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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai 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, 

peneliti akan mengambil kesimpulan dari rumusan permasalahan yang 

telah diteliti oleh peneliti, yakni: 

Dalam pelaksanaan sistem layanan crowdlending  ditinjau  dari 

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

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi terdapat permasalahan 

yaitu hilangnya uang  pemberi pinjaman yang dapat disebabkan oleh 

wanprestasi atau gagal bayar penerima pinjaman. 

Gagal bayar yang disebabkan oleh penerima pinjaman itu sendiri 

bermula dari kurang memadainya regulasi mengenai penyelenggara  dalam 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Terdapatnya kontradiksi 

antara syarat dan ketentuan pemberi pinjaman dan klausula dalam 

perjanjian tersebut menandakan bahwa terdapat kontradiksi antara 

pernyataan Perusahaan crowdlending yang tertera di situs perusahaan 

crowdlending bahwa ia menyediakan dana proteksi dan akan memberikan 

dana proteksi apabila telah memenuhi persyaratan untuk pencairan dana 
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proteksi. Di sisi lain, perusahaan crowdlending justru tidak mencantumkan 

sama sekali mengenai dana proteksi pada syarat & ketentuan pemberi 

pinjaman, tetapi sebaliknya justru menyatakan bahwa risiko penerima 

pinjaman gagal bayar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi 

pinjaman dan perusahaan crowdlending hanya bertanggung jawab 

memfasilitasi kebutuhan dan keluhan masing-masing pihak sehingga 

kepastian dan perlindungan hukum tidak tercapai.  

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech berbasis 

crowdlending terdapat dua macam adalah perlindungan preventif dan 

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah 

perlindungan hukum sebagai pencegah terjadinya masalah. Perlindungan 

hukum dilaksanakan sebelum muncul masalah dilaksanakan dengan upaya 

penyelenggara. Upaya penyelenggara sebelum terjadi masalah yaitu 

penerapan prinsip dasar perlindungan hukum untuk pengguna layanan 

crowdlending. Prinsip diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 

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

Teknologi Informasi yaitu prinsip transparansi, kerahasiaan dan keamanan 

data ,perlakuan yang adil, keandalan, dan penyelesaian sengketa pengguna 

secara cepat ,sederhana, dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum 

represif adalah perlindungan hukum bertujuan sebagai penyelesaian 

sengketa. Perlindungan hukum ini dapat dilaksanakan setelah terjadinya 

masalah. Permasalahan dalam penyelenggara fintech berbasis 

crowdlending dapat terjadi diantara pengguna dengan pengguna lainnya 
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atau diantara pengguna dan penyelenggara. Apabila masalah adalah terjadi 

kemudian adanya prosedur tertentu untuk dalam penyelesaian masalah. 

pihak yang merasa dirugikan boleh mengajukan aduan agar masalah boleh 

diselesaikan. Pengaduan pemakai layanan crowdlending kepada 

penyelenggara, hal itu membuat penyelenggara wajib segera 

ditindaklanjuti. Sesudah mendapat pengaduan dari pihak yang merasa 

dirugikan yaitu pemakai fintech, tercantum dalam Pasal 38 POJK Nomor 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

yaitu pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan fintech berbasis 

crowdlending wajib melaksanakan  a. pemeriksaan internal atas 

pengaduan secara obyektif,kompeten, benar,; b. melaksanakan analisis 

dalam pemastian kebenaran pengaduan; c. penyampaian permohonan maaf 

dan penawaran ganti rugi atau perbaikan layanan atau produk, apabila 

pengaduan konsumen benar. 

Kemudian,perlindungan terhadap pemberi pinjaman pada layanan 

crowdlending dalam bentuk dana proteksi, penyelenggara berkeinginan 

untuk memberikan yang dalam hal ini sebenarnya bertentangan dengan  

ketentuan larangan atas jaminan yang diberikan oleh penyelenggara yaitu 

dengan hal ini penyelenggara  telah melampaui batasan kegiatan usaha 

yang boleh dilakukan oleh penyelenggara, atau telah melanggar Pasal 43 

huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016, 

penulis menyimpulkan, bahwa apabila dana proteksi yang diberikan 

penyelenggara  telah lahir akibat adanya suatu penerimaan atas penawaran 
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yang merupakan konsep penanggungan hutang pada hukum jaminan yang 

ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga 

penyelenggara telah memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban 

peminjam, yang mana termasuk pelanggaran Pasal 43 huruf c Peraturan 

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

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi. 

      B.Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian, Peneliti menemukan beberapa 

kelemahan yang seharusnya diperbaiki agar keadilan, perlindungan hukum 

dan juga kepastian hukum benar-benar didapatkan, yang mana 

rekomendasi dari Peneliti kepada para pihak : 

a. Sebaiknya terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan sistem 

layanan crowdlending  ditinjau  dari peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi  sebaiknya Otoritas Jasa 

Keuangan perlu mengkaji lebih jauh terkait dana proteksi yang 

sudah diterapkan dalam pelaksanaan layanan crowdlending apakah 

prakteknya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, 

Terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), perlu dikaji 

pengaturan kewajiban pelaporan data debitur fintech dalam 

kemudahan SLIK dalam pelaksanaan sistem layanan crowdlending. 

Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan lebih mempertimbangkan adanya 

peraturan yang mewajibkan dilakukannya publikasi rasio Non 
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Performing Loans atas setiap produk kredit dan adanya kewajiban 

Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit rasio yang telah 

dipublikasikan tersebut dalam pelaksanaan sistem layanan 

crowdlending; Keempat, seharusnya Otoritas Jasa Keuangan 

campur tangan dalam pembuatan perjanjian kredit, dimana 

perjanjian kredit itu harus diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sehingga dalam pelaksanaan layanan crowdlending 

dapat berjalan dengan lancar dan baik. 

 

b. Sebaiknya melalui Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan mengenai 

perlindungan hukum terhadap  pemberi pinjaman  pada layanan 

crowdlending agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum 

bagi para pihak. Serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur 

dan pengawas layanan crowdlending seharusnya mengembangkan 

terkait bagaimana penggunaan objek jaminan dan bentuknya. 

Kedua, perlu dipertimbangkan peraturan terkait mengenai 

pengadaan jabatan pembuat dan pemeriksa rekam jejak pada setiap 

penyelenggara penyelenggara atau setidak-tidaknya penyelenggara 

bekerjasama dengan lembaga yang dapat melaksanakan tugas 

tersebut dalam upaya perlindungan ukum terhadap pemberi 

pinjaman agar menkonfirmasi bahwa laporan dari penyelenggara 
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crowdlending adalah benar. Ketiga, sebaiknya Otoritas Jasa 

Keuangan juga mempertimbangkan untuk diadakan peraturan 

kewajiban pelaporan produk kredit secara berkala oleh 

penyelenggara atau kewajiban audit produk secara berkala oleh 

Otoritas Jasa Keuangan sehingga perlindungan hukum terhadap 

layanan crowdlending lebih terjamin. Keempat, sebaiknya melalui 

Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

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

Teknologi Informasi memberikan pengaturan sanksi administratif 

atas segala pelanggaran kewajiban dan larangan,turut memberikan 

pengaturan bahwa segala klasula dalam perjanjian pelaksanaan 

crowdlending yang melanggar terhadap undang-undang adalah 

batal demi hukum.  
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