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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah bertopang 

dalam bidang perbankan di Indonesia. Keberadaan bank bermanfaat untuk 

meningkatkan proses pembangunan nasional dalam rangka stabilitas nasional dan 

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.  

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui sektor perbankan 

,terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kurangnya akses penduduk 

Indonesia terhadap sistem keuangan tradisional. Mulai dari faktor penyebaran 

jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata, struktur geografis, 

populasi yang tersebar, hingga literasi keuangan yang masih rendah. Berdasarkan 

data literasi keuangan masyarakat, Indonesia masih berada pada kisaran 21,8 

persen, padahal persentase literasi keuangan masyarakat di Singapura sudah 

mencapai 96 persen, Malaysia 81 persen dan Thailand 78 persen. 

Sistem keuangan di Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan 

laju perkembangan dan kemajuan perekonomian di Indonesia secara seimbang 

dan berkelanjutan. Sistem keuangan juga sebagai media perantara antara pemberi 

pinjaman dan penerima pinjaman. 

Di tengah upaya sistem keuangan tradisional mempercepat  lapangan ke 

pasar yang belum tersentuh layanan keuangan, layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi muncul dalam pemberian layanan baru dengan nilai 

tambah. Memiliki karakter yang dinamis, mobile dan dibuat semata-mata untuk 
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masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam pemasaran produk keuangan 

dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui transaksi 

crowdlending. Perkembangan pesat perusahaan crowdlending meningkatkan 

sistem keuangan tradisional untuk mulai menggunakan transaksi digital. Dalam 

transaksi layanan crowdlending berbasis teknologi adanya transaksi eletronik 

yang mudah tanpa kertas dalam transaksi eletronik dapat tidak bertemu secara 

langsung para pihak yang menjalankan transaksi, layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. 

Lembaga keuangan yang mulai bergeser kepada layanan crowdlending. 

Layanan crowdlending yaitu penyelenggara layanan jasa keuangan yang 

mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam melaksanakan 

perjanjian pinjaman dengan rupiah melewati sistem elektronik dengan 

menggunakan internet. 

Salah satu dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi sering disebut dengan crowdlending. Crowlending sama dengan 

layanan crowdlending. Crowdlending yaitu perjanjian pinjam meminjam uang 

konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu 

langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara 

yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanan perjanjian dilakukan secara 

online. 

Sejarahnya crowdlending dimulai dengan pendirian perusahaan pertama 

sebagai penawar pinjaman crowdlending  di dunia yang bernama Zopa. 
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Perusahaan ini berdiri sejak bulan Februari tahun 2005. Sejak saat itu, dilaporkan 

perusahaan Zopa telah memberikan lebih dari £1,5 miliar pinjaman. 

 Pada bulan Agustus tahun 2010, ada perusahaan bernama Funding Circle. 

Funding Circle sebagai pemberi pinjaman terhadap perusahaan-perusahaan kecil 

dari berbagai investor. Perusahaan ini telah memberikan pinjaman sebesar lebih 

dari £1,3 miliar per Maret tahun 2016. Kedua perusahaan Zopa dan perusahaan 

Funding Circle tergabung dalam anggota Peer 2 Peer Finance Association 

(P2PFA). 

Tahun 2011, perusahaan bernama Quakle, sebuah perusahaan 

crowdlending yang berlokasi di United Kingdom yang didirikan dari tahun 2010, 

telah resmi ditutup dikarenakan tingkat kegagalan perusahaan yang telah 

mencapai 100% setelah melakukan percobaan untuk pengukuran kelayakan kredit 

peminjam yang dinilai dari skor kelompok. Model inilah yang mendorong 

kegagalan dalam melunaskan. Pada tahun 2012, tiga perusahaan crowdlending 

terbesar di Inggris yaitu perusahaan Rate Setter, Funding Circle dan Zopa telah 

mengeluarkan £ 250 juta lebih pinjaman yang diberikan. 

Kemudian, di tahun 2014, 3 perusahaan ini telah meminjamkan lebih dari 

£ 700 juta. Di tahun 2012, pemerintah Inggris sendiri telah menginvestasikan 

uang sebesar £ 20 juta ke perusahaan Inggris melalui sistem crowdlending. 

Kemudian di tahun 2014, investasi kedua diumumkan dengan besaran 2 kali lipat 

sebelumnya yaitu £ 40 juta. Tujuan dari investasi ini adalah untuk melampaui 

lembaga perbankan yang tidak meminjamkan dana kepada perusahaan-perusahaan 

kecil. 
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Namun, tindakan ini telah dikritik karena telah menciptakan persaingan 

yang tidak sehat di Inggris dikarenakan konsentrasi dukungan keuangan hanya 

untuk platform saja. Kemudian, crowdlending terus berkembang dan muncul di 

Inggris. Dalam satu waktu, penemuan lebih dari 100 platform individu yang telah 

melakukan pengajuan otorisasi FCA walaupun di kemudian hari banyak dari 

mereka yang aplikasinya ditarik kembali. 

Sejak bulan April 2014, industri crowdlending  resmi di atur oleh 

Financial Conduct Authority. Investasi crowdlending yang tidak memenuhi 

persyaratan dan kelayakan untuk mendapatkan perlindungan dari Financial 

Services Compensation Scheme (FSCS) yang dimana telah menyediakan 

keamanan bernilai £ 75.000 untuk setiap bank dan setiap penabung. 

Crowdlending hadir di Indonesia sebagai layanan keuangan yang sedang 

berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengguna 

crowdlending di Indonesia periode tahun 2017 dimana menurut laporan Otoritas 

Jasa Keuangan, pertumbuhan sebesar 603% untuk jumlah pemberi pinjaman dan 

581% untuk jumlah penerima pinjaman. Crowdlending berkembang sedemikian 

pesatnya dikarenakan adanya Underserved Segment. Adanya jurang pendanaan 

baik dari penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman menunjukkan adanya 

segmen yang kurang terlayani. Melihat hal ini Akseleran sebagai salah satu 

perusahaan Crowdlending membuka akses investasi sebesar-besarnya dengan 

memungkinkan pemberi pinjaman baru untuk berinvestasi hanya dengan Rp. 

100,000. Rendahnya biaya memulai dan konsep pinjam-meminjam yang sudah 
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umum dimasyarakat membuat crowdlending menjadi alternatif investasi yang 

terjangkau dan mudah dipahami.
 
 

Crowdlending juga berkembang dikarenakan muncul generasi millenial 

yang mengerti digital. Saat ini generasi millenial adalah generasi yang 

berpengaruh didunia, termasuk di Indonesia. Generasi ini adalah generasi 

yang mengerti digital dan terbuka terhadap gaya hidup baru. Perilaku digital  yang 

sangat berkaitan dengan perusahaan crowdlending yang mengedepankan 

pemakaian internet dan teknologi sebagai layanannya. Untuk generasi millenial, 

dalam berinvestasi atau peminjaman dana usaha dapat dilaksanakan kapan saja 

dimana saja dengan menggunakan  computer atau smartphone.  Namun tidak 

semua masyarakat melek digital dan dapat menggunakan teknologi dan internet 

terutama masyarakat yang tinggal di daerah pendalaman yang masih belum 

mengenal dan belum menggunakan teknologi dan  internet. 

Crowdlending adalah jenis sistem atau layanan. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik dalam crowdlending dijalankan bertujuan dan 

bermanfaat terhadap masyarakat :
 
 

a. mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. pengembangan perekonomian dan perdagangan nasional dalam 

peningkatan sejahtera masyarakat;  

  c.   peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan umum;  

d. membuka kesempatan terhadap semua orang dalam memajukan 

kemampuan dan pikiran dibidang pemanfaatan dan penggunaan 

teknologi informasi dan bertanggung  jawab;  
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  e. pemberian rasa keadilan, aman dan kepastian hukum bagi pengguna  

     dan penyelenggara teknologi informasi. 

Layanan pinjaman online ini dijalankan oleh para pihak untuk 

melaksanakan prosedur crowdlending. Layanan ini mempunyai pihak-pihak yaitu: 

a. Pemberi Pinjaman 

yaitu badan usaha/orang atau badan hukum yang piutangnya 

dikarenakan perjanjian layanan crowdlending. Pemberi pinjaman boleh 

berasal luar atau dalam “negeri. Pemberi pinjaman boleh orang warga 

negara Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, badan hukum 

Indonesia/asing,  dan lembaga internasional”.  

 

b.  Penerima Pinjaman 

yaitu badan hukum /perorangan dimana memiliki hutang dikarenakan 

perjanjian layanan crowdlending. Penerima pinjaman wajib 

berdomisili  Indonesia baik badan hukum atau perorangan.  

 

c. Penyelenggara crowdlending  

yaitu badan hukum Indonesia yang  mengelola, menberikan,  dan 

mengoperasi layanan crowdlending. Penyelenggara berbentuk badan 

hukum contoh perseroan terbatas atau koperasi.  
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Gambar 1. Para pihak dalam layanan crowdlending 

 

Di Indonesia terdapat pengaturan tentang pinjaman online yang diatur oleh 

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

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 1 ayat 3 

menyatakan layanan crowdlending yaitu penyelenggara layanan jasa keuangan 

sebagai tempat pertemuan diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman 

yang bertujuan menjalankan perjanjian pinjaman dengan bentuk rupiah 

menggunakan sistem elektronik dalam pemakaian internet.
 

Kemudian ada 

peraturan mengenai pinjaman online berbasis teknologi informasi yang terdapat di 

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelengaraan Teknologi  Finansial yang berbunyi Bank Indonesia mengatur 

penyelenggaraan teknologi finansial untuk meningkatkan inovatif dibidang 

keuangan dengan penerapan perlindungan konsumen serta manajemen risiko yang 

bertujuan stabilitas sistem keuangan ,menjaga stabilitas moneter,  dan pembayaran 

yang lancar aman, efisien, dan andal.
 
 

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan  crowdlending, namun belum 

terdapat pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum dalam 

 
Chrisnawati Jhesie Pangestu, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Crowdlending Terhadap Pemberi Pinjaman 
Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi Informasi,2019 
UIB Repositoryⓒ2019

Universitas Internasional Batam



8 
 

 

crowdlending tersebut. Padahal banyak penggunaan crowdlending yang 

berpotensi sangat merugikan pemberi pinjaman. 

Crowdlending terdapat perjanjian pinjam meminjam yang berpotensi 

adanya wanprestasi oleh penerima pinjaman sehingga yang dirugikan adalah 

pemberi pinjaman. Salah satu penggunaan klasula perjanjian dalam crowdlending 

adalah perusahaan crowdlending menyatakan bahwa tidak menjamin  penerima 

pinjaman akan membayar pinjamannya terhadap pemberi pinjaman. Melihat 

adanya masalah-masalah seperti diatas, maka penulis ingin mencari dasar hukum 

perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman. Sehingga hak pemberi pinjaman 

bisa dilindungi. 

Terdapat program perlindungan risiko untuk pemberi pinjaman dalam 

crowdlending yaitu contoh penjaminan pembiayaan Amartha.com memiliki 

program perlindungan risiko untuk memastikan pengembalian pokok investasi 

anda, saat peminjam mengalami gagal bayar atau meninggal dunia. Program ini 

bekerjasama dengan Perum Jamkrindo, sebuah perusahaan penjaminan kredit 

terbesar di Indonesia, dan Allianz yaitu sebagai salahsatu perusahaan asuransi 

jiwa terbesar didunia. Setiap mitra usaha Amartha.com telah dilindungi oleh 

asuransi jiwa dari Allianz. Sedangkan untuk perlindungan atas risiko gagal bayar 

dari Jamkrindo sifatnya opsional. Investor berhak melakukan klaim saat 

borrowers gagal melakukan angsuran selama 4 kali berturut-turut. Asuransi kredit 

ini akan menjamin pengembalian sebesar 75% atas pokok yang masih tersisa.
 
 

Terdapat program perlindungan risiko untuk pemberi pinjaman dalam 

crowdlending lainnya yaitu penjaminan pembiayaan Koinworks.com. Program 
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perlindungan risiko ini adalah dana proteksi oleh PT Lunaria Annua 

Indonesia, perusahaan yang kerjasama dengan PT Lunaria Annua Teknologi. 

Koinworks.com akan mengambil alih tanggung jawab penagihan terhadap 

penerima pinjaman yang gagal bayar. Setelah gagal bayar, penagihan kepada 

penerima pinjaman yang berkaitan dengan pembayaran diberikan terhadap 

Koinworks.com untuk dipakai dana proteksi. Dana proteksi yang ada dicair untuk 

mengurangi kerugian modal dari penerima pinjaman jika terjadi gagal bayar. 

Walaupun Koinworks.com memakai penilaian ketat kepada setiap 

pengajuan pinjaman, pinjaman memiliki tingkat risiko yang dapat mungkin 

terjadi. Alur dana proteksi penerima pinjaman yaitu apabila penerima pinjaman 

telah sembilan puluh hari tidak membayar angsuran. Pinjaman tersebut ditandai 

dengan gagal bayar. Kemudian, dana proteksi disalurkan Koinworks.com  

mencairkan dana proteksi kepada pendana.
 
 

Berdasarkan pada uraian di atas,  bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.77/POJK.01/2016 tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khusus 

terhadap pemberi pinjaman dalam pelaksanaan layanan crowdlending yaitu 

mengenai perlindungan bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dalam 

crowdlending. 

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk membahas topik tersebut, 

agar kedepannya tidak timbul masalah seperti ini, maka dari itu, latar belakang 

melandari penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam skripsi 

ini yaitu “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN 

CROWDLENDING TERHADAP PEMBERI PINJAMAN DIT1INJAU DARI 
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PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : 

77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG 

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang yang sudah diberitahu diatas, maka muncul pertanyaan 

masalah dari penulis sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem layanan crowdlending ditinjau dari 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi?  

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman pada 

layanan crowdlending ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis 

Teknologi Informasi?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan tujuan  dan  manfaat    

penelitian yaitu adalah sebagai berikut :  

Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pelaksanaan sistem layanan crowdlending  ditinjau   

dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang  

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap   
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pemberi pinjaman  pada layanan crowdlending. 

Manfaat Penelitian  

1. Untuk memberi wawasan kepada akademisi, praktisi hukum, mahasiswa 

khususnya fakultas ilmu hukum dan lainnya terkait dengan Tinjauan 

Yuridis Pelaksanaan Layanan Crowdlending Terhadap Pemberi Pinjaman 

Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor : 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis 

Teknologi Informasi. 

2. Untuk masyarakat, sebagai media sosialisasi atau perkembangan proses 

bisnis crowdlending, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap 

kepentingan mereka selaku debitur dan kreditur pengguna crowdlending. 

3. Untuk pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan, sebagai otoritas di 

bidang pengaturan dan pengawasan Jasa Keuangan, diharapkan dapat 

memberikan masukan/saran yuridis terkait perlindungan hukum terhadap 

pemberi pinjaman dalam layanan crowdlending. 
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