BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi di Indonesia baru-baru ini mengenal istilah baru
dalam dunia perekonomian. Financial Technology atau yang sering disebut
FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang
memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jarak jauh.1 Tidak hanya
untuk melakukan pembayaran seperti Mobile Banking, e-money, dan sebagainya,
teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan
yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.
FinTech di Indonesia yang sedang berkembang saat ini digunakan untuk
pembiayaan atau lending yang lebih dikenal dengan istilah peer to peer lending
(P2P Lending). P2P Lending pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam
dimana teknologi mempertemukan peminjam dan pendana.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK) yang berfungsi
mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang
mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank seperti
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Maka, OJK merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap
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FinTech. Tugas pengawasan dalam industri keuangan non-bank resmi beralih dari
Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK sejak 31 Desember 2012.2 OJK
mengatur P2P Lending di Indonesia harus memiliki 4 langkah dalam layanannya
yaitu:3
1. Registrasi Keanggotaan: Pengguna layanan baik pemberi maupun penerima
harus melakukan registrasi online melalui komputer atau smartphone;
2. Pengajuan Pinjaman: penerima pinjaman mengajukan pinjaman dan
pemberi pinjaman memilih penerima pinjaman yang akan didanai;
3. Pelaksanaan Pinjaman: pemberi dan penerima pinjaman menandatangani
perjanjian pinjam-meminjam. Pemberi pinjaman mengirimkan dana yang
dipinjamkan. Penerima pinjaman menerima dana;
4. Pembayaran Pinjaman: penerima pinjaman membayar pinjamannya kepada
pemberi pinjaman.
P2P Lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77
Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi (POJK 77), dimana P2P Lending disebut sebagai Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang mendefinisikan
LPMUBTI

merupakan

penyelenggaraan

layanan

jasa

keuangan

untuk

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka
melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung
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melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.4 Penyelenggara
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan badan
hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.5

Gambar 1.1 Skema P2P Lending6

P2P Lending sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1.1 cenderung
lebih disukai oleh masyarakat luas karena pinjaman yang dilakukan merupakan
unsecure loan atau pinjaman tanpa jaminan yang jauh lebih mudah dibanding
pinjaman dari bank.7 Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) juga menjelaskan bahwa
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muncul layanan peminjaman uang online jenis P2P berawal dari rendahnya
penetrasi kartu kredit di Indonesia.8 P2P Lending mengisi kekosongan bagi mereka
yang tidak memiliki kartu kredit padahal ingin melakukan pinjaman seperti pelaku
Usaha Kecil Menengah (UKM).9 Selain itu, dengan FinTech, masyarakat dapat
dengan mudah mengakses P2P Lending melalui market place lending secara
online. Tetapi, kemudahan ini bisa menjadi hal yang berbahaya karena P2P
Lending sendiri masih dalam bentuk perjanjian informal.
Hal yang membedakan P2P Lending dengan Bank adalah dalam P2P
Lending hanya mempertemukan peminjam dan pendana sehingga perusahaan P2P
Lending tidak melakukan penghimpunan dana.10 Penyelenggara P2P Lending
diwajibkan menggunakan escrow account dan virtual account yang bertujuan agar
penyelenggara hanya menjadi penyalur dana.11 Penyelenggara P2P Lending
menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI dari pihak pemberi
pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak
pemberi pinjaman. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap
penerima pinjaman adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).12
P2P Lending dengan crowdfunding adalah hal yang berbeda meskipun ada
kemiripan. Crowdfunding merupakan suatu proses yang melibatkan 3 pihak yaitu:

8
CNN Indonesia, “Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending di Indonesia.”
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnyapeer-to-peer-lending-di-indonesia (diakses 28 Februari 2019).
9
GoUKM.id, “Solusi Pinjaman Modal untuk UKM Menggunakan Layanan P2P Lending.”
https://goukm.id/pinjaman-modal-ukm-melalui-p2p-lending/ (diakses 8 November 2018).
10
Hukum Online, “16 Hal yang Wajib Dipenuhi ‘Pemain’ Peer to Peer Lending dalam Fintech.”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemainpeer-to-peer-lending-dalam-fintech/ (diakses 8 November 2018).
11
POJK 77 Pasal 24 ayat 2.
12
POJK 77 Pasal 6 ayat 2.

4

pemilik project, pemberi dana (funder) dan penyedia platform.13 Serupa dengan
P2P Lending yang ada campur tangan antara pemilik project yang menjelaskan
prospek dan peluang kedepan nya dan pemberi dana (funder), yang berjalan dengan
platform. Akan tetapi crowdfunding seringkali digunakan sebagai aksi
penggalangan dana untuk tujuan sosial dengan bentuk donasi sedangkan P2P
Lending bergerak dalam pinjam atau utang. P2P Lending dan crowdfunding
memiliki perbedaan tujuan dan aksinya, akan tetapi sistem dalam bertransaksi uang
tetap memiliki kesamaan yaitu melalui platform yang telah disediakan.
Dalam P2P Lending terjadi pertemuan antara penerima pinjaman
(borrower) dan pemberi pinjaman (lender). Sementara di bank, pihak yang
meminjam dari bank tidak tahu dana siapa yang mereka pinjam dan sebaliknya
pihak yang menabung tidak tahu dana tersebut dialurkan kepada siapa sebagai
pinjaman. Maka, dalam situs penyelenggara P2P Lending, OJK mewajibkan
adanya halaman lender di samping halaman borrower. Dana lender yang berada di
rekening milik penyelenggara P2P Lending hanya boleh mengendap paling lama 2
hari.14
Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa
“kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain
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yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. P2P
Lending yang terdapat di Indonesia bukan merupakan bank, sehingga P2P Lending
tidak dapat diatur menggunakan UU Perbankan. Pengaturan OJK ini bertujuan agar
tidak terjadi penyalahgunaan dana nasabah dan juga mencegah penyelenggara P2P
Lending melakukan tindak kriminal seperti membawa lari uang nasabah.
P2P Lending di Indonesia memiliki beberapa permasalahan:
a. Banyaknya penyelenggara P2P Lending yang tidak terdaftar. Pada 25 Juli
2018, Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas menjalankan
kegiatan P2P Lending tanpa bukti terdaftar dari OJK. Platform tersebut
tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang dapat
dihubungi. Sebagian besar dari platform tersebut berasal dari Cina dan
didaftarkan dalam Google Play Store melalui email dengan domain dari
Gmail yang gratis. Pengetatan P2P Lending di Cina mendorong pemainnya
datang ke Indonesia dan menabrak aturan yang berlaku di Indonesia.15
Hingga saat ini, per 31 Mei 2019, FinTech terdaftar dan berizin di OJK
hanya sebanyak 113 perusahaan. OJK menghimbau masyarakat untuk
menggunakan

jasa

penyelenggaraan

P2P

Lending

yang

sudah

terdaftar/berizin dari OJK.16
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P2P Lending ilegal yang tidak punya izin OJK dapat dengan mudah
membuat dan mereplikasi P2P Lending yang sudah memiliki izin OJK.
Dalam P2P Lending di Indonesia belum ada regulator khusus yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan P2P Lending ilegal secara spesifik. Saat ini
P2P Lending berada dalam pengawasan OJK. Sedangkan OJK sendiri
memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan serta non perbankan, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Banyaknya sektor yang diawasi oleh OJK membuat pengawasan terhadap
P2P Lending sendiri menjadi kurang.
b. Penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam kredit bermasalah seperti yang
terjadi dalam kasus Rupiah Plus. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) menerima banyak aduan terkait cara penagihan FinTech Rupiah
Plus yang dinilai bermasalah dan merugikan konsumen. Rupiah Plus
menyalahgunakan data pribadi konsumen dengan menghubungi pihak yang
bukan melakukan pinjaman seperti mengancam, intimidasi, pelecehan serta
penagihan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan
nasabah.17 Hal ini membuat P2P Lending belum memiliki standar regulasi
yang jelas dan dapat merugikan masyarakat.
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OJK sendiri memperketat ketentuan dalam pendaftaran dan perizinan P2P
Lending di Indonesia.18 Terdapat dua tahap proses dalam perizinan P2P Lending.
Dimulai dengan pendaftaran dimana penyelenggara P2P Lending mengajukan
pendaftaran dan perizinan untuk melakukan kegiatan LPMUBTI kepada OJK.
Penyelenggara yang beroperasi tanpa surat tanda bukti terdaftar dari OJK akan
dinyatakan sebagai fintech ilegal dan penanganannya diserahkan kepada Satgas
Waspada Investasi.19
Banyak P2P Lending di Indonesia yang memberikan bunga sangat tinggi,
tidak transparan soal biaya pinjaman, menggunakan cara penagihan yang
melanggar aturan, dan tidak mengikuti kaidah corporate governance sesuai
peraturan OJK.20 Isu keamanan data pribadi dalam perkembangan P2P Lending
menjadi sangatlah penting. POJK 77 sendiri belum mengatur mengenai
pengambilan data pribadi dalam aplikasi P2P Lending. Saat ini, OJK hanya
memberikan akses pada camera, microphone, dan location (CEMILAN) untuk
aplikasi P2P Lending.21 Penyelenggara P2P Lending yang melanggar hal tersebut,
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OJK dapat melakukan suspend atas layanan P2P Lending tersebut. Suspend akan
terus berlanjut jika penyelenggara P2P tidak mengikuti ketentuan OJK.22
Meskipun pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur
dalam POJK 77, tetapi belum diatur secara jelas mengenai fee dan komisi dalam
P2P Lending. Di lain sisi, OJK mencatat, hingga Agustus 2019, pertumbuhan
penyaluran dana melalui P2P Lending di Indonesia meningkat 141,40% dengan
akumulasi jumlah pinjaman dalam P2P Lending sebesar Rp 54,72 Triliun,
12.832.271 penerima pinjaman, dan 530.385 pemberi pinjaman.23 Jumlah ini sudah
tumbuh 25% selama tahun 2019. Hal ini perlu diperhatikan untuk memastikan
perlindungan konsumen terkait keamanan dana maupun data terjaga dengan baik,
serta untuk memastikan terlindunginya kepentingan nasional dan stabilitas sistem
keuangan yang bebas dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.24
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Gambar 1.2 Perkembangan P2P Lending di Indonesia25

Meskipun OJK telah mengatur berbagai macam ketentuan dalam perizinan
P2P Lending, tetapi permasalahannya adalah P2P Lending ilegal yang beredar dan
digunakan oleh masyarakat. Kemudahan teknologi dalam meminjam uang dengan
P2P Lending yang tidak memerlukan jaminan memang terkesan simpel. Tetapi,
masih ada celah-celah hukum dalam pinjam meminjam online ini seperti bunga
yang sangat tinggi, biaya pinjaman yang kurang / tidak transparan, pelanggaran
dalam penagihan hutang, dan tidak mengikuti peraturan OJK. Sehingga, diperlukan
kejelasan pengaturan maupun penerapan P2P Lending di Indonesia agar tidak
merugikan masyarakat luas.
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1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat
merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan yang ideal dalam layanan P2P Lending di Indonesia
dengan membandingkan regulasi fintech di Cina?

1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang ideal untuk kegiatan
P2P Lending di Indonesia dengan membandingkan regulasi fintech di Cina.

1.4.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan kegunaan
yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan
pemikiran untuk pengaturan dan pengembangan kegiatan P2P Lending di
Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan bekal
bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan P2P Lending di Indonesia.
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1.5.

Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan
skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini
sebagai berikut:
Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi
yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat,
dan Sistematika Penulisan.
Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa
yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang perikatan
dan perjanjian, Tinjauan umum tentang FinTech, dan Tinjauan umum tentang P2P
Lending.
Bab III adalah Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, jenis data,
teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.
Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Analisis dimana penulis akan menguraikan dan
membahas mengenai: Konsepsi pengaturan perlindungan konsumen dalam
layangan P2P Lending yang ideal.
Bab V adalah Kesimpulan dan Saran, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran
terkait masalah yang diteliti.
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