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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era Modern tidak akan pernah telepas daripada teknologi yang terus 

mengalami perkembangan setiap waktunya. Setiap orang selalu menemukan 

inovasi dalam bidang teknologi yang memberikan bantuan kepada lainnya 

dalam menopang aktivitas sehari-hari. Pada era digita ini dengan hadirnya 

fintech (financial technologi) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

melakukan pmeinjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang 

atau jasa.
1
 

Fintech berasal daripada istilah financial technology dan pengertian 

fintech menurut The National Digital Reseacrh Center (NDRC) yaitu 

innovation in financial services atau diartikan sebagai layanan keuangan 

fintech merupakan inovasi pada aspek finansial dengan teknologi modern baik 

pembayaran, investasi,peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan juga 

pembanding produk keuangan.
2
 

Fintech merupakan aplikasi model keuangan yang muncul pada tahun 

2004 dan dprakarsai oleh seseorang bernama Zopa dan dilanjutkan dengan 

bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Fintech sebagai 

informasi keuangan memiliki fungsi yang beragam diantaranya dalah mampu 
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memberikan pelayanan terhadap electric money, virtual account, aggregator, 

lending, crodfounding dan transaksi keuangan lainnya.
3
 

Perusahaan fintech dapat diklasifikasikan sebagai; a) perusahaan 

teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung dan penyedia 

layanan teknologi bank; b) perushaan pemula dan perusahaan kecil inovatif 

sebagai ganti perantara keuangan reguler dan kemudahan aksesibilitas yang 

memberikan gangguan pada arus utama bank pada sistem perbankan.
4
 Peer to 

peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi 

digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan 

pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya 

menggunakan website.  

Fintech sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam 

meminjam harus mengikuti regulasi hokum yang berlaku di Indonesia 

mengenai perjanjian yaitu sebgaaimana dijelaskaan pada Pasal 1313 

KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan, 

dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang 

atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang 

halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan 

dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu 

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang 

membuatnya. Mengenai syarat Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa 
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suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab ini 

dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi yang dimaksudkan dengan 

sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
5
 

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank 

sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 1754 

KUH Perdata, yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat 

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 

dari macam dan keadaan yang sama pula.” 

Indonesia sudah membuat regulasi mengenai eksistensi daripada 

fintech yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2018 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara atau 

platform fintech lending untuk melakukan keterbukaan informasi terhqdap 

calon pemberi pinjaman dan peminjam agar mengetahui tingkat resiko 

berdasarkan bunga. 

Berdasarkan penjelasan pada laatr belakang diatas, amak penulis akan 

melakukan penelitian mengenai perjanjian fintech yang memiliki legalitas di 

Indonesia baik dari aspek syarat, ketentuan dan implementasi perjanjian 

kepada nasabah. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan 
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judul “Analisis Yuridis Fintech Dalam Perjanjian Peminjaman Dana 

Perspektif Hukum Perdata”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konstruksi hokum fintech  lending dalam perjanjian 

peminjaman dana online menurut perspektif hokum perdata? 

2. Bagaimana tanggungjawab hukum para pihak dalam fintech lending peer 

to peer? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah, maka penelitian ini 

memiliki tujuan, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui konstruksi hokum fintech  lending dalam perjanjian 

peminjaman dana online menurut perspektif hokum perdata. 

2. Untuk mengetahui tanggungjawab hokum para pihak dalam fintech 

lending peer to peer. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada tujuan penelitian, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoristis. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

perjanjian pada khususnya yang berkenaan dengan adanya perjanjian 

fintech. 

b. Sebagai bahan masukan dan reverensi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis. 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis 

yaitu perjanjian fintech.  

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.   

E. Kerangka Pikiran 

Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, 

pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi 

finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau 

funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta 

pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-

funding). Layanan peer to peer lending, pemberi pinjaman tidak bertemu 

langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja 

tidak saling mengenal karena dalam sistem peer to peer lending terdapat pihak 

lain yakni platform peer to peer yang menghubungkan kepentingan antara 

para pihak ini. 

Suatu kontrak elektronik sah apabila memenuhi Pasal 47 ayat (2), 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik, yaitu: 

a. terdapat kesepakatan para pihak; 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a2a399f9150b/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-19_12_pbi_2017-tahun-2017-penyelenggaraan-teknologi-finansial
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a2a399f9150b/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-19_12_pbi_2017-tahun-2017-penyelenggaraan-teknologi-finansial
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b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

c. terdapat hal tertentu; dan  

d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 

 

Pemberi pinjaman dalam skema peer to peer lending lebih luas jika 

dibandingkan dengan penyelenggara peer to peer lending. Dalam hal ini, 

orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi 

pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha peer to peer 

lending memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan 

pemberlakuan sistem “Know Your Customer” guna menghindari tindakan 

pencucian uang.
6
 

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau 

moral dalam melakukan suatu perbuatan. 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.
7
Penulis memberikan gambaran singkat mengenai 

kerangka pikiran dalam bentuk bagan seperti berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-

kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Fintech Dalam Perjanjian 

Peminjaman Dana Dengan Perspektif Hukum Perdata.
8
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai Fintech Dalam Perjanjian 

Peminjaman Dana Dengan Perspektif Hukum Perdata. 

3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan 

menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer 
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Perjanjian 

Fintech 

Dasar Hukum 

Konstruksi 

Perjanjian 

 

a. KUHPerdata 

b. Per.OJK No.77/POJK.01/2016  

c. PP No. 82 Tahun 2012  

Tanggungjawab Hukum 

Para Pihak 
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Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, 

diantaranya: 

a) KUHPerdata. 

b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2018 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. 

d) Draft Perjanjain Fintech. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan Fintech 

Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Dengan Perspektif Hukum 

Perdata. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kamus hukum. 

b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, dokumen resmi, 

jurnal terkait dengan Fintech Dalam Perjanjian Peminjaman Dana 

Dengan Perspektif Hukum Perdata. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:
9
 Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, 

dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Fintech Dalam 

Perjanjian Peminjaman Dana Dengan Perspektif Hukum Perdata. 

5. Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan 

menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, 

yurisprudensi mengenai Fintech Dalam Perjanjian Peminjaman Dana 

Dengan Perspektif Hukum Perdata yang dipadukan pendapat responden 

dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa dengan cara 

kualitatif dicari pemecahannya kemudian ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sah Perjanjian 

3. Unsur Perjanjian 

4. Asas Perjanjian 

5. Akibat Perjanjian Yang Sah 

6. Prestasi dan Wanprestasi 

7. Overmacht dan Perbuatan Melanggar Hukum 

B. Tinjauan Fintech 

1. Pengertian Fintech 

2. Regulasi Fintech 

3. Jenis Fintech 

4. Fintech Peer To Peer Lending 

5. Pihak Dalam Perjanjian Fintech Lending 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi hokum fintech  lending dalam perjanjian 

peminjaman dana online menurut perspektif hukum perdata 

B. Tanggungjawab hokum para pihak dalam fintech lending peer 

to peer 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


