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Abstrak 

 

Kemudahan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan untuk memulai 

usaha menghadirkan crowdlending di Indonesia. Crowdlending adalah perjanjian 

pinjam meminjam uang dimana para pihak tidak bertemu langsung, karena 

terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan 

perjanjian dilakukan secara online.  

Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana pelaksanaan sistem 

layanan crowdlending dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi 

pinjaman pada layanan crowdlending. Informasi dan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan sistem layanan crowdlending dan untuk 

mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman 

pada layanan crowdlending dengan menggunakan analisis teori-teori perjanjian 

dan teori perlindungan hukum.     

Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan jenis 

penelitian normatif yaitu penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti  

bahan pustaka atau data sekunder. Apabila dikaitkan dengan tujuannya, maja 

penelitian ini merupakan penelitian fact-finding, yaitu penelitian bertujuan untuk 

menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti. Pendekatan yang digunakan 

oleh penulis dalam menganalisis pelaksanaan layanan crowdlending terhadap 

pemberi pinjaman berdasarkan pendekatan perundang-undang,pendekatan 

konseptual. Dalam penelitian ini penulis mengunakan bahan hukum 

primer,sekunder,dan tersier.  

Hasil dari penelitian ini bahwa, pelaksanaan crowdlending dilaksanakan 

secara online melalui website yang disediakan oleh penyelenggara, risiko yang 

kemungkinan akan timbul dari layanan crowdlending ialah risiko wanprestasi 

penerima pinjaman dan hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum bagi 

pemberi pinjaman dapat terwujud secara preventif berdasarkan pasal 29 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan 

prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan perlindungan hukum secara represif 

berdasarkan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan pasal 

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

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib memberikan 
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ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian 

penyelenggara fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon penerima 

pinjaman yang akan diajukan kepada pemberi pinjaman. Melalui penelitian ini 

maka dapat diketahui pelaksanaan sistem layanan crowdlending dan bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman yang ditinjau dari peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan hasil dari analisis penelitian ini maka 

diharapkan Indonesia khususnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan dapat 

berkembang dalam pengaturan yang lebih baik lagi sehingga dapat melindungi 

kepada seluruh pihak yang menggunakan layanan crowdlending. 
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