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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang

semua aktivitas kehidupan manusia . Pada era millennium ini telah membawa

banyak dampak perubahan yang sangat besar diseluruh sektor kehidupan manusia

yakni dengan adanya internet dan perkembangan teknologi. Pemanfaatan

teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu memberikan dampak bagi

beberapa sektor, salah satunya yakni sector bisnis atau industri bisnis yang

kemudian melahirkan perdagangan online  atau e-commerce. Namun, dampak dari

semakin pesatnya perkembangan  teknologi dan internet tidak hanya berpengaruh

dalam industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal

tersebut ditandai dengan hadirnya Financial technology atau untuk selanjutny

disingkat dengan (Fintech). Salah satu istilah yang tidak asing dibeberapa tahun

terakhir khususnya di dunia bisnis di Indonesia adalah istilah fintech. Istilah

fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, yang jika diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia berarti Teknologi Finansial.

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 pengaruh dari teknologi modern. Transaksi keuangan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERLINDUNGAN KONSUMEN...TESIS MEGA LOIS APRILIA,S.H.



2

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

rencana
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keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan

yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.

Beberapa perusahaan  fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, antara lain:

CekAja, UangTeman,  Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans,

Kartuku 1. Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi

berbasis teknologi, pada awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan

membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan

melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja2.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya

disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut:

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam hal sistem keuangan
yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta
dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau
efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech dikategori ke dalam empat macam, jenis Fintech pertama adalah

payment, clearing dan settlement, yakni layanan sistem pembayaran 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 BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Contohnya, Kartuku, Doku,iPaymu, Finnet dan Xendit. Jenis kedua adalah e-

1 Ernama, Budiharto, Hendro S., Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial
Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6,
No.3, (2017), h. 1-2

2 Harry Chandra Sihobing, Hukum Dan Regulisai Starup Fintech Di Indonesia, Tantangan dan
Peluang Lesson Learning Dari Negara Lain, Jurna Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana,
Jakarta, 2017, h. 23.
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aggregator. Fintech jenis ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa

dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup jenis

ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat.

Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku. Jenis Ketiga adalah

Fintech yang terkait manajemen resiko dan investasi. Fintech ini memberikan

layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan

perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya,

Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi. Jenis keempat adalah Fintech yang

memeberikan layanan peer to peer lending (P2P). Fintech ini mempertemukan

antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu

platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang

dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks3.

Sejarah fintech di Indonesia sendiri muncul pada September 2015, dan

hadirlah Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI. AFI ini bertujuan untuk

menyediakan partner bisnis yang handal, untuk membangun ekosistem fintech di

Indonesia. Setelah itu, perkembangan pengguna fintech di Indonesia semakin

berkembang pesat. Pasalnya hanya dalam waktu singkat dari tahun 2006 -2007,

telah terjadi perkembangan fintech yang sangat pesat dari 7% menjadi 78%.

Hingga November 2017, OJK mencatat dana fintech peer to peer lending (P2P

lending) mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan trend pertumbuhan 20%

setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan fintech P2P di

OJK, termasuk fintech syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam

3 www.bi.go.id, //goo.gl/Y5Nu98. Pengertian Fntech, diakses pada 14 Maret 2019,
pukul 08:00 Wib.
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daftar tunggu . Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan fintech hingga Januari

2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun4.

Peningkatan ini menunjukkan pesatnya perkembangan-perkembangan berbasis

teknologi informasi yang dimudahkan dengan berbagai faktor pendukung seperti

pembangunan-pembangunan infrastruktur yang lebih baik dilakukan oleh

pemerintah dan kemudahan dalam memperoleh sarana untuk mengakses atau

menunjang suatu pengembangan teknologi tersebut seperti smartphone atau

telepon genggam. Selanjutnya, industri fintech yang dianggap memberikan nilai

positif bagi masyarakat Indonesia ini, dengan peningkatan yang signifikan

tersebut akhirnya mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia5.

Pada mulanya konsep fintech peer to peer lending atau disingkat fintech

(P2P Lending) ini diperuntukkan bagi para startup (usaha rintisan) dalam mencari

investor untuk membiayai bisnisnya. Tetapi dalam perkembangannya fintech P2P

ini memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk

menginvestasikan uangnya kepada startup baru. Dengan semakin banyaknya

partisipasi yang berkontribusi  dalam memasukkan uang maka kemudian menjadi

crowdfunding, sehingga pemanfaatan fintech P2P tidak terbatas bagi para startup

(usaha rintisan) saja seperti yang dilakukan oleh perusahaan Zopa di Inggris6.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang

mempunyai fungsi, tugas, wewenang dan pengaturan, pengawasaan, pemeriksaan

4 www.Ojk.go.id. /goog.gl/ckxxbs. Sejarah Fintech Indonesia, Diakses  12 Mei 2019, pukul 13:31
Wib.

5 Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika, Vol. 32
No. 1, Jakarta2017, h. 135.

6 Buletin Assosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia (APJII), Edisi-05 Tahun 2016,
http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia- 2016 diakses pada tanggal 18
Mei  2019 pukul 22:32 WIB
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dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK membentuk suatu

peraturan tentang teknologi finansial yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

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

Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut menyebutkan setiap

penyelenggara teknologi finansial wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan

kepada OJK7. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

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

Teknologi Informasi (LPMUBTI), dalam aturan tersebut OJK mengatur berbagai

hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke

pengguna, atau yang biasa disebut dengan P2P lending. Sehingga pada akhirnya

ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta

kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan

terorisme, serta stabilitas sistem keuangan8.

Terhitung hingga bulan maret 2019 OJK telah mempublikasi melalui

website resmi OJK, sebanyak 40 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-

meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) telah resmi terdaftar dan

mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya bukan jumlah yang

sedikit mengingat fintech tergolong baru di Indonesia. Dalam layanan fintech,

para start-up ini adalah fasilitator penyedia jasa yang akan mempertemukan

7 Edi Fauzie, Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia, Depok, Universitas
Indonesia, 2012, h. 22-23.

8 Muhaimin Iqbal, Sharia Economics, Jakarta Republika, 2013, h. 276.
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pengguna yang akan memberi modal dan pengguna yang memerlukan modal

dalam suatu transaksi elektronik9.

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini

didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat.

Dengan Fintech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti

tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke perbankan untuk

mentransfer dana, mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang

menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, Fintech membantu

transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis

namun tetap efektif. Kemudian, Fintech dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Kelebihan lain dari Fintech yakni dapat menghadirkan merchant yang

menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah, membangun

infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat,

dan adanya fintech dapat memberikan peminjaman dengan bunga rendah. Fintech

juga bisa membuat sistem peminjaman uang dilakukan dengan cara yang

transparan10.

Disatu sisi fintech membawa manfaat dan kemudahan, namun juga

menimbulkan permasalah kalangan konsumen, yang berujung pada doxing data

pribadi milik konsumen. Dengan kemudahan peminjaman dan proses adminstrasi

yang cepat membuat konsumen memilih alternatife fintech. Dikutip dari laman

Kompas. com Sepuluh warga melapor ke Lembaga bantuan hukum surabaya

9 “Berita dan Kegiatan Publikasi Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK”. Diakses dari

http://www.ojk.go. id/id/ pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 18:39 WIB
10 Imam Sjahputra, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektroni , Jakarta, PT. Alumni,

2010, h.13.
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(LBH ) laporan tersebut terkait dengan intimidasi saat penagihan dari pihak

layanan fintech hingga suku bungan pinjaman meroket. Laporan tersebut di terima

oleh LBHI Surabaya yang selanjutnya akan diteriskan ke otoritas jasa keuangan

(OJK) regional IV Surabaya. Warga yang melapokan tersebut  mayoritas bekerja

di suarbaya dan sidoarja yang berprofresi sebagai sales dan marketing.  Dari

pengakuan salah satu korban tersebut dirinya melakukan pinajaman secara online

pada aplikasi. Sebelumnya, Maret 2019, LBH telah melaporkan 409 perusahaan

fintech ke kantor otoritas jasa keuangan (OJK) regional IV Suarabaya tetapi

belum ada tanggapan. Penagihan yang dilakukaan oleh perusahaan fintech

tersebut menurut Sahura menangani pelaporan 10 korban di LBH Surabaya, salah

satu permasalahan nya yakni penagihan dilakukan dengan cara menagih utang ke

semua kontak yang ada di handphone pemimjam. Bahkan, akibat dari penagihan

tersebut korban bisa stress hingga bunuh diri. Berdsarkan penjelesan LBH

penagihan seperti membuat dampak domino bagi peminjam, sebab penagihan

yang dilakukan tersebut dengan menyebarkan tentang utang peminjam. Hal ini

yang sangat meresahkan bagi peminjam, mereka tidak dapat bernegosiasi terlebih

dahulu untuk meyelesaikan pelunasan utang.11.

Selanjutnya dalam kasus kedua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

menerima 1.330 aduan terkait dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia

yang dilakukan fintech P2P lending atau aplikasi pinjaman online. Pengacara

publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait menceritakan, selama 20 hari, LBH

membuka pos bagi masyarakat yang mengadu soal dugaan pelanggaran oleh

11 www.Kompas. Id/ bisnis/ Sepuluh  Korban Fintech Melapor- b1xbn9hfFw.com ,
diakses pada hari senin tanggal 8 April 2019, pukul 13:24 Wib.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERLINDUNGAN KONSUMEN...TESIS MEGA LOIS APRILIA,S.H.



9

aplikator tersebut. Salah satu pelanggaran yang paling banyak dilakukan aplikasi

pinjaman online tersebut adalah penyebaran informasi soal peminjam dan juga

data pribadi. Ketika peminjam mengunduh aplikasi, aplikator meminta seluruh

akses peminjam, termasuk data pribadi. Salah satu yang menjadi dasar

permasalahan yang dialami korban karena minimnya perlindungan data pribadi.

Aplikasi fintech sekarang bisa dengan mudahnya mengakses data pribadi

kionsumennya ujar Jeanny di kantor LBH Jakarta, Minggu (9/12/2018). Setelah

Itu Jeanny mengatakan, hampir semua aplikasi pinjaman online yang diadukan

melakukan pola yang sama. Jika peminjam menunggak bayaran, maka aplikator

akan membuat sebuah grup WhatsApp yang isinya daftar kontak telepon dari

peminjam. Grup tersebut dinamakan, misalnya, ada kata utang disertai dengan

nama peminjam. Kemudian di dalam grup tersebut, petugas aplikasi pinjaman

online itu akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa

orang tersebut meminjam uang dengan jumlah tertentu, tidak sampai disitu

konsumen juga diteror dengan tulisam bahwa orang ini banyak dicari kolektor

karena utang dia dengan perusahaan ada di mana-mana , peneroran tersebut juga

disertai dengan nada intimidatif dan berupa kekerasan fisik di tempat umum, jika

tidak segera melunasi, peminjam diancam data-datanya akan disebar12.

Dengan munculnya kasus ini tentu bertolak belakang dengan harapan

pemerintah sebagaimana dituangkan dalam peraturan OJK Nomor

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan

12 Kompas.com dengan judul "LBH Jakarta Ungkap Dugaan Pelanggaran Aplikator Pinjaman

Online", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/09/143020526/lbh-jakarta-ungkap-dugaan-pelanggaran-

aplikator-pinjaman-online
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) ,

dalam peraturan itu disebutkan, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar

perlindungan konsumen, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,

kerahasiaan dan keamanan data konsumen, penanganan pengaduan, serta

penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Berdasarkan uraian kasus tersebut dengan jelas melanggar hak-hak dari

konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a yaitu, Hak konsumen adalah:

hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang

dan/atau jasa;

Dari kasus tersebut juga melanggar terkait pelayalahgunaan data pribadi

konsumen, berdasarkan pasal 26  ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

perubahan atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan

Transaksi Elektronik  (UU ITE) berbunyi:

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Berkembangnya fintech di Indonesia yang semakin pesat tersebut di satu

sisi memberikan keuntungan kepada konsumen dan memberikan kemungkinan

yang negatif untuk penegakan hukum di bidang hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan diatas maka sangat dibutuhkan pengawasan khusus terhadap fintech

P2P lending, walaupun peraturan yang telah diterbitkan tidak selalu sudah dapat
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menjamin perlindungan maupun keadilan bagi para pihak mengingat aturan yang

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tergolong masih baru.

Keberadaan fintech ini khususnya peer to peer lending juga berpengaruh terhadap

keamanan data pribadi dan kenyamanan terkait  kerahasiaan data pribadi milik

konsumen Fintech P2P lending yang ada di Indonesia. Hal ini juga berkaitan

dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya

pengembangan fintech P2P lending memiliki potensi yang besar tehadap risiko

yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen yang sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka

dari itu penulis tesis ini mengambil judul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN

FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

TERHADAP KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN DOXING ”.

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dipermasalahkan adalah:

a. Apakah doxing oleh pelaku usaha Financial Technology Peer to Peer Lending

(P2P) dapat dikualifikasikan sebagai eigenrichting ?

b. Bagaimana penegakan hak konsumen terhadap tindakan doxing pada layanan

Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P)?
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1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain

sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis doxing oleh pelaku usaha Financial Technology Peer to Peer

Lending (P2P) dapat dikualifikasikan sebagai eigenrichting

b. Untuk menganalisis penegakan hak konsumen terhadap tindakan doxing pada

layanan Financial Technology  Peer to Peer Lending (P2P)

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan

khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen fintech P2P.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan

yang diteliti, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang

terkait untuk menyelesaikan sengketa.
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1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian Yuridis- Normatif

Tipe penelitan yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah yuridis

normatif yaitu, penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan hukum normatif

dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum berdasarkan pendapat para

ahli hukum.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan Peraturan perundang-undangan

dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan menekankan pada pencarian

norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan13. Mengatur mengenai

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Burgelijk Wetboek (BW), Perlindungan Konsumen Fintech

Peer to Peer Lending,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan.

Selain menggunakan pendekatan Perundang-undangan, penelitian hukum ini

juga menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu

penelitian dilakukan dengan berpedoman pada pandangan maupun doktrin dalam

ilmu hukum unuk kemudian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian

13 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011,h.94
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hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan bagi isu hukum yang

dihadapi pada penelitian ini.14. Penelitian ini terkait dengan rumusan masalah

yang diterapkan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan doxing data konsumen

fintech P2P lending

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum Primer merupakan bahan

hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum

Primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan. Bahan-bahan Hukum Primer yang digunakan

yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weetboek)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

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

Elektronik Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 (UU ITE)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

6. Peraturan Otoritas Jasa Keunganan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

14 Ibid., h.135-136
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7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

Teknologi Finansial

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari literatur berupa buku-

buku hukum termasuk tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini yakni

doxing data konsumen fintech P2P15

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan

diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis pokok-pokok

permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Langkah awal

adalah mengumpulkan dan mencari peraturan perundang-undangan  mengenai

atau yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti oleh penulis.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini adalah

pertama-tama akan ditetapkan isu hukum, selanjutnya dari isu hukum tersebut

diajukan, maka selanjutnya akan dicari dan dikumpulkan bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Baik bahan hukum primer dan sekunder tersebut yang

sudah terkumpul akan diolah dengan cara mengkaitkan isu hukum yang terkait,

setelah itu diklasifikasi sesuai dengan bagian-bagian permasalahan yang diajukan,

kemudian dilakukan interpretasi, disistematisasi, dianalisis dan disimpulkan,

sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahan yang dipaparkan.

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,  Raja

Grafindo Persada, Jakarta 2007, h.13.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang mana

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dan dijelaskan

dengan seksama agar mempermudah untuk mempelajari, menganalisis dan

memahami kasus permasalahan yang dibahas.

Bab I, Pendahuluan, yang merupakan awal gambaran pembahasan tesis, yang

mana dalam tesis ini berisikan gambaran umum suatu permasalahan sebagai

pengantar, yang akan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci pada bab-bab

berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari Latar Belakang yang dilanjutkan

dengan Rumusan Masalah, Tujuan penulisan yang terbagi dalam tujuan praktis

dan akademis, Manfaat penelitian yang berisikan harapan yang ingin dicapai bagi

penulis, Tinjauan pustaka, dan Metode Penelitian berisi prosedur dan tata cara

penulisan untuk memecahkan masalah dengan metode yang berlaku. Terakhir,

Sistematika Penulisan untuk mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan

tersebut.

Bab II berisi mengenai bab yang akan menjabarkan tentang Karakteristik

doxing, Paradigma baru konsep eigenrichting dalam fintech P2P Lending , Prinsip

kerahasian data konsumen fintech P2P lending, Keterkaitan doxing dengan

tindakan eigenrichting dalam fintech Peer To Peer (P2P) Lending Bab ini dibahas

untuk menjawab permasalahan mengenai Apakah doxing oleh pelaku usaha

Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) dapat dikualifikasikan sebagai

eigenrichting
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Bab III berisi mengenai bab yang akan menjabarkan tentang Hak dan

kewajiban konsumen fintech P2P lending berdasarkan undang-undang nomor 8

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Hubungan hukum antara

konsumen dan pelaku usaha, Para pihak dalam sengketa konsumen fintech P2P

lending, Hak tagih pelaku usaha fintech P2P lending, Dasar gugatan konsumen

fintech P2P lending menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha fintech P2P

lending dibagi dalam sub bab pertama penyelesaian sengketa konsumen fintech

P2P lending melalui peradilan umum, kedua penyelesaian sengketan diluar

peradilan umum. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan mengenai

bagaimana penegakan hak konsumen terhadap tindakan doxing pada layanan

fintech peer to peer lending (P2P).

Bab IV, Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan yang dibahas dan saran sebagai sumbangan pemikiran atas

permasalahan tersebut.
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