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ABSTRAK 

Inovasi teknologi dan sistem informasi di bidang jasa keuangan 

merupakan bentuk Teknologi Finansial. Teknologi Finansial atau Financial 

Technology (Fintech) saat ini sedang berkembang di Indonesia. Penggunaan 

Fintech yang berkembang saat ini dapat saja mengakibatkan kerugian bagi 

masyarakat, sebab perkembangan Fintech saat ini cenderung lebih cepat 

dibandingkan dengan aturan hukum yang ada, sehingga dapat dimungkinkan 

aturan yang sudah ada tidak lagi relevan dengan perkembangan Fintech. Fintech 

mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. 

Adanya perkembangan Fintech membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki 

potensi risiko yang perlu dimitigasi. Melihat potensi bisnis  industri Fintech dan 

pertumbuhannya di Indonesia, pemerintah perlu mengikuti dan terus mengkaji 

perkembangannya dengan mempersiapkan peraturan-peraturan yang dapat 

diterapkan untuk mengatur kegiatan industri Fintech tersebut. Terkait hal ini,  

Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan untuk Penyelenggaraan Fintech 

yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kepemilikan Penyelenggara Fintech 

serta penggunaan inovasi teknologi tertentu. Adapun metode penelitian yang 

digunakan yakni dengan pendekatan perundang-undangan yaitu menelusuri dan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fintech, selain 

itu juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu meninjau pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan 

perlu adanya harmonisasi dan integrasi pada kebijakan Peraturan Bank Indonesia 

agar tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan Peraturan Bank 

Indonesia lainnya maupun dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, 

sehingga penyelenggaraan Fintech dapat diarahkan dengan baik. Penyelenggaraan 

Fintech perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya 

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang 

efisien, lancar, aman, dan andal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 

yang berkelanjutan dan inklusif. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Bank Indonesia, Financial Technology  

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEWENANGAN BANK INDONESIA... SYAHRIZAL ACHMAD SUGIARTO


	COVER
	LEMBAR JUDUL DALAM
	LEMBAR PENGESAHAN
	ORISINALITAS
	MOTTO
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAK 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR BAGAN 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
	BAB I PENDAHULUAN 
	BAB II PRINSIP HUKUM PENERAPAN FINTECH 
	BAB III AKIBAT HUKUM PENERAPAN FINTECH BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 
	BAB IV  PENUTUP 
	DAFTAR BACAAN 



