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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Era globalisasi terus mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya 

adalah di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang dan terus 

menerus dilakukan inovasi-inovasi guna mempermudah kehidupan manusia. Saat 

ini perkembangan teknologi informasi paling digalakkan adalah teknologi 

informasi jaringan internet, yang mana pada beberapa tahun terakhir pemerintah 

memberikan kesempatan untuk pihak swasta ikut serta membangun infrastruktur 

jaringan internet.1 

 Terdapat berbagai macam teknologi informasi yang telah diterapkan di 

Indonesia. Diantaranya adalah teknologi informasi bidang pemerintahan, bidang 

keuangan dan perbankan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang bisnis. 

Disini teknologi informasi tersebut diaplikasikan untuk jenis-jenis informasi 

olahan yang berbeda.  

 Mengenai teknologi informasi memang yang paling cepat berkembang 

adalah pada sektor perekonomian baik di bidang keuangan dan perbankan serta 

bidang bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir ini sedang ramai-ramainya 

perkembangan teknologi informasi. Dunia digital mulai dikenal dan digunakan 

produknya oleh masyarakat, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Darmin Nasution dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan 

                                                        
1 Damar Sinuko, “Pemerintah Persilakan Swasta Bangun Jaringan Internet”, 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180111152138-213-268188/pemerintah-persilakan-
swasta-bangun-jaringan-internet, diakses pada tanggal 3 Juli 2019. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ASAS PRIVITY OF CONTRACT ... SHOFA EFITA KARUNIAHAJ



2 
 

  

komunikasi yang kian pesat ini menghasilkan terciptanya ruang ekonomi digital 

dan smart city.2 

Indonesia merupakan salah satu pasar yang besar untuk pengembangan 

teknologi informasi. Berdasarkan International Data Corporation, Indonesia 

adalah pembeli TI (Teknologi Informasi) terbesar di Asia Tenggara.3 Saat ini dua 

pasar yang populer dan berkembang pesat di Indonesia adalah e-commerce dan 

fintech (Financial Technology).  

Kegiatan atau praktik peer to peer lending sebenarnya telah lama ada, 

namun tentunya dengan metode tradisional dan dengan perjanjian yang masih 

bersifat informal tidak berbasis digital seperti sekarang ini.  Perusahaan yang 

mengawali adanya industri fintech peer to peer lending atau layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi pada tahun 2005 adalah Zopa yang 

berasal dari negara Inggris.4 

Di Amerika Serikat industri fintech peer to peer lending muncul setahun 

setelahnya yaitu pada tahun 2006, diawali dengan peluncuran servis penyedia 

layanan bernama Propser , diikuti oleh LendingClub dan lainnya.5  Di Kawasan 

Asia tepatnya negeri tirai bambu yaitu Cina peer to peer lending sudah 

dipraktikan secara offline selama beberapa abad, namun untuk perkembangan 

                                                        
2Satyagraha, “Darmin: Perkembangan Teknologi Informasi Ciptakan Ekonomi Digital”, 

https://www.antaranews.com/berita/816726/darmin-perkembangan-teknologi-informasi-ciptakan-
ekonomi-digital, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.  

 
3Cekindo, “Teknologi Informasi”,https://www.cekindo.com/id/sektor/teknologi-informasi, 

diakses pada tanggal 3 Juli 2019. 
 
4Koinworks, “Industri P2P Lending”, https://koinworks.com/id/education-center/industri-

peer-to-peer-lending, diakses pada tanggal 3 Juli 2019. 
 
5Ibid. 
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industri fintech peer to peer lending atau secara digital dimulai pada tahun 2007.6 

Menurut data yang dirilis Straits Times tahun 2014, ada sekitar 2600 platform 

peer to peer lending yang beroperasi di Cina dan dari data tersebut menunjukkan 

bahwa Cina merupakan pasar peer to peer lending terbesar dunia yang melampaui 

Inggris dan Amerika.7 

Financial Technology atau yang biasa disingkat atau dikenal dengan 

istilah Fintech di Indonesia ini berkembang pesat didukung dengan munculnya 

Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada September 2015 yang mana menarik 

perhatian para para pebisnis.8 AFI sendiri memiliki tujuan menyediakan partner 

bisnis yang terpercaya yang dapat membangun ekosistem fintech di Indonesia. 

Jumlah pengguna fintech dari 7% pada tahun 2006/2007 menjadi 78% pada tahun 

2017 dan diperkirakan akan terus meroket.9 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan fintech di Indonesia ke 

dalam dua kategori yaitu Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang 

operasikan lembaga keuangan seperti Mandiri Online salah satu produk fintech 

                                                        
6Ibid. 
 
7 Bareksa, “Fintech P2P Lending : Solusi atau Malapetaka”, 

https://www.bareksa.com/id/text/2019/01/07/fintech-p2p-lending-solusi-atau-
malapetaka/21246/analysis, diakses pada tanggal 31 Juli 2019.  

 
8 Fransiska Ardela, “Teknologi Finansial : Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di 

Indonesia”,https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/, diakses pada 
tanggal 31 Juli 2019.  

 
9Rahmat dan Wawan Christian Tatori, Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 

2, https://play.google.com/books/reader?id=OqRdDwAAQBAJ&hl=en&pg=GBS.PA73, h. 75, 
diakses pada tanggal 31 Juli 2019. 
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Bank Mandiri dan Fintech 3.0 untuk start-up teknologi yang punya produk dan 

jasa inovasi keuangan.10 

Badan internasional Financial Stability Board (FSB) membagi jenis 

Fintech dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi sebagai berikut :11 

1. Payment, clearing dan settelement, merupakan fintech yang memberikan  

layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri 

perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia 

Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI 

(SKNBI) hingga Bank Indonesia Scripless Security Settlement System (BI-

SSS). Contohnya e-wallet dan payment gateway seperti Go-Pay, OVO, 

Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit. 

2. E-Aggregator/Market Aggregator, merupakan fintech yang 

mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan oleh 

konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan startup ini 

konsumen bisa membandingkan produk keuangan mulai dari kartu kredit 

sampai dengan asuransi dan dari segi harga, fitur hingga manfaat. 

Contohnya Cekaja, Cermati, KreditGogo, Tunaiku. 

3. Manajemen Risiko dan Investasi, merupakan fintech seperti robo advisor 

yaitu perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan 

                                                        
10 Roy Franedya, “Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia”, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-
indonesia,diakses pada tanggal 31 Juli 2019.  

 
11Ikhsan Hidayat, “Jenis Fintech dan Perizinannya di OJK”, https://itgid.org/jenis-fintech/, 

diakses pada tanggal 31 Juli 2019.  
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dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya Bareksa, Cekpremi, 

Rajapremi. 

4. Peer to peer lending (P2P), merupakan fintech yang mempertemukan 

antara pemberi pinjaman (investor/lender) dengan para pencari pinjaman 

atau penerima pinjaman (borrower) dalam satu platform. Nantinya para 

pemberi pinjaman atau investor akan memperoleh bunga dari dana yang 

dipinjamkan ke penerima pinjaman. Contohnya Modalku, Investree, 

Amartha dan KoinWorks. 

 Terdapat satu lagi jenis fintech yang juga sedang berkembang di Indonesia 

yaitu crowdfunding. Crowdfunding sendiri adalah fintech penggalangan dana yang 

menggunakan teknologi buat membiayai suatu karya atau menyumbang korban 

bencana. Layanan ini adalah layanan pembiayaan massal, contoh yang paling 

populer layanan crowfunding adalah KitaBisa.com.12 

Adanya fintech ini berarti kemajuan teknologi informasi ini telah 

menyusup ke sektor keuangan dimana bank konvensional keberadaannya bisa 

terancam. Sehingga baik bidang keuangan maupun perbankan mulai berlomba-

lomba mengembangkan sayapnya masuk ke dunia digital.  

Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya fintech 

peer to peer lending ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat 

yang belum terjangkau oleh perbankan. Dengan adanya, perkembangan teknologi 

terlihat bahwa pola masyarakat era sekarang lebih suka bertransaksi menggunakan 

                                                        
12 Helda, “Bukan Cuma Layanan Pinjam Uang, Ini Cakupan Perusahaan Fintech”, 

https://www.moneysmart.id/fintech-di-indonesia-ini-contoh-kategori-financial-technology/, 
diakses pada tanggal 31 Juli 2019. 
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aplikasi daripada menggesek kartu kredit, mencari ATM atau datang ke kantor 

bank untuk mencari pinjaman uang. Kehadiran peer to peer lending sangat 

membantu dan mendukung kebutuhan pinjaman yang masih tinggi di Indonesia, 

seperti tingginya kebutuhan pembiayaan terutama bagi mereka yang masuk di 

dalam segmen pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin 

merintis usaha. Selain itu juga mendorong distribusi atau pemerataan kebutuhan 

pembiayaan nasional. 

Menghadapi perkembangan fintech ini, pemerintah tidak tinggal diam, 

melalui Otoritas Jasa Keuangan dibuat aturan hukum yang memayungi jalannya 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan 

dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 

selanjutnya disingkat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

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

Informasi adalah: “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” 

Di Indonesia fintech yang sedang naik daun itu memang jenis fintech peer 

to peer lending. Berdasarkan data terbaru yang ada di Otoritas Jasa Keuangan 

penyelenggara fintech terdaftar dan Berizin per 13 Desember 2019 terdapat 

sebanyak 144 perusahaan. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
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77/POJK.01/2016 ini hanya memberikan OJK wewenang mengatur, memberi izin, 

dan mengawasi fintech pinjaman (peer to peer lending) yang terdaftar.  

Masih banyak ditemukan praktik peer to peer lending ilegal yang 

meresahkan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan bunga yang sangat tinggi, 

penagihan yang tidak sopan dan perusahaan fintech mengakses data-data pribadi 

yang ada di dalam gawai masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh 

Santoso meminta kepada seluruh masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan 

pendanaan yang ditawarkan oleh fintech salah satunya dengan meminjam kepada 

fintech yang terdaftar di OJK.13 Namun tidak menutup kemungkinan fintech yang 

sudah terdaftar dan berizin ini tidak melakukan hal yang seperti fintech ilegal 

lakukan. 

Sebanyak 25 perusahaan penyelenggara fintech terdaftar justru melakukan 

pelanggaran terhadap konsumen atau nasabah. 14  25 aplikasi fintech yang 

melakukan pelanggaran tersebut yaitu DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, 

UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD dan KC.15 

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga 

penggunaan data pribadi nasabah.16 

                                                        
13Hendra Kusuma, “Bos OJK Ibaratkan Sikat Fintech Ilegal Seperti Perang Lawan 

Rentenir”,  https://finance.detik.com/fintech/d-4645939/bos-ojk-ibaratkan-sikat-fintech-ilegal-
seperti-perang-lawan-rentenir, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019. 

 
14Mochamad Januar Rizki, “Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan 

Pelanggaran Hukum”,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-
perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/, diakses pada tanggal 1 Agustus 
2019.  

 
15Ibid. 
 
16Ibid. 
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Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pelanggaran hukum 

perusahaan pinjam meminjam online atau peer to peer lending yang dilaporkan 

oleh para konsumen atau nasabah pengguna aplikasi perusahaan fintech yang 

terdaftar. Data fintech terdaftar dari laporan konsumen atau nasabah fintech yang 

ada di lapor.go.id terdapat banyak fintech terdaftar yang melakukan pelanggaran 

diantaranya KTA Kilat, DanaRupiah, Pinjam Duit, PinjamGampang, Pinjam 

Yuk.17 Perusahaan fintech tersebut telah melakukan penagihan terhadap kontak 

pribadi yang ada di gawai nasabah bukan kontak darurat yang dicantumkan oleh 

nasabah serta pemberian bunga yang sangat tinggi. Sehingga ini membuat 

anggapan yang selama ini pelanggaran hanya dilakukan oleh fintech illegal itu 

hilang karena fintech terdaftar pun juga melakukan pelanggaran yang serupa. 

Berdasarkan laporan lapor.go.id maka salah satu fintech yang 

mendapatkan banyak laporan atau dikeluhkan oleh konsumen adalah platform 

DanaRupiah. DanaRupiah salah satu fintech terdaftar dan berizin yang tertera di 

OJK per 31 Mei 2019. Aplikasi DanaRupiah ini merupakan produk dari 

perusahaan penyelenggara fintech yaitu PT Layanan Keuangan Berbagi, telah 

terdaftar sejak tanggal 8 Juni 2018. Terdapat beberapa kasus aplikasi DanaRupiah 

yang dilaporkan oleh konsumen diantaranya adalah bunga yang besar serta denda 

keterlambatan yang tidak masuk akal. 18  Selanjutnya penagihan pinjaman 

melanggar privasi bahwa DanaRupiah debt collector (penagih) mengirim sms ke 

                                                        
17 Anonim, “Tindakan Kolektor Fintech”, https://www.lapor.go.id/laporan/detil/tindakan-

kolektor-fintech, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.  
 
18 Anonim, “Pinjaman Online Yang Meresahkan”, 

https://www.lapor.go.id/laporan/detil/pinjaman-online-yang-meresahkan-215, diakses pada 
tanggal 1 Agustus 2019.  
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teman-teman nasabah untuk menagih pembayaran.19  Selain menagih ke data 

kontak yang ada di gawai nasabah pihak DanaRupiah juga menagih ke kantor 

tempat konsumen atau nasabah bekerja dengan meneror, yang ini sangat 

merugikan pihak ketiga yaitu kontak yang dihubungi karena mereka bukan orang 

yang memiliki pinjaman tapi ikut ditagih.20 

Selanjutnya karena adanya beberapa kasus seperti di atas mengenai 

penagihan yang seharusnya ditujukan kepada orang yang berutang selanjutnya 

baru menghubungi kontak darurat atau emergency contact, tetapi pada praktiknya 

penyelenggara menagih ke nomor kontak yang ada di gawai konsumen dijadikan 

alat untuk menagih. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan, bukankah ini telah 

melanggar aturan dan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati para pihak 

dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 

Seharusnya perjanjian mengikat hanya untuk mereka yang melakukan perjanjian, 

bukan pihak yang lain. Disamping itu, juga tentang pola hubungan hukum yang 

dimiliki oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima 

pinjaman. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus mencari dan 

menemukan pola hubungan hukum fintech DanaRupiah dengan para pihak serta 

penerapan asas privity of contract dalam perjanjian pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi. 

                                                        
19 Vhina, “Penagihan Pinjaman Online Danarupiah Melanggar Privasi”, 

https://mediakonsumen.com/2018/05/23/surat-pembaca/penagihan-pinjaman-online-danarupiah-
melanggar-privasi,diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.  

20 Ratna Drummond, “Keluhan Pinjaman 
Online”,https://www.lapor.go.id/laporan/detil/keluhan-pinjaman-online-151,diakses pada tanggal 
1 Agustus 2019. 
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Asas Privity of Contract sendiri merupakan salah satu asas dari perjanjian 

bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak saja.21 Pengaturan 

mengenai asas privity of contract ini diatur di dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW 

yang menunjukkan jangkauan mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak 

yang membuatnya.22 Pada prinsipnya kekuatan mengikat kontrak memiliki daya 

kerja (strekking) sebatas para pihak yang membuatnya.23 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Problematika Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi terhadap Gagal Bayar pada 

Penyelenggara DanaRupiah 

b. Penerapan Asas Privity of Contract pada Penyelesaian Gagal Bayar 

pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis problematika penyelenggaraan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap gagal bayar pada 

penyelenggara DanaRupiah. 

                                                        
21Moch. Isnaeini, Seberkas Diorama Hukum Kontrak, Revka Petra Media, Surabaya, 

2018, h. 68. (Selanjutnya disingkat Moch. Isnaeni-I) 
 
22  Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 130. 
 
23Ibid. 
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b. Untuk menganalisis penerapan asas privity of contract pada 

penyelesaian gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut : 

 a. Secara Teoritis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

atau sebagai masukan dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai penerapan asas privity of contract dalam perjanjian 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi. 

 b. Secara Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan bagi para nasabah atau konsumen pengguna layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk mengetahui hak-hak 

yang dimilikinya.  

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe 

penelitian hukum atau legal research yakni penelitian untuk memecahkan isu 

hukum yang dihadapi dengan cara melakukan identifikasi masalah hukum, 
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melakukan penalaran hukum, melakukan analisis yang dihadapi dan selanjutnya 

memberikan pemecahan atas masalah tersebut.24 

Karakteristik keilmuan hukum itu bersifat preskriptif penelitian hukum itu 

tidak perlu dimulai dengan hipotesis. 25 Oleh karena itu, untuk menghasilkan 

suatu argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah hukum 

yang dihadapi diperlukan penelitian hukum. 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga 

yaitu statute approach, conceptual approach dan case study. Statute approach 

atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua 

undang-undang dan mencari ratio legis lahirnya undang-undang 

tersebut.26Conseptual approach atau pendekatan konseptual dilakukan dengan 

pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di 

dalam ilmu hukum.27Case study atau studi kasus itu dilakukan dengan cara 

beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.28 Studi kasus ini 

menganalisis satu kasus atau lebih dari satu kasus yang ditinjau dari beberapa 

aspek hukum, yang mana dalam hal ini kasus-kasus penyelenggara fintech 

DanaRupiah yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu Hukum Perjanjian, Hukum 

                                                        
24Peter Mahmud Marzuki, Penelitian HukumEdisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 

2017, h. 60. 
 
25Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35. 
 
26Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, h. 133-134 
 
27Ibid, h. 135. 
 
28Ibid, h. 134 
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Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dengan ketiga metode pendekatan tersebut digunakan untuk membuat suatu 

argumentasi dan memperoleh pemecahan suatu masalah hukum. 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

 Penelitian hukum ini menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 a. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang paling 

utama digunakan untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini 

yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang 

terkait dengan asas privity of contract dan layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi, yakni :  

1. Burgerlijk Wetboek (BW); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan; 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik; 

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; 

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan; 

11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 

tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi 

pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

   Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang berasal 

dari publikasi literatur tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, artikel 

dan berita dari media cetak maupun internet, maupun jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan asas privity of contract dan layanan pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi informasi sehingga dapat dijadikan rujukan atau 

petunjuk dalam memecahkan rumusan masalah di penulisan skripsi ini. 
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1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah dengan cara library research atau studi kepustakaan. Bahan 

hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku 

teks, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini dikumpulkan dan diklasifikasikan. Selanjutnya bahan hukum 

diseleksi sesuai dengan topik yang berhubungan dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 

1.5.5 Analisa Bahan Hukum 

 Analisa bahan hukum ini dilakukan setelah bahan hukum terkumpul sesuai 

dengan topik. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dan 

diuraikan. Terhadap bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain 

digunakan interpretasi atau penafsiran sistematis yang mana bahan hukum yang 

terkumpul akan dilihat sebagai suatu kesatuan sistem. Interpretasi sistematis 

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian hasilnya dapat ditarik 

suatu kesimpulan guna untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dan 

pemberian solusi dalam penelitian ini. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika  

 Penelitian ini secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan. Sistematika 

dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bab 

yang berkaitan dan pada setiap bab memiliki sub bab. Maka susunan sistematika 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai isu 

hukum apa yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaatr penelitian, metode penelitian dan 

pertanggungjawaban sistematika. 

Dalam Bab II, merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah 

pertama, yaitu mengenai problematika penyelenggaraan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap gagal bayar penyelenggara 

DanaRupiah. Pada Bab II terbagi menjadi empat sub bab. Sub bab pertama, 

mengenai perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 BW. Sub bab kedua, 

membahas mengenai pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sub 

bab ketiga, membahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam layananan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada penyelenggara 

DanaRupiah. Selanjutnya sub bab yang keempat, dalam sub bab ini menjabarkan 

mengenai gagal bayar dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi.  

Bab III, merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua,  yaitu 

membahas mengenai penerapan asas privity of contract pada penyelesaian gagal 

bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Pada Bab III ini 

terdapat dua sub bab.  Pada sub bab yang pertama penjabaran mengenai asas 

privity of contract dalam suatu perjanjian. Sub bab yang kedua, dibahas mengenai 

asas privity of contract dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi pada penyelenggara DanaRupiah dengan melakukan 

penjabaran mengenai kekuatan mengikat asas privity of contract terlebih dahulu. 
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Bab IV,  merupakan penutup. Pada bab ini adalah bagian terakhir dari 

pembahasan. Pada Bab IV ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran yang 

diambil dari keseluruhan pembahasan pada penulisan skripsi ini. Dari 

pembahasan mengenai rumusan masalah pertama dan kedua dapat ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dibahas, dan saran 

merupakan sumbangsih pemikiran atas penelitian yang mana diharapkan dapat 

memberikan solusi kedepannya terhadap isu yang diangkat.
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