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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi pada era informasi digital dewasa ini terus-menerus 

berkembang dengan sangat cepat dan pemanfaatannya juga semakin meluas hingga 

ke hampir seluruh segi kehidupan. Berkembangnya teknologi informasi merupakan 

rangkaian keberhasilan dalam menggabungkan kemampuan teknologi komputer 

dan teknologi komunikasi, dan kemudian ikut melahirkan sistem internet dan 

intranet. Melalui sistem tersebut, manusia memulai dan selanjutnya semakin 

banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang 

kehidupan mereka.1 Bahkan di masa yang akan datang, teknologi informasi 

diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, 

terutama kegiatan bisnis, yang selama ini dan di masa lalu lebih dijalankan di dunia 

nyata.2 

Pemanfaatan teknologi informasi melahirkan kemudahan aktivitas 

komunikasi dan interaksi antar-manusia. Kemajuan teknologi seolah-olah tanpa 

batas, sehingga kekuatannya mampu merambat ke berbagai sektor, yang salah 

satunya adalah sektor industri jasa keuangan. Hal ini tampak pada kemunculan 

                                                
1 M. Arsyad Sanusi, Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi, The Indonesian Rearch, 

Jakarta, 2007, hal. 115  
2 M. Arsyad Sanusi, Hukum Teknologi dan Informasi, Tim Kemas Buku, Bandung, 2005, 

hal. 3 
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berbagai teknologi informasi keuangan atau yang disebut sebagai financial 

technology (fintech).  

Fintech dapat diartikan secara harafiah sebagai suatu teknologi di bidang 

keuangan. Istilah teknologi keuangan merujuk pada teknologi yang memberikan 

solusi atau pun kemudahan di bidang keuangan. Fintech merupakan gabungan dari 

layanan jasa keuangan dan teknologi informasi3. Fintech sendiri, pada hakikatnya, 

dibuat dengan tujuan untuk membuat layanan finansial atau perbankan menjadi 

lebih efisien, karena memanfaatkan kehadiran teknologi. 

Fintech bukan merupakan hal baru bagi industri jasa keuangan. Bahkan, 

industri jasa keuangan merupakan salah satu pembeli utama (prime purchaser) dari 

produk dan jasa teknologi informasi4. Perkembangan fintech telah mempengaruhi 

seluruh sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, pembayaran, 

asuransi, wealth management dan real estate, serta platform industri, sistem dan 

infrastruktur5.  

Di sisi lain, kegiatan pinjam meminjam uang telah sejak lama dilakukan di 

masyarakat di mana uang merupakan suatu alat pembayaran. Pihak peminjam 

meminjam sejumlah uang kepada pihak pemberi pinjaman dalam rangka 

membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya atau 

                                                
3 Douglas W. Arner, Jaanos Barberist, dan Ross P. Buckley, The Evolution of Fintech: A 

new Post-Crisis Paradigm, Georgetown Journal of International Law, Vol. 47, 2016, hal. 1271 
4 Ibid., hal. 1275 
5 Ian Pollari, The Rise of Fintech, JASSA The Finsia Journal of Applied Finance, Maret, 

2016, hal. 15 
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memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya, sehingga dengan 

demikian, kegiatan pinjam meminjam uang menjadi bagian dari kehidupan 

bermasyarakat. 

 Pinjam meminjam uang sudah merupakan salah satu sarana pemenuhan 

kebutuhan manusia dan terlebih lagi, kebutuhan akan dana bagi seseorang memang 

adalah pemandangan sehari-hari, terutama dalam bidang bisnis. Kenyataan tersebut 

telah menuntun kemunculan dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, 

seperti lembaga perbankan.  

 Sehubungan dengan itu, salah satu Fintech yang sedang berkembang pesat 

saat ini di Indonesia, adalah peer-to-peer lending. Peminjaman uang dengan sistem 

peer-to-peer (P2P) dilakukan melalui sebuah sistem yang dikelola oleh 

penyelenggara (operator) yang mempertemukan atau menjadi jembatan antara 

peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung melalui jaringan internet.  

 Masyarakat atau para pelaku usaha terus berinovasi dan kerap membangun 

serta bersaing dalam mengembangkan bisnis-bisnisnya. Menurut Badan Pusat 

Statistik, kondisi bisnis berdasarkan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-

2017 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, 

namun tingkat optimisme pelaku bisnis lebih rendah jika dibandingkan dengan 

triwulan IV-2016.6 Dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan bisnis-

                                                
6 BPS, Kondisi Bisnis dan Kondisi Ekonomi Konsumen Triwulan I-2017 Meningkat, 5 Mei 

2017, diakses dari <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1368>, pada tanggal 10 Mei 2017  
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bisnis tersebut, masyarakat ada kalanya membutuhkan dukungan dari lembaga-

lembaga jasa keuangan. 

Lembaga-lembaga jasa keuangan di bidang pembiayaan atau pemberian 

kredit, yang salah satunya adalah perbankan, dalam menyediakan jasa/layanannya, 

menawarkan sejumlah prosedur pendahuluan, sehingga akses terhadap kredit tidak 

mudah. Diding S. Anwar, selaku Direktur Utama Perum Jamkrindo, menyatakan 

bahwa hanya sekitar 18% dari 57 jutaan UKM yang telah mengakses jasa 

perbankan, dikarenakan sebagian besar UKM tersebut tidak memiliki regulasi dan 

legalitas untuk meminjam kepada bank, serta tidak memiliki aset untuk dijadikan 

agunan.7  

Sementara itu, fintech P2P lending menawarkan jasa/layanan yang sejenis, 

namun dengan berbagai kemudahan prosedur sebagai nilai tambah, sehingga 

menarik berbagai kalangan dalam masyarakat luas. Pihak Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), dalam Siaran Pers tertanggal 10 Januari 2017 (SP 01/DKNS/OJK/I/2017), 

mengatakan bahwa fintech P2P lending merupakan alternatif sumber pembiayaan 

baru bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal oleh 

industri jasa keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan 

pembiayaan dan modal ventura. Fintech membantu mempermudah akses layanan 

keuangan di masyarakat, terutama di kalangan wirausaha.  

                                                
7 Stabilitas, Memetakan Potensi dan Risiko Fintech, diakses dari 

<http://stabilitas.co.id/home/detail/memetakan-potensi-dan-risiko-Fintech>, pada tanggal 10 Mei 
2017 
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 Di Indonesia, sudah banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang bergerak 

di bidang fintech P2P lending. Menurut OJK, jumlah perusahaan rintisan fintech 

dalam platform P2P di Indonesia pada triwulan I 2016 sebanyak 51 perusahaan dan 

jumlah tersebut meningkat menjadi 135 perusahaan pada triwulan IV 2016.8 

Keberadaan fintech P2P lending tersebut dapat dikatakan disambut baik oleh 

masyarakat luas, sehingga jelas bahwa keberadaan fintech P2P lending merupakan 

sebuah fenomena yang telah sangat nyata terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut 

sebenarnya sejalan dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

fintech. 

Terlepas dari segala manfaat dan kemudahannya, fintech P2P lending 

tampaknya merupakan hal baru bagi hukum positif Indonesia yang akhir-akhir ini 

mendapatkan sejumlah perhatian dari pihak OJK. OJK adalah sebuah lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). 

Dalam UU OJK tersebut, OJK didefinisikan sebagai lembaga yang independen 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. 

OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terkait keseluruhan kegiatan pada sektor jasa 

keuangan9. 

                                                
8 Jumlah Perusahaan Fintech Melonjak, OJK Mulai Himpun Basis Data, 10 Januari 2017, 

diakses dari <https://id.investing.com/news/economy-news/jumlah-perusahaan-Fintech-melonjak,-
ojk-mulai-himpun-basis-data-352095>, pada tanggal 10 Mei 2017  

9 Jonker Sihombing, Otoritas Jasa Keuangan: Konsep, Regulasi & Implementasi, Ref 
Publisher, Jakarta, 2012, hal. 49 
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Dalam penyelenggaraan fintech P2P lending, terdapat beberapa risiko 

utama yang perlu diprediksi dan diantisipasi, seperti risiko kerahasiaan data, risiko 

gagal bayar, validitas penyedia jasa, dan sebagainya. Dilansir dari CNN 

Indonesia10, OJK mewaspadai 4 (empat) kemungkinan risiko yang dapat terjadi 

dalam bisnis jasa layanan keuangan oleh perusahaan berbasis teknologi (fintech), 

antara lain risiko diserang peretas, risiko gagal bayar, risiko penipuan, dan risiko 

penyalahgunaan data klien. Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan suatu standar 

operasi, pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip tertentu dalam 

penyelenggaraannya, serta pengawasan dari lembaga yang berwenang guna untuk 

memitigasi risiko tersebut dan melindungi para pengguna jasa/layanan yang 

bersangkutan.  

Pada tanggal 29 Desember 2016, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77) 

diterbitkan. Pertimbangannya adalah bahwa teknologi informasi telah digunakan 

untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya 

alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan untuk mendukung pertumbuhan 

lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat lebih 

berkontribusi terhadap perekonomian nasional.  

                                                
10 Dinda Audriene dan Christine Novita Nababan, OJK Waspadai Empat Risiko Bisnis 

Fintech, 19 April 2016, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-
125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-Fintech/>, pada tanggal 15 Mei 2017 
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Terkait keberadaan dan kekuatan hukum dari POJK tersebut, hierarki 

Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. UUD 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Lebih lanjut, Pasal 8 memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keberadaan 

jenis peraturan perundang-undangan selain daripada yang disebutkan dalam Pasal 

7 tersebut, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 

Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

setingkat, di mana jenis-jenis peraturan perundang-undang tersebut diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan.  
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Sehubungan dengan itu, Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 jo. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengamanatkan 

pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, 

yang kemudian direalisasikan dengan dibentuknya OJK melalui Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). OJK adalah lembaga yang independen 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bebas dari campur tangan pihak 

lain11. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya12. Pasal 1 UU 

OJK memberikan definisi terhadap POJK, yaitu sebagai peraturan tertulis yang 

ditetapkan oleh Dewan Komisioner, yang mengikat secara umum dan diundangkan 

dalam Lembaran Negara RI. Sehubungan dengan itu dan dengan dikaitkan pada 

Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, maka produk hukum yang 

dikeluarkan oleh OJK, yakni POJK, merupakan suatu jenis peraturan perundang-

undangan di luar hierarki perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.  

Di sisi lain, seiring dengan bermunculan dan berkembangnya lembaga-

lembaga keuangan, serta dikaitkan dengan kenyataan bahwa kegiatan pinjam 

meminjam uang adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebagai salah satu sarana 

pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia, berbagai produk hukum terkait telah 

dikeluarkan dan dikembangkan, seperti hukum perbankan, pengkreditan, 

                                                
11 Pasal 2 UU OJK 
12 Pasal 6 UU OJK 



 

 9 

pembiayaan, dan sebagainya. Namun, fintech P2P lending, yang menyediakan 

layanan pinjam-meminjam uang dengan mendasarkan kegiatannya pada teknologi 

informasi, merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.  

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini akan 

memfokuskan pada pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending) di Indonesia. 

Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan yang ideal 

terhadap penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi (fintech P2P lending) dengan mempedomani model pengaturan terkait di 

negara-negara lain, yaitu Tiongkok, UK, dan Malaysia. Hasil penelitian terkait akan 

dituangkan dalam hasil karya penelitian yang berjudul “Aspek Hukum 

Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(Fintech P2P Lending) di Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan 

yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending) di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pengaturan yang ideal atas penyelenggaraan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan penulis untuk mencari 

jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang ada terhadap 

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi (fintech P2P lending) di Indonesia; dan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan yang ideal atas 

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi (fintech P2P lending). 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pembahasan dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 

hukum, terutama mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (fintech P2P lending). Penulis berharap bahwa 

penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail 

mengenai pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending). 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dan masukan kepada para praktisi hukum terkait dengan masalah-masalah 
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mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (fintech P2P lending) di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan hasil penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai pengetahuan umum 

seputar pinjam meminjam uang, teknologi informasi, dan teknologi 

informasi keuangan. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu dengan menggunakan 

metode penelitian hukum normatif secara kualitatif, yakni yang mencari 

kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari teori-teori dan 

ketentuan regulasi hukum. Adapun kegunaan dari metode penelitian hukum 

yang digunakan oleh penulis dalam melalukan penelitian ini adalah sebagai 

cara untuk mencari jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah 

diangkat oleh penulis. 

 



 

 12 

Bab IV Analisis Penelitian 

Dalam bab ini, akan menguraikan dan menjelaskan mengenai pengaturan 

terhadap penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (fintech P2P lending) di Indonesia, serta menganalisis 

bentuk pengaturan yang ideal terhadap penyelenggaraan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech P2P lending). 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini, penulis akan menuangkan kesimpulan dari penelitian yang 

merupakan intisari dari jawaban-jawaban yang jelas dan rinci dari rumusan 

masalah pada Bab I dan Bab IV, serta saran yang merupakan rekomendasi 

penulis terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 


