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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 

11), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan kesepkatan bersama antara pihak debitur dengan pihak 

kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”. 

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana 

kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang 

No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu 

masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan 

oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat 

sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
1
 

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada 

perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban 

masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi 

                                                           
1
 Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,” 

Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, (September, 2016), hlm.37 
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undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu 

hubungan kontraktual serta meletakan hak dan kewajiban terhadap para pihak 

sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktek perbankan perjanjian 

kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.
2
 

2. Unsur-Unsur Kredit 

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung 

didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas 

kredit, adalah sebagai berikut :
3
 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di 

berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

dimasa mendatang. 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

c. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati. 

d. Risiko 

Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula 

sebaliknya. 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Maya, Devi, Dwiatmanto, “Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi 

Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)”, 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 49, No.1, (Agustus, 2017), hlm. 80 



16 
 

 
 

e. Balas Jasa 

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. 

3. Tujuan Pemberian Kredit 

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah 

yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development, adalah sebagai 

berikut:
4
 

a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan. 

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 

menjamin kebutuhan masyarakat. 

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya. 

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka 

mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C 

(character, capacity, capital, condition of economy dan collateral) dan prinsip 7P 

(personality, party purpose, prosfect, payment, profitability, protection).
5
 

4. Pengertian Perjanjian Online  

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan 

berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-

perjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa 

keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya 

lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer 

                                                           
4
 Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 102 

5
 Kasmir, 2014, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80-81 
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yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen 

elektronik dan media elektronik lainnya.
6
 

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam 

menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir 

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. 

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman 

(kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian 

pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan 

syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau 

dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya 

sama seperti 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.
7
 

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya 

penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang 

berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan 

oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki 

                                                           
6
 Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5 

7
 Ibid., hlm. 6 
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mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini 

dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.
8
 

Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau P2P Lending adalah kegiatan 

pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam 

bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan 

berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut 

berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan e-

commerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari 

banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui 

platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai 

macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. 

Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling 

mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-

bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun 

asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial 

alternatif.
9
  

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. 

Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform 

kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. 

Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa 

memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2017, hlm. 51 
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adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan 

pendana.
10

 

5. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam 

meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik 

dengan menggunakan jaringan internet.  

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam 

fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam 

Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi meliputi: 

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan 

b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian 

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen 

elektronik.  

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai 

setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 

                                                           
10

 Ibid. 
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yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib 

paling sedikit memuat:  

a. nomor perjanjian;  

b. tanggal perjanjian;  

c. identitas para pihak;  

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;  

e. jumlah pinjaman;  

f. suku bunga pinjaman;  

g. besarnya komisi;  

h. jangka waktu;  

i. rincian biaya terkait;  

j. ketentuan mengenai denda (jika ada); 

k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan  

l. mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat 

melanjutkan kegiatan operasionalnya. 

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi 

Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi 

terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit 

memuat:  
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a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;  

b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;  

c. besaran bunga pinjaman; dan  

d. jangka waktu pinjaman.  

Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian 

pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam 

dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat: 

a. nomor perjanjian;  

b. tanggal perjanjian;  

c. identitas para pihak  

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;  

e. jumlah pinjaman;  

f. suku bunga pinjaman;  

g. nilai angsuran;  

h. jangka waktu;  

i. objek jaminan (jika ada);  

j. rincian biaya terkait;  

k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan 

l. mekanisme penyelesaian sengketa. 

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima 

Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk 

informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.  

Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan 

escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual 

account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, 
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Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrowaccount 

Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman. 

  

6. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi 

a. Penyelenggara 

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang 

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian 

pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 

yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan 

hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis 

Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan 

kepada OJK. 

b. Penerima Pinjaman 

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang 

karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi 

Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh 

penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman 

menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga 

Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-
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syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing 

penyelenggara. 

c. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang 

mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma berbasis 

Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan 

pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana 

yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi 

pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan 

Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan 

hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau 

lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman 

merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. 

d. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman 

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu 

hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara 

penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan 

pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir 

ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala 

ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian 

mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah 

ditentukan pula oleh penyelenggara.
11

 

                                                           
11

 Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Op.Cit., hlm. 10 
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Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima 

pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh 

penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara 

serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian 

ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. 

Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan 

dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat 

dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.
12

 

e. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman 

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan 

hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam 

uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi 

pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan 

pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang 

diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap 

sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.
13

 

Karena penjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi 

pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan 

penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman 

dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua 

belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya 

konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk 

                                                           
12

 Ibid. 

13
 Ibid. 
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melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut 

ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.
14

 

Perjanjian penyelenggaran tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah 

satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman 

atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi 

penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus 

memuat :  

1)  jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;  

2)  tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;  

3) besaran bunga pinjaman; dan  

4) jangka waktu pinjaman.  

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan 

pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara. 

f. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman 

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan 

hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam 

meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah 

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan 

syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari jenis dan mutu yang sama pula.
15

 

                                                           
14

 Ibid. 

15
 Ibid., hlm. 11 
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Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan 

perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian 

pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman 

oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh 

penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai 

oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) 

untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini 

pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman 

memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh 

penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang 

barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.
16

 

 

B. Tinjauan Umum tentang Fintech 

1. Pengertian Fintech 

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. 

Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, 

mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi 

dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor 

finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui 

fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana 

keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan 

yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. 

Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek 

                                                           
16

 Ibid. 
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Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, 

Kartuku.
17

 

2. Perkembangan Fintech di Indonesia 

Perkembangan fintech di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah perusahaan 

dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 

yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 

yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku fintech Indonesia masih 

dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk 

agregator, crowdfunding, dan lain-lain.
18

  

Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk 

tumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin 

ditimbulkan, untuk itu disinilah peran penting OJK dalam memberikan 

pengawasan. Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga 

sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, yakni sebagai 

berikut:
19

 

a. Kontributif 

Mengoptimalkan Peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

b. Stabil 

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan 

yang berkelanjutan. 
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c. Inklusif 

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

kalangan masyarakat. 

3. Peran Fintech 

Peran fintech di Indonesia antara lain:
20

 

a. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk 

b. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih 

sangat besar 

c. Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 

17.000 pulau 

d. Meningkatkan inklusi keuangan nasional 

e. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah 

Untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia, maka perlu dibangun 

sinergi bisnis fintech dengan Industri Incumbents (Bank dan Lembaga Keuangan 

Non Bank). 

Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain:
21

 

a. Pertama, kolaborasi jalur informasi antara fintech dan lembaga keuangan 

yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur 

distribusi (distribution channel) yang sudah dibangun. Pemanfaatan 

fungsi fintech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan 

lembaga keuangan 

b. Kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, 

pelaku fintech bersama dengan bank dan lembaga keuangan perlu 
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melakukan proses desain untuk membuat produk yang bermanfaat bagi 

kedua pihak.  

4. Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan Fintech 

Seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, 

tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas 

terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan 

bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan 

pengawasan terhadap :  

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.  

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang 

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech. 

Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan 

Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh 

OJK. 

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan 

Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang 

dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi 

risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem 

keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan 
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pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.
22

 

Untuk merespon permasalahan fintech saat ini OJK telah membentuk Satuan 

Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi 

pelaku fintech dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, 

akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai fintech yaitu Peraturan OJK 

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

Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai 

penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi.
23
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