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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Saat ini, perekonomian Indonesia sedang memasuki masa-masa yang 

cerah sekaligus menantang. Di satu sisi, perekonomian Indonesia dipandang 

banyak kalangan telah membuahkan sejumlah prestasi. Namun juga, disisi 

lain perekonomian Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang harus 

dihadapi. Salah satu tantangan yang dimaksud berada pada sektor keuangan 

dalam menggerakkan perekonomian berupa dana dan permodalan. Hingga 

saat ini, akses kepada lembaga-lembaga keuangan, khususnya kelompok 

menengah bawah, masih cukup terbatas. Masih banyak masyarakat miskin 

yang belum mampu memanfaatkan fasilitas keuangan, terutama kredit secara 

luas dan murah. Masih banyaknya masyarakat menengah ke bawah yang 

belum memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan terbatasnya beberapa 

hal, misalnya masalah agunan.
1
  

Begitu pula dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA), semenjak bank 

menerapkan kredit tanpa agunan banyak masyarakat luas yang melakukan 

pinjaman melalui bank untuk menyelesaikan persoalan kekurangan dana. 

Akan tetapi untuk meminjam kredit tanpa agunan prosedur dan syarat-

syaratnya tidak mudah, dikarenakan bank sangat ketat sekali dalam 

melakukan proses penyeleksian data peminjam dengan menerapkan prinsip 

5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dan Bank Indonesia 

(BI) checking untuk para peminjam yang ingin melakukan pinjaman di bank 

untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar. Ditengah kesulitan pembiayaan 

kredit tersebut, lahirlah finansial teknologi atau yang lebih dikenal dengan 

fintech. fintech adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan 

finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. 

                                                 
1
 Miranda Nasihin, Segala Hal Tentang Lembaga Pembiayaan, PT. Suka Buku, 

Yogykarta, 2012, h. 9. 
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Tujuannya jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-

produk keuangan dan menyederhanakan proses dan transaksi yang berbasis 

peer to peer lending (P2P). Peer to peer lending (P2P) ialah praktek atau 

metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga 

sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjamanan, yang 

menghubungkan antara pemberi pinjamanan dengan peminjam atau investor 

secara online. Teknologi keuangan, yang biasa disebut "fintech", sekarang 

menjadi kata kunci yang sangat populer. Startup bersaing dengan layanan 

keuangan tradisional (bank), menawarkan layanan-layanan customer-centric 

yang mampu menggabungkan kecepatan dan fleksibilitas, menyebar ke 

seluruh dunia. Mereka dengan cepat mengubah harapan dan keterlibatan 

pelanggan. Pelanggan menikmati lebih banyak perspektif digital, yang 

dicirikan oleh kedekatan dan ketersediaan informasi yang hampir lengkap, 

yang dimungkinkan oleh perangkat teknologi seperti smartphone dan tablet, 

dan oleh tren lain seperti Internet of Things (IoT). 
2
 

Aktivitas-aktivitas fintech dalam layanan jasa di sektor keuangan dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut 

pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Aktivitas ini terkait erat 

dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-

bank), dompet elektronik (digital wallet), mata uang digital (digital 

currencies) dan penggunaan teknologi kasbuk/ buku besar terdistribusi 

(distributed ledger technology, DLT) untuk infrastruktur pembayaran. Model-

model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (financial 

inclusion) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan 

jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan 

baik (smooth). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah 

besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan. 

Deposito, pinjaman dan penambahan modal (deposits, lending and capital 

raising). Inovasi fintech yang paling umum di bidang ini adalah 

crowdfunding dan platform pinjaman peer-to-peer (P2P) secara online,

                                                 
2
 www.fintechweekly.com/fintech-definition, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 

20.00 WIB. 
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mata uang digital (digital currencies) dan distributed ledger technology (DLT). 

Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.
3
 Pertumbuhan industri 

fintech lending di Indonesia  ini tumbuh dengan pesat hingga saat ini tercatat 83 

perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), di era Globalisasi saat ini dengan lahirnya finansial teknologi dapat 

mempermudah masyarakat luas meminjam tanpa adanya agunan serta 

mempermudah administrasi menjadi lebih cepat daripada meminjam di bank. 

Globalisasi adalah sebuah proses yang bisa dikatakan paling memengaruhi hajat 

hidup orang banyak di dunia saat ini. Tidak ada satu pun masyarakat yang tidak 

terkena dampaknya. Ia memengaruhi tingkat kesejahteraan, perilaku sosial, 

dinamika politik, hingga cara kita makan, berpakaian dan menikmati kehidupan.
4
  

Begitu pun dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tidak hanya 

berdampak pada sektor teknologi saja tapi juga berdampak pada sektor-sektor 

lain, seperti contohnya yang terjadi pada sektor finansial. Perkembangan inovasi 

teknologi pada layanan keuangan yang ditawarkan oleh fintech di Indonesia 

merupakan solusi alternatif bagi masyarakat, terutama untuk usaha mikro kecil 

untuk mendapatkan pembiayaan melalui model pinjaman peer to peer lending 

(P2P). Selain itu, fintech menawarkan opsi baru bagi konsumen dalam 

melakukan lalu lintas pembayaran, pengiriman uang, dan investasi. Kehadiran 

Finansial Teknologi (fintech) yang tengah berkembang saat ini tentu menjadi 

potensi tersendiri bagi perekonomian nasional. Peran Finansial Teknologi  

(fintech) yang bisa menyentuh akses keuangan ke masyarakat yang lebih luas 

akan ikut menggerakkan roda perekonomian. Kehadiran Fintech dalam peta 

bisnis industri jasa keuangan di lain sisi memberi manfaat untuk meningkatkan 

inklusi keuangan di Indonesia. Jika selama ini perbankan sulit menjangkau 

                                                 
3
Muhammad Afdi  Nizar. Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di 

Indonesia, 2017, h. 6. 
4
Martin Wolf, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, Freedom Institute, Jakarta, 2007, h. 

ix. 
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daerah-daerah pelosok karena keterbatasan jaringan, maka dengan teknologi, 

Fintech mampu mengatasi persoalan itu.
5
 

PT RP adalah salah satu platform kredit tanpa jaminan pertama di Indonesia 

dimana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel. 

Mereka membangun dan sepenuhnya mengimplementasikan inovasi ponsel dari 

bisnis kredit tradisional. Misinya adalah untuk memberikan pinjaman yang aman 

dan nyaman kepada pengguna layanan kami. PT RP menjunjung tinggi konsep 

"kredit membuat hidup lebih baik".  

Bisnis pinjaman tersebut telah dibuat secara otomatis untuk layanan 

pinjaman tunai, pengguna hanya membutuhkan satu ponsel untuk menyelesaikan 

seluruh proses pengajuan, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. 

Tidak perlu jaminan, tidak perlu tanda tangan kontrak, hanya butuh KTP dan 

Anda dapat mengajukan pinjaman. Ini arti sebenarnya dari "kaki tidak keluar 

rumah, pinjam dengan santai". Proses ini hanya membutuhkan waktu 20 menit 

untuk pengeluaran pinjaman yang menyediakan layanan pinjaman tunai berupa 

Rp. 800.000 dan Rp. 1.500.000 dengan jangka waktu jatuh tempo 14 hari. 

Dibalik kemudahan finansial teknolgi dalam melakukan pinjam meminjam 

di sektor jasa keuangan ternyata menimbulkan berbagai kendala yang harus 

dihadapi dan harus segera dicari penyelesaiannya, salah satunya ialah risiko 

gagal bayar berbasis peer to peer lending yang terjadi di Indonesia ini yang 

seharusnya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat luas di era 

globalisasi saat ini. Akan tetapi, sejak fintech mulai beroperasi pada tahun 2016 

hingga sekarang sudah banyak sekali aduan yang masuk ke Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) terkait penerima pinjaman yang gagal bayar 

berbasis peer to peer lending seperti diancam, intimidasi, pelecehan serta 

penagihan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan penerima 

pinjaman.  

                                                 
5
 https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793104/mantap-fintech-bisa-jadi-

penggerak-ekonomi-nasional, diakses tanggal 21 September 2018, pukul 19.35 WIB. 
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Sebagai otoritas dan regulator tertinggi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan wajib hukumnya untuk memperhatikan dan mejamin kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk yang 

ditawarkan oleh startup finansial teknologi berbasis peer to peer lending. 

Lemahnya perlindungan konsumen bagi penerima pinjaman berbasis peer to peer 

lending sangat merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dimana pada Pasal 4 (a) menyatakan “ hak konsumen 

adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa. Tidak diterapkannya prinsip 5C dalam fintech dalam 

melakukan pemberian pinjaman menjadi penyebab terjadinya gagal bayar dan 

tidak adanya peraturan mengenai penetapan suku bunga dalam pinjaman online 

serta tata cara penagihan kepada penerima pinjaman dan penyelesaian gagal 

bayar apabila penerima pinjaman telat melaksanakan kewajibannya dalam 

melakukan pembayaran yang mengakibatkan gagal bayar menjadi penyebab 

perusahaan finansial teknologi berbasis peer to peer lending (P2P) menggunakan 

jasa debt collector dalam melakukan penagihan kredit macet atau gagal bayar 

dengan penagihan yang tidak sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

14/17/DASP/Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan 

Menggunakan Kartu dan Perubahannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul 

“Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Terhadap Risiko Gagal 

Bayar Berbasis Peer To Peer Lending” 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Bagaimana mekanisme penyelesaian pinjam meminjam berbasis peer to 

peer lending? 

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman terhadap risiko 

gagal bayar berbasis peer to peer lending? 

 

I.3 Ruang Lingkup 

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. 

Mengenai perlindungan hukum apa yang harus ditempuh oleh penerima 

pinjaman apabila terjadi gagal bayar.dan penyelesaian pinjam meminjam antara 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

 

a. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui penyelesaian pinjam meminjam berbasis peer to peer 

lending. 

2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap risiko gagal bayar 

berbasis peer to peer lending. 

b. Manfaat Penelitian  

1) Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah 

dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang 

perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan hak-hak konsumen 

yang dirugikan. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat 

menambah manfaat kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, 
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dan keamanan dalam melakukan pinjam meminjam fintech peer to peer 

lending (P2P). 

2) Manfaat Praktis  

Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya 

pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan 

dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik 

terhadap konsumen yang berkaitan dengan pinjam-meminjam fintech 

berbasis peer to peer lending (P2P) serta masyarakat umum mengenai 

berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen 

dalam memperoleh informasi, terutama dalam hal ini mengenai fintech 

berbasis Peer to Peer Lending (P2P). 

 

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual  

      a. Kerangka Teori 

1)    Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam 

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid 

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal 

dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para 

penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan 

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan 

melalui hukum dan moral.
6
  

                                                 
6
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53. 
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Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hokum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi 

hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.
7
 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum 

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi 

dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.
8
 

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan bedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

                                                 
7
 Ibid., h. 54. 

8
 Ibid., h. 55. 
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bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya 

di lembaga peradilan.
9
 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia 

menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia 

dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas 

semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu 

gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep 

barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. 

Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak 

kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat indivudualistik dari 

konsep barat. 

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, 

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi 

perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep 

Rechtstaat dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi barat 

sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip 

perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 

Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia 

                                                 
9
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, h. 29. 
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diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.
10

 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu 
11

: 

a)  Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu 

kewajiban. 

b)  Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

2) Teori Pertanggungjawaban 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah 

diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat 

                                                 
10

 Ibid., h. 38. 
11

 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 20. 
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atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
12

  

       Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai 

dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk 

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum 

orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.
13

 Menurut hukum perdata 

dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan 

risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar 

kesalahan (lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan 

tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).
14

 Prinsip 

dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa 

seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena 

merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa 

konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat 

langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.  

       Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus 

hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum 

yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, 

yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak 

dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, 

kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan 

undang-undang, responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang 

yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

                                                 
 
12

 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 35 
 
13

 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2010, h 48. 
 
14

 Ibid., h. 49. 

UPN VETERAN JAKARTA



12 

 

 

 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik.
15

 

b. Kerangka Konseptual 

       Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, 

yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam 

proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data 

dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun 

beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan-

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam kepentinganya tersebut. Selanjutnya 

dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan 

dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada 

masyarakat.
16

 

2) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai 

utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi.
17

 

3) Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak 

mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya 

baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
18

 

4) Peer to peer lending (P2P) ialah praktek atau metode memberikan 

pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, 

                                                 
 
15

 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.  

 
16

 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 121. 

 
17

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, h. 3. 
18

 https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_kredit, diakses tanggal 4 Oktober 2018, pukul 20.05 

WIB. 
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mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjamanan, yang menghubungkan 

antara pemberi pinjamanan dengan peminjam atau investor secara 

online.
19

 

 

I.6 Metode Penelitian 

       Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan 

dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang 

akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada 

metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Jenis Jenelitian 

       Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum dalam hukum positif.
20

 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya perlindungan konsumen di 

Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 

c. Sumber Data 

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan 

menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Sumber hukum primer 

                                                 
19

 www.fintechweekly.com/fintech-definition, diakses tanggal 4 Oktober 2018, pukul 20.00 

WIB. 
20

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1998, h. 13-14. 
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       Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat seperti: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. 

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem 

Elektronik. 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

2) Sumber hukum sekunder 

       Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber 

bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, 

pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen. 

3) Sumber hukum tersier 

       Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-

kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, 

ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan 

mengenai perlindungan konsumen. 
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4) Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari 

instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi 

lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam 

hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen untuk menganalisa deskriptif analisis. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika 

untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam 

menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari uraian-uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat 

penulisan, serta kerangka teori dan kerangka konseptual, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG FINANSIAL TEKNOLOGI 

DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai finansial 

teknologi, perjanjian pinjam meminjam, kontrak online dan 

perlindungan hukum. 

BAB III  PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM BERBASIS PEER TO 

PEER LENDING  
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Pada Bab ini peneliti akan menguraikan obyek penelitian yang diperoleh 

dari suatu wawancara, studi kasus yang berisi gambaran umum, contoh 

kasus dan analisa kasus. 

BAB IV  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN 

TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR BERBASIS PEER TO 

PEER LENDING 

 Pada bab ini peneliti akan membahas mekanisme penyelesaian pinjam 

meminjam berbasis peer to peer lending serta perlindungan hukum 

terhadap penerima pinjaman yang diberikan oleh regulator. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraiakan 

secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap 

permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini. 
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