Tinjauan konseptual berisikan uraian 

mengenai data pribadi dan penagihan utang. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode, jenis data, jenis 

penelitian, cara perolehan data jenis pendekatan dan teknik analisis 

penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN & ANALISIS  

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan bagaimana peraturan-

peraturan di Indonesia melindungi kepentingan debitur peminjaman uang 

berbasis teknologi informasi serta penerapan hukum terhadap masalah 

penyalahgunaan data pribadi yang terjadi. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berisi kesimpulan yang berkaitan dengan analisa berdasarkan 

penjeleasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta saran 

yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


