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KATA SAMBUTAN
Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala
karunia-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital dapat
menyelesaikan tahapan kegiatan dan merampungkan laporan akhirnya.
Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi
tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Analisis dan evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi
hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan
hukum, efektifitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan
Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan
Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis
dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang
dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.
Keuangan Digital dimaknai sebagai aktivitas proses bisnis, model bisnis, dan
instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan
melibatkan ekosistem digital. Pesatnya perkembangan penggunaan keuangan digital saat
ini menjadi kemudahan bagi masyarakat namun memiliki tantangan dalam hal penerapan
peraturan perundang-undangan. Persoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan bisa jadi
bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis,
atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, membenahi peraturan perundangundangan adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan
suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah oleh Pokja dan dituangkan ke dalam laporan ini.

i

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi
penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan digital
sehingga dapat semakin efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya tujuan
bernegara dan amanat konstitusi. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional.

Jakarta, Juni 2022
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya,
Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital telah selesai dilaksanakan oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital Tahun 2022. Pokja
ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dilaksanakan di Kelompok Substansi
Perekonomian pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum
Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan
dengan agenda penataan regulasi nasional yang menjadi salah satu prioritas reformasi
hukum Presiden.
Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan dari tingkat UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan
lainnya yang mengatur mengenai keuangan digital. Terdapat 5 (lima) kelompok Peraturan
Perundang-Undangan yang menjadi fokus utama Pokja yang bersifat krusial terkait
pengaturan mengenai keuangan digital, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kelima Undang-Undang ini
dianggap krusial karena diasumsikan berdampak sistemik terhadap berbagai peraturan
pelaksanaannya serta berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya
sepanjang terkait dengan persoalan dan/atau tema keuangan digital.
Dalam konteks ini, analisis dan evaluasi yang dilakukan Pokja bertujuan untuk
mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melihat
ketercapaian hasil dan dampak peraturan perundang-undangan tersebut.
Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-12.HN.01.01
Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan
iii

Digital Tahun Anggaran 2022. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan
Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:
Pengarah

: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

: Yunan Hilmy, S.H., M.H.

Ketua

: Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

Sekretaris (merangkap Anggota)

: Ardyan Erfananta, S.H.

Anggota

: 1. Dwi Kartika Siregar (Bank Indonesia);
2. Sawitri (Otoritas Jasa Keuangan);
3. Laila Yunara (Ditjen Administrasi Hukum Umum);
4. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H;
5. Erna Priliasari, S.H., M.H.;
6. Apri Listiyanto, S.H.;
7. Oki Lestari, S.H., M.Si;
8. Danang Risdiarto, S.H., M.Si;
9. Joko Winarso, S.H.;
10. Yuharningsih, S.H.;
11. Lewinda Oletta, S.H.;
12. Dinar Panca, S.H.;
13. Jupiter Zalukhu, S.H.;
14. Hesti Rusti Purba, S.H.;
15. Murni Handayani Sari, S.H.;
16. Willy Herlambang Ramadhana, S.IP;
17. Susan Widhiastuti, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan
menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHNHN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pedoman
6 Dimensi). Pokja telah melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan
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akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Rapatrapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait diantaranya yaitu Asosiasi
Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta
akademisi dan pakar di bidang ekonomi dan keuangan digital yaitu Dr. David Tobing, S.H.,
M.Kn. dan Dr. Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H., serta juga dilaksanakan kegiatan melalui
Focus Group Discussion (FGD) di Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh perwakilan dari
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Provinsi maupun kota,
para narasumber, dan pemangku kepentingan lain. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil
kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan Focus Group Discussion tersebut
dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil
analisis dan evaluasi hukum.
Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari
semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata
kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan
pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Keuangan Digital.

Jakarta,

Juni 2022

Penanggungjawab

Yunan Hilmy, S.H., M.H.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fenomena revolusi digital di berbagai belahan dunia (termasuk Indonesia)
telah banyak mengubah kehidupan dan pola interaksi antar manusia, tidak
terkecuali dan khususnya pada sektor keuangan. Dengan memanfaatkan berbagai
varian fasilitas ekonomi digital, kehidupan dan pola interaksi antar manusia dapat
berlangsung secara relatif lebih sederhana dan efisien. Hal ini tentu menjadi
peluang sekaligus tantangan bagi para pihak yang selama ini kerap terlibat dalam
suatu pola relasi kegiatan perekonomian, khususnya yang melibatkan berbagai
varian fasilitas ekonomi digital, yakni pemilik modal, penyedia jasa platform, dan
konsumen.
Suatu kegiatan perekonomian yang melibatkan berbagai varian fasilitas
ekonomi digital umumnya memang cenderung sengaja dilakukan dengan
berorientasi pada peningkatan produktivitas dan perluasan jangkauan pasar serta
berupaya semaksimal mungkin meminimalisir biaya operasional. Fenomena ini
nampak jelas didasarkan pada mazhab ekonomi neo-klasik yang umumnya
memandang bahwa ukuran pertumbuhan ekonomi (economic growth) senantiasa
didasarkan (semata-mata) pada ukuran pasar (market) yang bertambah besar.1
Konsepsi mazhab ekonomi neo-klasik ini jelas memiliki persoalan paradigmatik
apabila dihadapkan pada prinisip dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara di Indonesia, khususnya sila kelima, yakni Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebab cara berpikir mazhab ekonomi neoklasik ini sama sekali tidak menganggap penting perlunya pemerataan distribusi
kesejahteraan yang lebih baik sebagaimana yang umumnya dianggap penting dan
justru dijadikan sebagai tujuan utama oleh mazhab negara kesejahteraan (welfare
state). Kecenderungan ini dapat mengarah pada terbentuknya suatu ketidakadilan
1

Fachru Nofrian Bakaruddin, Menempatkan Ekonomi Digital Dalam Perekonomian Indonesia,
Jurnal PRISMA, Edisi Globalisasi Digital: Tantangan Ekonomi Politik Indonesia, LP3ES, No. 2,
Volume 40, 2021.
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dalam pola relasi di antara manusia yang terlibat dalam kegiatan perekonomian
yang berbasis digital, khususnya antara pemilik modal dengan masyarakat yang
umumnya menjadi konsumen. Untuk mengantisipasi hal ini, kehadiran, peran, dan
kebijakan Pemerintah menjadi sangat diharapkan untuk senantiasa adaptif
terhadap fenomena revolusi digital, khususnya di sektor keuangan, sebab
Pemerintah pada satu sisi diharapkan mampu menjaga tumbuh kembang serta
inovasi industri keuangan digital, tetapi pada sisi lain juga tetap harus senantiasa
menjadi pengayom bagi masyarakat secara luas, khususnya konsumen, guna
menjamin terwujudnya keberlangsungan keamanan ekosistem digital.
Peluang dan tantangan dari fenomena revolusi digital juga semakin terasa
dalam momentum pandemi covid-19 yang secara global juga membawa dampak
perubahan yang sangat signifikan nyaris terhadap seluruh aspek kehidupan
manusia, tidak terkecuali pada sektor keuangan. Sepanjang momentum pandemi
covid-19, kehidupan manusia secara kasat mata nampak terisolir, tetapi sejatinya
terus berjalan melalui jaringan internet dan berbagai varian fasilitas ekonomi
digital. Jual-beli barang dan/atau jasa melalui pasar online (e-commerce)
sepanjang momentum pandemi covid-19 menunjukkan kecenderungan yang
meningkat cukup pesat.2
Momentum pandemi covid-19 juga menyebabkan terjadinya perubahan
pola dan karakteristik kegiatan perekonomian masyarakat secara signifikan yang
ditandai pula dengan cukup pesatnya optimalisasi penggunaan teknologi
informasi digital dalam menunjang berbagai kegiatan perekonomian. Hal ini
setidaknya dapat dilihat dari begitu pesatnya perkembangan dan penggunaan
hasil inovasi industri keuangan digital, khususnya berbagai platform daring (zoom,
skype, Webex, dan sebagainya) yang ‘tumbuh menjamur bak cendawan di musim
hujan’ sebagai sarana yang membuat kegiatan perekonomian baik di tingkat lokal,

2

Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan peningkatan sebesar 42% pada transaksi pasar online
di bulan April 2020 melalui survei sosial-demografi tentang dampak Covid-19. Pada paruh
pertama tahun 2020, sekitar 630 penyedia layanan digital di Indonesia memproses transaksi
senilai US$ 41 miliar (Davis et al., 2019), dikutip dari Center for Indonesian Policy Studies,
Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia, Makalah Kebijakan No. 30, Jakarta: 2021, hlm.
7.
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nasional, maupun internasional menjadi lebih efisien serta menghasilkan
keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar. Fenomena ini disadari maupun
tidak telah memaksa masyarakat untuk harus mengubah pola interaksi
ekonominya. Selain itu, fenomena ini juga menjadikan informasi sebagai sebuah
komoditas ekonomi yang sangat penting sekaligus menguntungkan.3
Penggunaan internet sepanjang momentum pandemi covid-19 juga begitu
sangat terasa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan riset
yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada
kuartal kedua tahun 2019-2020, pengguna internet Indonesia mencapai 196,71
juta jiwa (73,7% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 266,91 juta jiwa).
Artinya, meningkat 7,9% dari tahun sebelumnya (64,8% dari 264,61 juta
penduduk). Data statistik ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah masyarakat
Indonesia telah menggunakan jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari, baik
untuk bekerja, memperoleh informasi, maupun memenuhi kebutuhan lainnya,
khususnya dalam kegiatan perekonomian. Fenomena keberadaan serta
mudahnya akses jaringan internet dalam menunjang berbagai aspek kehidupan
masyarakat, khususnya kegiatan perekonomian, diharapkan akan dapat
mendorong terbentuknya kehidupan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat
informasi (information society).
Terbentuknya masyarakat informasi (information society) di Indonesia,
sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara
lain ditandai dengan pemanfaatan jaringan internet yang semakin meluas dalam
berbagai aktivitas kehidupan manusia (khususnya pada aspek perekonomian),
bukan hanya di negara-negara maju (developed countries), tetapi juga di negaranegara berkembang (developing countries), termasuk Indonesia. Salah satu
keuntungan (benefit) yang dapat dirasakan dari pemanfaatan jaringan internet
bagi kegiatan perekonomian adalah kecepatan dan kemudahan dalam

3

Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan
Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005, hlm. 1.
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berkomunikasi dan bertransaksi secara interkoneksi. Secara praktis, dunia nampak
menjadi tanpa batas (borderless) melalui jaringan internet.
Fenomena kontemporer yang menyebabkan dunia saat ini seolah-olah
menjadi tanpa batas (borderless) melalui jaringan internet juga semakin
ditegaskan afirmasinya melalui fenomena revolusi digital yang juga telah
mengubah tatanan masyarakat nyaris di seluruh dunia dengan kecepatan dan
skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menjadi peluang sekaligus
tantangan dan juga risiko bagi kehidupan warga dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Fenomena revolusi digital melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi
(khususnya internet) juga menjadikan dunia (termasuk Indonesia) ibarat sebagai
sebuah global village sehingga nyaris seluruh aktivitas perekonomian menjadi
semakin transparan, efektif, dan efisien, meskipun hal ini tentunya juga
menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik yang bersifat teknis-pragmatis
maupun paradigmatik dan fundamental.
Pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Republik Indonesia yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022 (Perpres No. 85/2021) jo. Peraturan Presiden Nomor 115
Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
(Perpres No. 115/2021) disebutkan bahwa “pemanfaatan ekosistem digital pada
sektor keuangan” serta “penguatan dan harmonisasi regulasi sektor keuangan”
merupakan 2 (dua) fokus kegiatan sekaligus target yang harus dicapai dalam
rangka melakukan percepatan pada sektor keuangan guna melakukan optimalisasi
pembiayaan terhadap sektor riil sebagai salah satu upaya dalam mendorong
pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan pengetatan likuiditas
dunia.4
Berdasarkan beberapa uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas
serta tercantumnya “pemanfaatan ekosistem digital pada sektor keuangan” dan
“penguatan dan harmonisasi regulasi sektor keuangan” sebagai 2 (dua) fokus

4

Lampiran Perpres Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, hal.
69.
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kegiatan sekaligus target yang harus dicapai berdasarkan Perpres No. 85/2021 jo.
Perpres No. 115/2021, Badan Pembinaan Hukum Nasional c.q. Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional pada tahun anggaran 2022 ini memandang perlu
membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dengan tema:
Keuangan Digital.
Keuangan Digital dalam konteks kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini
dimaknai sebagai segala aktivitas proses bisnis, model bisnis, dan instrumen
keuangan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa
keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Dengan begitu luasnya dimensi
mengenai seluk-beluk keuangan digital maka ruang lingkup kegiatan Analisis dan
Evaluasi Hukum dengan tema Keuangan Digital ini dibatasi hanya pada: a). aspek
sistem pembayaran yang meliputi e-money, e-wallet, transfer dana, payment
gateway, dan mobile remmitance; dan b). aspek jasa keuangan yang meliputi
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P lending), securities
crowdfunding, dan inovasi keuangan digital. Aspek pengaturan dan kebijakan
mengenai sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan
aspek pengaturan dan kebijakan mengenai jasa keuangan dilaksanakan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, salah satu aspek penting lain dalam
konteks inovasi keuangan digital adalah problematika bentuk badan hukum dari
para Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital beserta segala konsekuensi
hukumnya. Aspek ini sangat mengandalkan dan bahkan mensyaratkan adanya
sinergitas Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pokja Keuangan Digital yang terdiri dari unsur internal BPHN serta eksternal
BPHN (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah
melakukan tahapan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait tema keuangan digital untuk nantinya ditindaklanjuti pada tahapan analisis
dan evaluasi. Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan, Pokja menentukan 5
(lima) Undang-Undang induk yang bersifat krusial terkait pengaturan mengenai
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keuangan digital, yakni: a). UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; b).
UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 6/2009; c). UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana; d). UU
No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah
dengan UU No. 19/2016; dan e). UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kelima Undang-Undang tersebut dapat dianggap krusial karena diasumsikan
berdampak sistemik terhadap berbagai peraturan pelaksanaannya serta berbagai
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang terkait
dengan persoalan dan/atau tema keuangan digital. Selanjutnya, Pokja juga
menentukan 5 (lima) isu krusial sebagai koridor kegiatan Analisis dan Evaluasi
terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tema keuangan
digital, yakni:
1.

Relatif Lambatnya Sifat Adaptif dari Peraturan Perundang-undangan,
khususnya Undang-Undang, yang Mengatur Persoalan mengenai Keuangan
Digital
Berdasarkan inventarisasi peraturan perundang-undangan, khususnya
Undang-Undang, yang mengatur berbagai persoalan mengenai keuangan
digital, didapatkan fakta bahwa berbagai Undang-Undang tersebut
umumnya telah berusia cukup lama (lebih dari 10 (sepuluh) tahun) dan saat
berbagai Undang-Undang tersebut mulai berlaku, persoalan dan pengaturan
keuangan digital belum banyak mengemuka.

2.

Perlunya Penguatan Sinergi dan Koordinasi antar Otoritas
Berbagai pengaturan yang parsial dan tersebar dalam beberapa Peraturan
Perundang-undangan terkait keuangan digital menyebabkan perlu
dilakukannya penguatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga
yang menangani fenomena keuangan digital, khususnya Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, serta Pemerintah (c.q. Kementerian Komunikasi dan
Informatika).
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3.

Masih Relatif Rendahnya Tingkat Literasi Masyarakat
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019
menunjukkan indeks inklusi keuangan berada pada angka 76,19%,
sedangkan indeks literasi keuangan berada pada angka 38,03%. Indeks ini
menjelaskan suatu fenomena bahwa telah banyaknya masyarakat Indonesia
yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan digital, tetapi
pemahaman mereka mengenai karakteristik berbagai produk dan layanan
jasa keuangan itu masih relatif rendah, baik rendahnya literasi mengenai
teknologi informasi maupun literasi mengenai esensi dan praktik keuangan
digital.

4.

Masih Relatif Lemahnya Posisi Masyarakat sebagai Konsumen
Maraknya fenomena pinjaman online (pinjol) saat ini memang memudahkan
masyarakat untuk (sekedar) mendapatkan pinjaman uang dengan prosedur
yang relatif jauh lebih cepat dan praktis dibanding dengan meminjam uang
kepada institusi keuangan konvensional seperti bank. Celakanya, yang
terjadi saat ini banyak sekali pinjol ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Hal ini
menyebabkan banyak masyarakat ‘merasa’ tertipu oleh berbagai varian
‘strategi promosi’ dari pinjol ilegal tersebut, meskipun hal ini terkadang
disebabkan pula karena masih relatif rendahnya tingkat literasi masyarakat
dan/atau karena upaya spekulatif dari masyarakat itu sendiri yang seringkali
tidak didasarkan pada suatu kalkulasi ekonomi yang tidak bijaksana. Selain
itu, pelindungan data pribadi masyarakat sebagai konsumen dalam konteks
keuangan digital juga dirasakan masih sangat lemah sehingga seringkali
menjadi objek moral hazard dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lemahnya posisi masyarakat sebagai konsumen dalam konteks keuangan
digital juga disinyalir bermula dari terlalu luasnya ‘wilayah abu-abu’ (grey
area) dalam pengaturan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait tema keuangan digital.
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5.

Kondisi Infrastruktur Keuangan Digital yang Relatif Belum Memadai
Keuangan Digital tentu hanya dapat berjalan dengan dukungan jaringan
akses internet. Sayangnya, ketimpangan jaringan akses internet di Indonesia
masih sangat lebar. Pengguna internet di Indonesia5 sebagian besar masih
terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, yakni Jawa (58,4%) dan Sumatera
(23,3%). Adapun pada wilayah tengah Indonesia, Sulawesi menyumbang
angka 8% dan Bali-Nusa Tenggara pada angka 6,3%. Kontribusi paling kecil
berasal dari wilayah Timur Indonesia, yakni Maluku-Papua yang hanya
menyumbang 4% dari total populasi pengguna internet di Indonesia.
Penyebab ketimpangan ini adalah belum meratanya distribusi ketersediaan
infrastruktur, khususnya pada daerah geografis yang relatif sulit dijangkau.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum
Nasional c.q. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional berupaya untuk
melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum dengan tema Keuangan Digital yang
berfokus pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dengan
menggunakan metode 6 (enam) Dimensi meliputi: Dimensi Pancasila, Dimensi
Ketepatan Jenis Peraturan PerundangUndangan, Dimensi Disharmoni Pengaturan,
Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Norma Dengan Asas Materi
Muatan, serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas,
terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital, adapun
permasalahan dalam kegiatan ini adalah:
1.

Peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur mengenai
Keuangan Digital, untuk perlu dilakukan analisis dan evaluasi?

2.

Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan
mengenai Keuangan Digital, jika ditinjau dari dimensi: Pancasila; ketepatan

5

hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II 2020.
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jenis peraturan perundang-undangannya; disharmoni pengaturan; kejelasan
rumusan; kesesuaian asas bidang hukum puu yang bersangkutan; dan
efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3.

Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan
perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

C. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup serta objek Analisis dan Evaluasi Hukum ini meliputi 35 (tiga
puluh lima) Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas 10 (sepuluh)
Undang-Undang, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, 2
(dua) Peraturan Menteri, 8 (delapan) Peraturan Bank Indonesia, dan 8 (delapan)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang dapat ditabulasi sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang - Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
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17

18
19

20
21
22

23
24
25
26
27

28
29

30
31
32
33
34
35

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektonik Lingkup Privat
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain
Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem
Pembayaran
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank
Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek
Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan
Digital di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan
Produk Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan
Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran
Perantara Pedagang Efek
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D. Metode Evaluasi
Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang
lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,6 yang mendasarkan pada enam
dimensi penilaian, yaitu:
a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan;
dan
f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
1. Dimensi Pancasila
Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan
Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu
peraturan

perundang-undangan

mengakomodasi

nilai-nilai

yang

terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai
Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan
adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundangundangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan
indikator. Variabel dan Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau
analisis, yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan
Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator
turunannya.7

6

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31
Desember 2019
7
Lebih lanjut indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat dari Pedoman Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019
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2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan
perundang-undangan

memiliki

batasan

untuk

mengatur

materi

muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.
Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan
peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran
menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang
dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundangundangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang
ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan
dimaksud.
Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat
yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian
dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar
kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar
hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil
dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundangundangan
lebih lanjut (dasar hukum materiil).
Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan
perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (helicopter
view), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan
Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar
Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundangundangan, hingga
Penjelasan Umum dan Lampiran Peraturan Perundang-undangan (jika
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ada), sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai
politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni
dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan
antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) perbedaan antara
kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) benturan kewenangan egosektoral
antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan
jelas.
Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak
antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan
perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat
berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa
dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.
Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu
untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2)
hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi
dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan
memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan,
pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja,
pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan
Pusat dan Daerah.
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana
diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk
mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah
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dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan
sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundangundangan
yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa
subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan
secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara
cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan
dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna
yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya: Asas Retroaktif dan
Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk
dalam ranah bidang Hukum Pidana); 2.2. Asas Kebebasan Berkontrak dan
Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang
Hukum Perdata); Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk
peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata
Internasional); 2.4. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan
Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
2.5. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan,
Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk
dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.
Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan
khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan
Peraturan Perundangundangan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana
kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu
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peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat.
Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan
pengimplementasian peraturan perundang- undangan tersebut.
Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian
dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari
pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan
dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari
pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan
dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan
hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya, apabila tujuan yang menjadi
dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum atau tidak dapat
direalisasikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dari
hukum tersebut belum cukup efektif karena terdapat kesenjangan antara
tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat
(law in action).
E. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital dilaksanakan melalui
rapat-rapat internal Tim Pokja, Rapat Tim Pokja dengan Narasumber, Focus
Group Discussion (FGD) dan Konsinyering dengan menghadirkan Narasumber
dari Kementerian/Lembaga dan akademisi dan praktisi hukum, yakni:

No.
1.

2.

3.

4.

Nama
Dr. David Tobing, S.H., M.Kn
(Praktisi Perlindungan Konsumen)

Makalah
Perlindungan
Konsumen
dalam
Keuangan Digital
Dr. Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H
Peran
Cyberlaw
(Dosen FH Universitas Padjajaran)
dalam
Inklusi
Keuangan Digital
Heru Prasetio
Tantangan
dan
(Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kendala Keuangan
OJK Regional 3 Jateng & DIY)
Digital di Daerah
Agung Pambudi
Prospek Keuangan
(Praktisi Digital Marketing/IT Manager Impala Digital di Daerah
Network & Hetero Space)
Pasca Pandemi
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5.

Ardhi Wibowo
Peluang
dan
(Ketua Komite Regulasi/Kebijakan/Prosedur, Tantangan Dalam
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia)
Digitalisasi Sistem
Pembayaran
Indonesia
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BAB II
PEMBAHASAN
A. Relatif Lambatnya Sifat Adaptif PUU Keuangan Digital
Dalam Bab I disebutkan bahwa Pokja menentukan 5 (lima) Undang-Undang
krusial terkait pengaturan mengenai keuangan digital, yakni: a). UU No.
21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; b). UU No. 23/1999 jo. UU No. 6/2009
tentang Bank Indonesia; c). UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana; d). UU No.
11/2008 jo. UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta
e). UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sifat krusial 5 (lima)
Undang-Undang ini dikarenakan dampak sistemiknya terhadap UndangUndang lain yang terkait serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Selain itu,
keberlakuan 5 (lima) Undang-Undang ini juga sudah relatif lama dan nampak
banyak tertinggal dalam mengimbangi pesatnya perkembangan inovasi
keuangan digital.
Pokja menemukan fakta bahwa perkembangan hukum, khususnya
peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
rangka mengimbangi fenomena pesatnya perkembangan inovasi keuangan
digital banyak dilakukan melalui instrumen Peraturan Bank Indonesia dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks sistem pembayaran, konsep
dan dasar pengaturannya antara lain terdapat dalam: a). Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran; b). PBI No.
23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran; dan c). PBI No. 23/7/2021
tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Adapun dalam
konteks jasa keuangan, konsep dan dasar pengaturannya antara lain terdapat
dalam: a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; b).
POJK

No.

16

/POJK.04/2021

tentang

Perubahan

Atas

POJK

No.

57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana
Berbasis Teknologi Informasi; dan c). POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang
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Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Berbagai PBI dan POJK ini
selanjutnya dielaborasi dalam beberapa Peraturan Anggota Dewan Gubernur
dan Surat Edaran OJK. Oleh karena itu, fenomena ini dapat menjadi salah satu
indikator bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat dinilai cukup
responsif dan adaptif dalam rangka mengimbangi fenomena pesatnya
perkembangan inovasi keuangan digital, meskipun akan lebih baik lagi apabila
hal ini diikuti pula melalui berbagai upaya pembaruan Undang-Undang dan
berbagai peraturan pelaksanaan lainnya.
Dalam perkembangannya, saat ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang dalam prosesnya juga
melibatkan keikutsertaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara
proporsional. Hal ini tentunya merupakan kabar baik dan harapan besar agar
perkembangan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, dalam
konteks keuangan dapat dibuat dan ditegakkan secara lebih baik lagi.
B.

Perlunya Penguatan Sinergi dan Koordinasi Antar Otoritas
Keuangan Digital merupakan isu lintas sektor yang melibatkan tugas,

fungsi, dan kewenangan banyak lembaga, antara lain Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, serta Pemerintah (c.q. Kementerian Komunikasi dan
Informatika). Pengaturan mengenai keuangan digital juga tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan secara parsial sehingga tidak jarang
menimbulkan kegamangan dalam penegakannya karena terdapatnya beberapa
keterbatasan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga untuk membuat
pengaturan dan menegakkan hukum secara komprehensif. Fenomena ini
sangat nampak terasa dalam konteks pelindungan konsumen pada industri
keuangan digital.
Dalam beberapa kali rapat Pokja, persoalan mengenai pelindungan
konsumen pada industri keuangan digital selalu mengemuka, misalnya terkait
model bisnis pay later yang perlu dianalisis secara case by case karena
pengaturannya saat ini dirasakan masih relatif minim dan melibatkan lintas
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sektor. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa pengaturan mengenai keuangan
digital memang harus disinergikan secara lebih baik mengingat persoalan
mengenai sistem pembayaran yang meliputi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
serta Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) diatur oleh Bank
Indonesia, sedangkan pengaturan mengenai P2P Lending/Fintech, securities
crowdfunding, dan inovasi keuangan digital diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Adapun regulator mengenai informasi dan transaksi elektronik menjadi domain
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
C. Masih Relatif Rendahnya Tingkat Literasi Masyarakat
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)
tahun 2019, relatif rendahnya tingkat literasi keuangan digital di masyarakat
disebabkan oleh 2 (dua) lingkup utama, yakni: a). rendahnya literasi masyarakat
mengenai teknologi informasi; dan b). rendahnya literasi masyarakat mengenai
esensi dan praktik industri keuangan digital.
Dalam FGD yang dilakukan Tim Pokja didapat pula respon positif dari OJK
bahwa OJK tengah berupaya keras untuk meningkatkan literasi keuangan
digital masyarakat. Dalam kurun waktu 2021- Maret 2022, OJK Regional 3 Jawa
Tengah dan DIY misalnya, sudah melakukan 219 kegiatan sosialisasi/seminar, 6
(enam) kegiatan lomba literasi, 20 kegiatan talkshow radio dan televisi, serta 5
(lima) Kegiatan FGD dalam rangka upaya peningkatan literasi keuangan digital.
Audiens yang disasar diantaranya pemerintah daerah, sekolah, universitas,
pesantren, ASN, Polri, PKK, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso, Perempuan Jawa
Tengah, difabel dan lain-lain. Selain itu, OJK juga secara berkala melaksanakan
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) setiap 3 (tiga) tahun
sekali.8

8

Paparan Heru Prasetio (Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 3 Jawa
Tengah dan DIY) pada FGD Keuangan Digital di Jawa tengah 2 Juni 2022
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D.

Masih Relatif Lemahnya Perlindungan Masyarakat sebagai Konsumen
di Sektor Keuangan
Keuangan Digital tidak selalu berdampak baik terhadap konsumen

keuangan digital. Maraknya P2P Lending ilegal merupakan fenomena yang
sangat meresahkan masyarakat, baik karena strategi promosinya yang
cenderung manipulatif hingga maraknya penyalahgunaan data pribadi
konsumen. Selain itu, 1 (satu) hal yang krusial pula terkait hal ini adalah belum
dianggap perlunya suatu pengaturan yang lebih baik mengenai penetapan
suku bunga dan biaya lainnya dalam skema pinjaman online.
Pengaturan yang mengenai penetapan suku bunga dan biaya lainnya
dalam skema pinjaman online selama ini diserahkan pada ‘konsensus’ pelaku
usaha melalui Surat Keputusan Pengurus AFPI No: 001/TAP/AFPI/X/2021
perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga,
Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya.
E.

Kondisi Infrastruktur Keuangan Digital yang Relatif Belum Memadai
Dalam FGD yang dilakukan Tim Pokja didapat pula berbagai masukan

bahwa diperlukannya percepatan pemerataan ketersediaan infrastruktur
yang memadai guna mendukung industri dan pelayanan publik pada sektor
keuangan digital. Bank Indonesia misalnya mengemukakan kesulitan mereka
untuk mengaplikasikan QRIS di desa/kampung tertentu hanya karena
infrastruktur yang belum memadai. Pihak Kominfo di daerah juga dilibatkan
terkait hal tersebut, namun permasalahannya adalah Kominfo di daerah juga
mengalami keterbatasan untuk penyediaan jaringan.
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI NARATIF
1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2009
Saat ini telah memasuki era keuangan digital, di mana dalam melakukan
transaksi pembayaran, masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan
menggunakan platform digital. Hadirnya platform pembayaran digital antara
lain uang elektronik sangat memudahkan untuk keperluan pembayaran
sehari-hari. Dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 belum terdapat
pengaturan mengenai keuangan digital. Bank Indonesia merespon pesatnya
perkembangan dalam sektor keuangan adalah dengan mengeluarkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem
Pembayaran, PBI No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
dan PBI No. 23/7/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem
Pembayaran (PIP). Ketiga Peraturan tersebut merupakan regulatory reform
yang dilakukan BI untuk menyederhanakan peraturan mengenai sistem
pembayaran, termasuk aturan keuangan digital didalamnya.
Ketentuan terkait akses ke sumber dana berupa uang elektronik diatur
dalam (PBI) No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Hal ini
sebagaimana amanat dalam Pasal 15 UU Bank Indonesia bahwa pelaksanaan
kewenangan BI untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, termasuk untuk menetapkan
penggunaan alat pembayaran. PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran pembayaran ini mencabut PBI Uang Elektronik, PBI
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI Penyelenggara
Tekfin (teknologi finansial), kemudian mencabut sebagian substansi dalam PBI
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Transfer Dana, dan mencabut juga sebagian materi dalam PBI Pengaturan dan
Pengawasan Sistem Pembayaran.
Dalam UU BI ini mengatur mengenai kelembagaan dan kewenangan
untuk membuat peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.
Dalam perkembangannya saat ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat sedang membuat Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Hal ini tentu merupakan sebuah
kabar baik karena aturan mengenai keuangan digital akan diatur dalam level
Undang-Undang yang tentunya dalam pembuatan RUU tersebut melibatkan
BI dan OJK.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Dari hasil analisis dan evaluasi, perlu dijelaskan perjanjian yang terdapat
dalam Pasal 5 ayat (1) UU ini, agar sama dengan Kontrak Elektronik dalam UU
No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hal ini perlu ditambahkan dalam ketentuan
umum.
Dalam pengaturan Pasal 14 ayat (3) dijelaskan bahwa perintah transfer
dana hanya difokuskan pada dana yang berasal dari setoran tunai, sedangkan
dalam sistem transfer dana sumber setoran bisa saja berasal dari dana non
tunai. Terkait hal ini ada kekosongan pengaturan, sehingga perlu ada
pengaturan lebih lanjut.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf c, dikatakan bahwa
kegagalan sistem yang hanya di Penyelenggara pengirim tidak tergolong
pengertian kegagalan system kliring atau sistem transfer dana. Dari
penjelasan tersebut terdapat pembatasan dalam penafsiran, yang faktanya
kegagalan sistem kliring atau sistem pembayaran dapat terjadi hanya pada
lokal bank saja atau penyelenggara pengirim saja. Terkait hal ini Perlu
telaahan lebih lanjut, apakah kegagalan sistem kliring hanya pasti dapat
terjadi pada keseluruhan sistem.
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Di dalam aturan turunan Pasal 54 ayat (1) dan (2) yaitu Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana belum memuat
aturan teknis pelaksana untuk hal yang berkaitan dengan keterlambatan
Transfer Dana. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut terkait teknis yang berkaitan
dengan keterlambatan transfer dana.
Dalam peraturan pelaksana Pasal 54 ayat (1) dan (2) yaitu PBI No
14/23/PBI/2012 tentang Transfer dana dalam Bab VI Biaya Transfer dana
pasal 20 ayat:
(1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer
Dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.
(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Penyelenggara Penerima dengan cara melakukan pendebetan
rekening, permintaan pembayaran secara tunai kepada Pengirim Asal
atau Penyelenggara sebelumnya, atau dibebankan pada nilai Dana yang
ditransfer
(3) Penyelenggara Pengirim Asal wajib menginformasikan besarnya biaya
Transfer Dana kepada Pengirim Asal.
(4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling kurang dengan menempatkan pengumuman di setiap kantor
Penyelenggara Pengirim mengenai besarnya biaya yang dikenakan
untuk setiap layanan Transfer Dana yang disediakan Penyelenggara
Pengirim.
Dalam peraturan pelaksananya sendiri tidak menyebut bagaimana cara
penentuan standar biaya transfer dana ditentukan, belum adanya pedoman
pasti dalam teknis penentuan biaya transfer dana.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Dalam bagian menimbang di UU OJK terdapat semangat atau cita-cita
untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, dan juga
mampu untuk melindungi kepentingan konsumen di masyarakat. Dalam
kaitannya dengan keuangan digital, di UU OJK masih belum mengatur
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mengenai keuangan digital. Pengaturan keuangan digital dalam sektor jasa
keuangan seperti fintech/P2P Lending, securities crowdfunding dan inovasi
keuangan digital diatur dalam peraturan ojk. Fintech/P2P Lending atau yang
biasa kita kenal dengan pinjol (pinjaman online pengaturannya diatur dalam
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi, untuk securities crowdfunding diatur dalam
POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui
Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan untuk Inovasi Keuangan
Digital diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan
Digital di Sektor Jasa Keuangan.
Indonesia saat ini bisa dikatakan belum memiliki pengaturan khusus
terkait keuangan digital dan pengaturan yang masih ada sebatas level
pengaturan lembaga. Salah satu negara yang telah memiliki pengaturan
khusus mengenai keuangan digital yaitu Uni Eropa yaitu Digital Finance
Package yang terdiri Regulation on Markets in Crypto Assets (MICA) dan
Digital Operational Resilience Act (DORA)9, sehingga negara ini dapat
dijadikan benchmark dalam pengaturan dan implementasi dari terkait
keuangan digital. Dalam perkembangannya saat ini Pemerintah bersama DPR
sedang menyusun RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU
P2SK), tentu hal ini sangat baik karena dapat mengakomodir Keuangan Digital
untuk diatur ke dalam Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016
UU ITE ini belum terdapat definisi khusus untuk e-commerce atau
perdagangan digital. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa transaksi
elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Definisi
9

Paparan Dr. Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H dalam rapat narasumber tanggal 19 Mei 2022
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tersebut sangat luas cakupannya, tidak hanya berkaitan dengan perdagangan
digital saja, namun aktivitas lain diluar perdagangan digital bisa saja masuk
dalam lingkup transaksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
tersebut.
Sebagai bentuk perbandingan, dapat ditinjau juga dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan tentang ecommerce atau transaksi digital sebagai perdagangan melalui sistem
elektronik, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi
bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang
transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik.10 Dalam UU Perdagangan disebutkan lebih spesifik mengenai
perdagangan digital daripada dalam UU ITE.
UU ITE ini mengatur mengenai transaksi online, khususnya dalam Pasal 9
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa
pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Hal ini untuk melindungi
konsumen agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi elektronik yang
dilakukan. Pasal 23 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
menyatakan, bahwa setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip
pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain harus
didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara
sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Setiap penyelenggara negara,
Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan
Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan
pembatalan Nama Domain dimaksud. Sehingga dapat dipahami bahwa
kepemilikan Nama Domain dijaga dan diatur dengan undang-undang untuk

10

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45
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salah satunya melindungi kepentingan konsumen, hal ini pun sejalan dengan
penjelasan dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) mengatur
bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) tersebut bertujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
lahir atas desakan IMF (International Monetary Fund) bersama dengan UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Perlindungan Konsumen merupakan
Undang-Undang payung (Umbrella Act), sehingga ketentuan-ketentuan
spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan turunan dan ada pula
yang diatur oleh masing-masing sektor seperti sektor jasa keuangan yang
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.11 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tidak mengatur transaksi digital, pengaturan ini
muncul dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
Dalam praktiknya seringkali konsumen tidak membaca perjanjian baku
yang dibuat oleh pelaku usaha. Padahal perjanjian tersebut mengikat secara
hukum dan berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen. Dalam
klausula baku Pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula
eksonerasi karena klausula ini menyatakan konsumen tunduk dan wajib
mengikuti ketentuan-ketentuan yang akan berlaku. UU Perlindungan
Konsumen mengatur klausula baku pada Bab V Pasal 18. Substansi yang
dilarang dimuat didalamnya yaitu:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
11

Paparan Dr. David Tobing, S.H., M.Kn pada rapat narasumber tanggal 19 Mei 2022
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b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Substansi perjanjian baku ini sebagian besar dipakai juga dalam
pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan sistem
pembayaran. Namun luasnya lingkup pengaturan perlindungan konsumen
menyebabkan

Undang-undang

Perlindungan

Konsumen

mempunyai

kelemahan khususnya pada aspek penegakan hukum akibat dari
ketidakjelasan dari sisi regulator. Pasal 4 c Undang-undang OJK menegaskan
bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di seluruh
sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan
masyarakat. Maka sudah tepat jika OJK mengatur sendiri aspek perlindungan
konsumen dan masyarakatnya didalam POJK Nomor 6 Tahun 2022. Dengan
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pengaturan khusus ini, terdapat penyesuaian istilah dalam UU Perlindungan
Konsumen seperti pengertian “barang” karena substansinya didalam Undangundang Perlindungan Konsumen yang sudah tidak relevan. Selain itu juga
POJK memperbolehkan perjanjian baku dimuat dalam bentuk elektronik.
Salah satu inovasi di sektor keuangan yang marak di masyarakat yaitu
produk pembayaran barang tanpa menggunakan kartu atau disebut Paylater.
Cukup banyak P2P Lending yang merambah ke bisnis paylater sehingga
menimbulkan persaingan di kedua bisnis tersebut. Dalam praktiknya, model
bisnis paylater ini, baik Bank Indonesia maupun OJK belum memberikan
payung hukum yang jelas sehingga pengaturan paylater eksisting
dikembalikan pada jenis fiturnya. Jika paylater melekat pada fitur P2P Lending
maka tunduk pada aturan P2P Lending yang diterbitkan oleh OJK. Sedangkan
jika akses sumber dananya melalui kartu kredit maka tunduk pada peraturan
kartu kredit yang diterbitkan oleh BI. POJK No. 77/POJK.01/2016 yang
mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak
dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur paylater karena
ketidaksesuaikan sifat pinjaman dimana P2P Lending tidak diperuntukkan
untuk membeli barang. Tidak adanya payung hukum yang mengatur paylater
ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya terhadap perlindungan
data pribadi konsumennya. Data identitas/data pribadi dan foto milik
konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha rentan disalahgunakan
sehingga mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi konsumen atau
masyarakat tetapi juga kepada industri sektor jasa keuangan.
Munculnya beragam inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan
idealnya didukung oleh aturan hukum yang adaptif. Karena itu menjadi
sebuah tantangan bagi otoritas terlebih dalam pengaturan UU Perlindungan
Konsumen yang saat diterbitkan perkembangan teknologi sektor jasa
keuangan belum begitu pesat. Sebaiknya model bisnis Paylater diatur secara
tegas dalam level perundang-undangan.
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6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan mengatur spesifik mengenai Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pelaku usaha untuk
memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menyediakan informasi
yang lengkap dan benar untuk melindungi kepentingan konsumen. Kewajiban
ini juga sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 (a) dari ASEAN Agreement on Electronic
Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik). Selain itu, dalam Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang tersebut juga
diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan atau
melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan yang sama juga
diatur dalam Pasal 5 ayat 3 dari ASEAN Agreement on Electronic Commerce
(Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Lebih
lanjut dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, diatur mengenai
pendelegasian pengaturan terkait transaksi peradagangan melalui sistem
elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal
ini, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Dari hasil analisis dan evaluasi khususnya Pasal 28 UU ini, diperlukan
proses

monitoring

dan

evaluasi

terkait

penetapan

besaran

tarif

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang
ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan
jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi diharapkan transparan terkait pengenaan biaya
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pengaturan terkait
sistem perbankan dan unsur-unsur terkait lainnya. UU ini telah diubah dengan
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UU No. 10 Tahun 1998, yang mana UU perubahan ini merupakan produk
hukum yang diterbitkan pada masa pemulihan krisis moneter tahun 1998.
Sehingga materi pengaturan pada UU Perbankan ini terkait upaya-upaya
pemulihan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perbankan,
termasuk pengaturan bank umum dan perbankan syariah.
Sejalan perkembangan zaman dan inovasi saat ini, bank digital merupakan
salah satu bentuk sistem perbankan baru, meskipun juga banyak bank digital
yang existing saat ini merupakan bank umum yang bertransformasi menjadi
bank digital. Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang beroperasi sebagai
bank digital memilih fungsi untuk memberikan upaya kontributif terhadap
pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inkluasi keuangan
digital sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank
Umum, dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk
Bank Umum. Salah satu tujuan utama bank digital adalah untuk memperluas
akses perbankan kepada masyarakat dan mendorong ekonomi digital
terutama UMKM. Bank digital menjadi salah satu pilar terbentuknya
ekosistem keuangan digital di Indonesia. Di dalam ekosistem keuangan digital
terdapat perusahaan di sektor jasa keuangan yang sudah melakukan inovasi
keuangan digital, salah satunya adalah financial technology (fintech). Namun
pengaturan terkait bank digital yang berkembang saat ini masih diatur dalam
instrumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Oleh karena itu, karena
bank digital ini perlu dimasukkan ke dalam materi muatan pengaturan di UU
Perbankan sebagai payung hukum pengaturan terkait perbankan yang
bersifat umum (lex generalis).
Saat ini Pemerintah bersama DPR sedang menyusun Rancangan UndangUndang untuk Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di
mana sektor perbankan menjadi salah satu bagiannya. RUU P2SK akan
mengatur terkait Perbankan; Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Valas, Transaksi
Derivatif; Dana Pensiun; Asuransi dan Penjaminan; Keuangan Inklusif dan
Fintech; Keuangan Syariah; Lembaga Jasa Keuangan lainnya; SDM, Tata Kelola
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yang Baik, dan Pelaporan Keuangan; Perlindungan Konsumen; Penerapan
Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance); dan Penyidikan. Rekomendasi
khususnya terkait pengaturan bank digital dalam UU terkait Perbankan dapat
menjadi masukan dalam materi muatan pengaturan RUU P2SK khususnya
klaster Perbankan.
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi oleh Tim Pokja, tidak ada temuan
terkait keuangan digital dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Salah satu tantangan yang saat ini masih dihadapi pasar modal di Indonesia
adalah upaya pemerintah untuk mengubah pola pikir masyarakat yaitu
menggeser dari saving society menjadi investing society. Di samping itu,
tantangan yang harus diantisipasi oleh dunia pasar modal saat ini adalah
perkembangan teknologi di era digital yang sangat massive dan tidak dapat
terbendung.
Mencermati perkembangan tersebut, untuk mendorong percepatan
pendalaman pasar keuangan, OJK menitikberatkan salah satu strateginya
dengan mengakselerasi pengembangan infrastruktur pasar modal berbasis
digital, sebagai contoh melakukan efisiensi pasar primer melalui e-IPO, evoting dan hadirnya market maker pada secondary market serta
pengembangan Infrastruktur Central Counterparty Clearing Over the Counter
(CCP OTC) Derivatif. Hal tersebut dengan tujuan agar dapat mendorong
pengembangan basis investor ritel dan domestik.
Selain dukungan dari regulator, untuk dapat menjawab tantangan tersebut
diperlukan juga suatu program pengembangan SDM SJK dalam meningkatkan
pengetahuan dan wawasan terkait strategi apa yang efektif dapat dilakukan
pelaku pasar dalam upaya meningkatkan pangsa pasar investor ritel dan
domestik.
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Terkait hal tersebut perlu diketahui sejauh mana usaha yang telah
dilakukan terhadap pertumbuhan investor ritel dan domestik dengan
memanfaatkan infrastruktur pasar modal berbasis digital.
Seiring perkembangan waktu dan pemanfaat teknologi informasi yang
begitu masif banyak terdapat disprupsi yang terjadi di sektor jasa keuangan
dan tidak terkecuali dengan pasar modal. Perkembangan ekonomi digital
banyak melahirkan perusahaan baru atau start up yang mengembangkan
layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau sering disebut dengan
financial technology (fintech). Fintech saat ini pula merambah kedalam dunia
pasar modal khususnya securities crowdfunding.
Jika kita melihat bagian menimbang Undang-Undang Pasar Modal
khusunya huruf b bahwa pasar modal memiliki peran startegis dalam
pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia
usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, sudah seharusnya UndangUndang Pasar Modal melalui pengaturannya mengikuti perubahan zaman
yang terjadi, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 yang
menghantam seluruh lini kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan
akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dibidang jasa keuangan tidak
terkecuali dengan sektor pasar modal yang melahirkan inovasi salah satunya
yaitu securities crowdfunding.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik
Pangsa pasar penyimpanan sistem/data elekronik saat ini semakin
meningkat. Sebagai penopang ekosistem keuangan digital, penyimpanan
sistem elektronik dan data elektronik memerlukan pengaturan yang
komprehensif. Pasal 21 mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik
dapat mengelola, memproses dan/atau menyimpan sistem elektronik di
wilayah Indonesia dan/atau luar wilayah Indonesia.
Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan pasal ini khususnya mengenai
penyimpanan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan
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agar ditengah tumbuhnya bisnis keuangan digital dalam negeri yang kian
pesat, perlindungan hukum yang diberikan sudah memadai misalnya
perlindungan serangan cyber atau criminal digital. Sekaligus sebagai upaya
untuk memberikan peluang lebih bagi pelaku usaha penyimpananan sistem
dan data elektronik di dalam wilayah Indonesia.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan
Sektor perdagangan tidak hanya menjadi kepentingan Pemerintah Pusat
semata tetapi juga pemerintah daerah. Perdagangan di daerah berkontribusi
terhadap perekonomian nasional terlebih di era globalisasi dan maraknya
perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat borderless.
Pasal 138 huruf k mengatur kewenangan pengawasan perdagangan
mencakup perdagangan melalui sistem elektronik dengan melibatkan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pentingnya peranan pemerintah
daerah sebaiknya diikuti dengan kebijakan yang mendukung sektor
perdagangan. Kebijakan tersebut harus merupakan kebijakan yang tidak
bersifat parsial melainkan bersifat keseluruhan termasuk pemerataan aspek
penguatan SDM di daerah. Perlunya penguatan ini karena transaksi yang
dilakukan melalui PMSE tidak sama dengan transaksi yang dilakukan secara
konvensional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik
Pada tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
Peraturan Pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
PP PMSE mendefinisikan Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 6, berbunyi
Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang selanjutnya
disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa
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Pelaku Usaha dalam negeri dan Pelaku Usaha luar negeri dan melakukan
kegiatan usaha di bidang PMSE. Lebih lanjut kemudian dalam Pasal 7
menyebutkan bahwa Pelaku Usaha luar negeri yang secara aktif melakukan
kegiatan PMSE dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum
Republik Indonesia dan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menunjuk perwakilan yang bertindak sebagai dan
atas nama Pelaku Usaha tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
tertentu ini akan diatur dalam Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha,
Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2020). Kriteria tertentu tersebut
disebutkan dalam Permendag 50/2020 pada Pasal 15 ayat 2 yang terdiri dari:
a. telah melakukan transaksi dengan lebih dari 1000 (seribu) Konsumen
dalam periode satu tahun; dan/atau
b. telah melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 1000 (seribu) paket
kepada Konsumen dalam periode satu tahun.
Namun pemerintah diharapkan melakukan perhatian lebih terhadap
penerapan ketentuan Pasal 7 ini PP PMSE, mengingat data Pelaku Usaha luar
negeri akan membagi informasinya kepada pemerintah. Kemudian frasa
secara aktif dalam Pasal 7 ayat (1) juga perlu diperjelas, dikarenakan banyak
juga konsumen dari dalam negeri yang berinisiatif tinggi melakukan transaksi
pada platform perdagangan digital di luar negeri. Hal tersebut diyakini bukan
hal yang mudah bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan, jika salah
dalam bertindak maka bisa jadi dapat memberi hambatan bagi Pelaku Usaha
luar negeri dalam kegiatan perdagangan digital.
PP PMSE juga memasukan aspek perlindungan konsumen, yang artinya
perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam PP PMSE. Dalam Pasal
26 disebutkan bahwa Pelaku Usaha wajib untuk melindungi hak-hak
konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

34

bidang perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan pada semua lingkup
aktivitas PMSE. Pelaku Usaha harus memastikan ketepatan waktu pengiriman
barang dan/atau jasa kepada konsumen sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 64. Pedagang dan PPMSE dalam negeri dan luar negeri diwajibkan
memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran
barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak diterima
oleh konsumen sebagaimana diamanatkan pada Pasal 69 ayat (1). Jika dilihat
dari kacamata konsumen, ketentuan ini berpihak kepada konsumen, namun
dari sisi Pedagang dan PPMSE dapat muncul potensi untuk dirugikan. Dalam
Pasal 18 PP PMSE menyebutkan bahwa dalam hal PMSE merugikan
konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugiannya kepada Menteri
(Menteri Perdagangan), kemudian selanjutnya Pelaku Usaha yang dilaporkan
harus menyelesaikan pelaporan dimaksud. Pelaku Usaha yang tidak
menyelesaikan pelaporan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan
oleh Menteri yang dapat diakses oleh publik. Hal ini tentu akan berimbas pada
citra penjual tersebut.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yang mengatur pembinaan dan pengawasan
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa secara umum. Sedangkan
sektor jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis memerlukan
peraturan terhadap perlindungan konsumen yang lebih kuat. Maka dari itu
OJK dan BI mengatur sendiri pembinaan dan pengawasan perlindungan
konsumennya dalam: 1) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 2) PBI No.
22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
Beberapa definisi dalam PP ini seperti definisi Konsumen dan Pelaku Usaha
sudah tidak relevan dengan perkembangan bisnis jasa keuangan. Definisi
konsumen dalam POJK tidak hanya individu tetapi bisa juga badan hukum.
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Selain itu konsumen tidak hanya konsumen akhir karena dalam
perkembangannya ada konsumen antara. Sama halnya dengan yang diatur
oleh PBI. Juga termasuk definisi pelaku usaha sektor jasa keuangan dalam
POJK lebih spesifik kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sedangkan
pada PBI lebih luas karena mencakup juga Penyelenggara (bank/selain bank).
Kedepannya definisi ini tidak dipakai lagi selaras dengan draft RUU
Perlindungan Konsumen.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi,
dan Penyiaran
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan pihak penyelenggara pelaku usaha asing OTT tidak
memiliki

kewajiban

untuk

bekerja

sama

dengan

penyelenggara

telekomunikasi nasional. Sebaiknya pengaturan dalam Peraturan Pemerintah
sejalan dengan pengaturan dalam UU No. 36 Tahun 1999 yang membina dan
mengatur penyelenggara telekomunikasi nasional. Dalam Peraturan
Pemerintah ini peran penyelenggara telekomunikasi nasional bukan sebagai
subyek kerja sama.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Perlu untuk mengubah kewenangan
yang diberikan kepada Bapepam dalam peraturan pemerintah ini menjadi
kewenangan OJK, sehingga selaras dengan UU OJK.
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17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Presiden ini dilahirkan dalam rangka untuk percepatan
penanganan pandemi covid-19 yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi covid-19 seperti yang kita ketahui
merubah tatanan hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi karena
pandemi covid-19 ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang
membahayakan pereknomian nasional. Dengan hadirnya Peraturan Presiden
ini mempecepat penangan virus covid-19 dan mengakselerasi pemulihan
perekonomian nasional.
Peraturan Presiden ini terakhir diubah dengan Peraturan Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional.
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Pasal 9 ayat (4) dari Peraturan Menteri ini agar dibuat batasan yang jelas
terkait makna “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
meresahkan masyarakat”. Kemudian perlu terdapat perubahan dalam Pasal
47, bahwa Pasal ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat “PSE Lingkup Privat”
yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran paling
lambat 6 (enam) bulan.
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Dalam kegiatan rapat Narasumber dengan Bapak David Tobing dikatakan
bahwa masyarakat kerap membagikan data pribadi dalam laman media sosial
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mereka. Terkait hal ini edukasi terkait hakikat Data Pribadi yang bersifat
rahasia belum sampai kepada masyarakat.
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
Dalam ketentuan umum PBI ini, dijelaskan beberapa istilah baru yang
belum dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2011
tentang Transfer Dana, penulisan umum memuat rumusan mengenai
pengertian istilah dan frasa. Seperti yang tercantum dalam Lampiran II
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 107: Karena batasan
pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk
menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau
definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu
harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan
pengertian ganda. Dalam peraturan pelaksana ini terdapat beberapa definisi
baru yang tidak diatur sebelumnya dalam UU No 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana.
Dalam peraturan turunan pelaksananya Surat Edaran Bank Indonesia No.
15/23/DASP perihal Penyelenggaraan Transfer Dana, Bank Indonesia belum
menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara dengan
Tempat Penguangan Tunai (TPT), meskipun telah diatur sekilas mengenai
penyampaian informasi bisnis antara Penyelenggara dengan TPT, sehingga
diperlukan telaahan perlukah dibuat aturan tersendiri yang mengatur proses
bisnis hingga pelaporan kerjasama antara penyelenggara dengan TPT.
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)
Dalam Pasal 1 nomor 3 PBI ini berbunyi “Switching adalah switching
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran”. Dalam
perkembangannya saat ini Bank Indonesia melakukan regulatory reform
dengan mengeluarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
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Pembayaran (PJP). Dalam ketentuan penutup PBI PJP mengamanatkan PBI
No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka definisi
switching perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Selain itu definisi “penerbit” juga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini,
karena dalam PBI ini yang dimaksud penerbit adalah penerbit sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat
pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai uang elektronik. Sebagaimana diketahui bersama dalam
ketentuan penutup PBI PJP juga mengamanatkan PBI No. 20/6/PBI/2018
tentang uang elektronik untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga
definisi penerbit perlu disesuaikan dengan adanya PBI PJP.
22. Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara
Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Sebagai bentuk regulatory reform yang dilakukan Bank Indonesia terkait
sistem pembayaran, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.22/23/PBI/2020
tentang Sistem Pembayaran, PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran (PJP) dan PBI No. 23/7/2021 tentang Penyelenggara
Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).
Dalam ketiga peraturan tersebut tidak terdapat pasal yang mengatur untuk
melakukan perubahan pasal atau pencabutan pasal dalam PBI Penerapan Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara
Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ini. Itu artinya PBI ini masih dapat
digunakan sepenuhnya. Aspek pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme merupakan salah satu aspek dalam pemenuhan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa
Pembayaran dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
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23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan
Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Dalam BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 274 huruf a PBI No. 23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran berbunyi:
“Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan
dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885); dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku”.
Dengan adanya pasal tersebut maka pasal 4, pasal 5, dan pasal 13 ayat 1
dalam PBI Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan
Uang Rupiah ini dicabut karena muatan materi mengenai pengaturan dan
pengawasan sistem pembayaran telah diatur dalam PBI No. 23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
24. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem
Pembayaran
PBI Sistem Pembayaran merupakan ‘PBI payung’ sebagai hasil regulatory
reform yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam PBI ini mengatur mengenai
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem
Pembayaran (PIP) maupun Penyelenggara Penunjang. Mengenai pasal 21
yang mengatur bahwa ketentuan perizinan PJP diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia, bahwa peraturan tersebut sudah dibentuk yaitu PBI nomor
23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Dalam PBI ini juga terdapat ketentuan yang mengamanatkan mengenai PJP
yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu kewajiban PJP dalam
penyelenggaraan sistem pembayaran dan kewajiban terkait klasifikasi PJP. Hal
tersebut sudah diatur dalam PBI PJP. Tidak hanya itu saja, dalam PBI PJP juga
mengatur mengenai Sumber Dana dan akses ke sumber dana, inovasi
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teknologi sistem pembayaran dan pengawasan penyelenggaraan sistem
pembayaran. Sehingga pengaturan yang mengamanatkan untuk diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia tersebut sudah terlaksana.
25. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran
Dalam PBI ini mengatur mengenai uang elektronik. Sebelumnya uang
elektronik diatur tersendiri dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik, namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya
PBI Penyedia Jasa Pembayaran ini.
Dalam PBI ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi
uang elektronik, baik pada bab ketentuan umum ataupun pada bagian
penjelasan. Berbeda dengan PBI uang elektronik yang mengatur mengenai
definisi uang elektronik.
26. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/2021 tentang Penyelenggara
Infrastruktur Sistem Pembayaran
Peraturan

Bank

Indonesia

No.

23/7/21

tentang

Penyelenggara

Infrastruktur Sistem Pembayaran merupakan peraturan lanjutan dari PBI
Sistem Pembayaran sebagai bentuk regulatory reform yang dilakukan oleh
Bank Indonesia. PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)
diantaranya mengatur mengenai access policy, penyelenggaraan infrastruktur
sistem pembayaran, pengawasan dan pengakhiran penyelenggaraan
kegiatan, serta data/atau informasi.
27. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan
Konsumen Bank Indonesia
Lahirnya PBI ini menggantikan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. PBI baru ini memperluas
ruang lingkup PBI lama yang hanya mengatur perlindungan konsumen
tentang sistem pembayaran. Adapun penambahan tersebut antara lain:
a. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang (pasal 5)
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b. pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (pasal 6), dan
c. pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (lihat lagi
UUnya).
Penambahan lingkup penganturan tersebut menyesuaikan dengan
kewenangan Bank Indonesia yaitu bidang moneter, makroprudensial dan
system pembayaran (UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009). Frasa Pasal 2
huruf b yang dimaksud dalam pasal 3 ini tidak ada karena pasal 2 terdiri dari
ayat 1 dan ayat 2.
Di dalam Pasal 18 PBI ini mengatur prinsip keterbukaan dan transparansi
jika terdapat perubahan informasi fitur, penolakan, penundaan atau
persetujuan

atas

permohonan

produk/jasa

Penyelenggara

wajib

menyampaikan pada konsumen 30 hari kerja sebelumnya. Bagaimana jika
telah terdapat ketentuan khusus atas produk mengenai penyampaian
informasi terkait perubahan atas produk dan/atau layanan apakah konsumen
mengikuti ketentuan atas produk dan/atau layanan atau mengikuti peraturan
ini.
Dalam PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank
Indonesia ini kata “Klausula Baku” terdapat pada Pasal 12 yang mengatur
mengenai penggunaan Klausula Baku oleh Penyelenggara. Dalam PBI ini
Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain bank,
yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang
produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen.
Dalam Penjelasan Pasal 12 ini disebutkan yang dimaksud dengan “klausula
baku” adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan
dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Penyelenggara yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh Konsumen. Penggunaan klausula baku dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Terkait penggunaan Klausula Baku sendiri, KUH Perdata tidak memberikan
definisi klausula baku. Dalam perundang-undangan lain, klausula baku
diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat
dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan
Konsumen).
Berkaitan dengan klausula baku, satu hal yang penting diingat adalah tidak
semua klausula baku dilarang. Dalam konteks Indonesia, hanya apa yang
diatur dalam pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang tegas-tegas dilarang.
Memang, ada kontekstualisasi seperti yang diatur dalam kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi dalam praktik sudah pernah muncul
beberapa kasus dan putusan pengadilan terkait.
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis

Teknologi

Informasi

dibentuk

dalam

rangka

mendukung

pengembangan industri keuangan dan pertumbuhan lembaga jasa keuangan
berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap
perekonomian nasional. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi atau biasa dikenal dengan istilah peer to peer lending 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.
Model bisnis peer to peer lending yaitu calon Penerima Pinjaman
melakukan registrasi di platform, kemudian mengajukan pinjaman melalui
platform atau Penyelenggara. Penyelenggara kemudian melakukan verifikasi
data calon Penerima Pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman
di platform marketplace miliknya. Pemberi Pinjaman melakukan registrasi di
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platform, kemudian dapat memilih pinjaman mana yang akan didanai di
marketplace platform dan melakukan pendanaan. Penerima Pinjaman akan
mendapatkan pinjaman dana dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang disepakati. Sementara Pemberi Pinjaman akan
menerima keuntungan dari sejumlah bunga. Melalui proses peer to peer
lending, pelaku usaha sebagai Penerima Pinjaman bisa mendapatkan modal
dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan prosedur yang mudah daripada
meminjam di Bank.
Hasil klasifikasi isu masalah hukum yang ditemukan di antaranya:
a. Maraknya aplikasi pinjaman online (peer to peer lending) yang
beroperasi tanpa ijin.
-

Berdasarkan penelusuran pada website OJK, terdapat 5.205 Fintech
Peer to Peer Lending yang dinyatakan ilegal.12 Sementara itu, sampai
dengan 2 Maret 2022 hanya terdapat 102 penyelenggara fintech
peer-to-peer lending yang telah mendapatkan ijin OJK.13

-

Terkait dengan perizinan penyelenggaraan sebenarnya sudah diatur
pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 POJK No. 77/POJK.01/2016.
Dalam peraturan tersebut, ada dua tahapan yang harus dilalui oleh
calon perusahaan fintech peer to peer lending, yaitu pertama
mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Kedua, setelah
terdaftar di OJK lalu mengajukan permohonan perizinan sebagai
Penyelenggara peer to peer lending.

-

Tindakan pemblokiran yang dilakukan Satgas Waspada Investasi
tidak

cukup

optimal

dalam

menanggulangi

keberadaan

penyelenggara fintech peer to peer lending ilegal. Hal ini terlihat dari
terus bermunculannya aplikasi penyelenggara fintech peer to peer

12

https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx diakses tanggal 16
Mei 2022 pukul 12.00 WIB.
13

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-FintechLending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx diakses tanggal 16 Mei 2022 pukul 12.24 WIB.
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lending ilegal yang baru yang diantaranya mungkin sudah pernah
diblokir, tetapi kemudian membangun aplikasi baru dengan nama
dan alamat website yang baru.
-

POJK ini mengatur ketentuan terkait penyelenggaraan fintech peer
to peer lending yang secara resmi memiliki izin dan berada di dalam
pengawasan OJK. Sementara penyelenggara fintech peer to peer
lending yang belum terdaftar atau belum berizin, masih di luar
pengawasan OJK, sehingga tindakan yang bisa diambil saat ini masih
sebatas pemblokiran oleh Satgas Waspada Investasi.

-

Direkomendasikan untuk mengatur ketentuan pengenaan sanksi
terhadap pelaku penyelenggara fintech peer to peer lending yang
belum terdaftar atau belum berizin namun sudah beroperasi,
sehingga mencegah (preventif) jatuhnya korban.

b. Resiko bunga tinggi.
-

Tingkat bunga bagi pinjaman online tidak seperti suku bunga
perbankan yang diatur ketat, pada pinjaman online masih belum
mempunyai aturan yang lengkap. POJK No. 77/POJK.01/2016 hanya
mengatur bahwa Penyelenggara memberikan masukan atas suku
bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima
Pinjaman

dengan

mempertimbangkan

kewajaran

dan

perkembangan perekonomian nasional (Pasal 17 ayat (1)).
Ketentuan mengenai pengenaan bunga maksimal sudah diatur oleh
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pengenaan
bunga maksimum adalah 0,4% per hari. Jika ada yang melanggar
akan dikenakan sanksi oleh Asosiasi tersebut. Menurut Munawar
Kasan (Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech),
sejauh ini penyelenggara fintech peer to peer lending yang berizin
mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh AFPI. Dana pinjaman
dari P2P Lending pada umumnya digunakan oleh pelaku UMKM dan
masyarakat untuk kebutuhan working capital atau inventory yang
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lebih banyak, serta untuk meningkatkan services di sektor
perindustrian.
-

Mengenai kebutuhan hukum terkait pengenaan biaya layanan, POJK
No. 77/POJK.01/2016 belum mengatur secara jelas mengenai
pengenaan biaya layanan atau biaya administrasi dalam peer to
peer lending. Terkait hal ini ketentuan mengenai pengenaan biaya
layanan sudah diatur juga oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI). Untuk kedepannya dapat dipertimbangkan
pengaturan mengenai tingkat bunga pinjaman online dan biaya
pelayanan diatur batas atas/maksimal nya oleh OJK. Hal ini
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak
terkait sekaligus dapat membuat iklim usaha terkait pinjaman online
lebih berkembang dan kondusif.

c. Perlindungan Data Pribadi
Potensi

pelanggaran

data

pribadi

muncul

ketika

konsumen

menggunakan jasa peer to peer lending ilegal. Pada saat mengunduh
aplikasi peer to peer lending, untuk dapat menggunakan aplikasi
tersebut secara penuh, Pengguna diharuskan menyetujui permintaan
akses data pribadi. Ketika Pengguna mengklik “setuju”, maka
sebenarnya terdapat resiko kebocoran data.
Salah satu contoh bocornya data pribadi adalah diterimanya pesan
singkat dari nomor yang tidak dikenal yang menawarkan pinjaman
online atau menjanjikan pemberian hadiah besar disertai dengan
meminta untuk mengklik link website yang rawan dengan malware dan
penipuan.
AFPI

telah

mengeluarkan

peraturan

mengenai

akses

yang

diperkenankan bagi Penyelenggara peer to peer lending, yaitu kamera,
mikropon dan lokasi. Penyelenggara peer to peer lending yang memiliki
izin diwajibkan mengikuti aturan tersebut sehingga data pribadi
Penerima Pinjaman menjadi lebih aman.
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d. Kebutuhan hukum terkait mekanisme pengaturan penagihan.
POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mengatur tata cara penagihan dalam
hal Peminjam gagal bayar atau terlambat bayar. Kekosongan hukum ini
berpotensi menyebabkan Penyelenggara peer to peer lending
melakukan penagihan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.
AFPI telah mengeluarkan aturan mengenai aturan terkait penagihan ini,
namun sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan
sehingga lebih berkepastian hukum daripada diatur oleh asosiasi.
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020
Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi
Dari hasil analisis dan evaluasi POJK ini, di dalam Pasal 26 menjabarkan
bahwa penyelenggara dapat tidak meneruskan kegiatan operasionalnya
dengan cara mengembalikan izin kepada OJK dengan cara mengajukan
permohonan. Namun dalam ketentuan pengembalian izin ini tidak di jelaskan
kriteria apa yang menyebabkan penyelenggara dapat mengembalikan izin
penyelenggara kepada OJK. Oleh karena itu seharusnya diatur juga kriteria
mengenai pengembalian izin oleh penyelenggara.
Dalam Pasal 36 dalam pasal ini menjelaskan bahwa penerbit dapat
membatalkan penawaran efek sebelum berakhirnya masa penawaran dengan
membayar denda. Terkait dengan besaran denda ini apakah pihak
penyelenggara bebas menentukan besaran dendanya ataukah besaran denda
dapat diatur oleh asosiasi penyelenggara fintech.
Jika memang besaran denda ini di tentukan oleh penyelenggara bisa saja
pihak penerbit akan mencari penyelenggara fintech yang memiliki besaran
denda yang paling kecil diantara fintech yang lain. Kemudian dimungkinkan
penerbit dapat dengan mudah membatalkan penawaran efek yang telah
dilakukan kemudian menawarkan lagi kemudian membatalkan lagi sehingga
lambat laun dapat membuat kenyamanan konsumen menjadi terganggu.
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Kemudian bagaimana dana pemodal yang telah melakukan penawaran
tersebut, apakah serta merta dapat langsung diterima dan masuk kerekening
pemodal ketika pembatalan penawaran oleh pihak penerbit tersebut
dilakukan atau menunggu waktu tertentu. Jika menunggu waktu tertentu
apalagi dengan jangka waktu yang lama maka akan merugikan pemodal
karena pemodal dapat menginvestasikan dananya ke penerbit yang lain.
Dalam POJK ini juga harus dijelaskan apa saja yang dimaksud dengan
tindakan tertentu tersebut agar tidak dipahami tindakan sewenang-wenang
yang dapat dilakukan oleh OJK (Pasal 86).
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi
Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
Pada pasal ini mengamanatkan pembentukan Peraturan pelaksanaan
terkait tata cara pelaksanaan Regulatory Sandbox diatur lebih lanjut dalam
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran yang dimaksud telah
dibentuk dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/OJK.02/2019
tentang Regulatory Sandbox. Surat Edaran tersebut menekankan bahwa
regulatory sandbox merupakan satu-satunya cara untuk mereview sebuah
inovasi keuangan digital atau menguji inovasi keuangan digital apakah layak
untuk disebarluaskan ke public. Mengingat pentingnya peran regulatory
sandbox maka substansi dari surat edaran ini sebaiknya dinaikkan ke dalam
POJK agar lebih memberi kepastian hukum dan ketahuia oleh publik yang
membutuhkan dibandingkan jika diatur pada tingkat Surat Edaran.
Media informasi dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Industri Inovasi Keuangan Digital (IKD) atau Gerbang Elektronik Sistem
Informasi (GESIT) menegaskan bahwa per Januari 2022 Grup Inovasi
keuangan digital telah memberikan status tercatat kepada 83 permohonan
IKD. Permohonan IKD yang masuk kedalam Regulatory Sandbox tersebut
model bisnisnya dikelompokkan menjadi 15 klaster antara lain: aggregator,
financial planner, E-KYC, innovative credit scoring, insurtech, online Distres
Solution, Regtech, Insurance Hub, Financing Agent, Property Investment
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Management, Project Financing, Funding Agent, Transaction Authentication,
Tax and Accounting, RegTech-TTD elektronik.
Dari sejumlah klaster yang disebutkan di atas, belum nampak adanya
regulasi yang memadai atau regulasi khusus yang mengatur masing-masing
model bisnis secara spesifik. Maka dari itu sebaiknya diterbitkan kebijakan
khusus yang menjadi landasan hukum masing-masing model bisnis. Sehingga
status terdaftar terhadap sektor jasa keuangan yang mendaftarkan inovasi
keuangan digitalnya melalui OJK memperoleh legitimasi yang lebih kuat lagi
Perlu dilakukan pendalaman apakah klaster tersebut seluruhnya masuk
dalam lingkup pengawasan dan pengaturan OJK atau lembaga lain. Sebagai
contoh model bisnis financial planner. Platform ini mempunyai keterkaitan
erat dengan pasar modal karena merupakan sebuah platform yang
membantu individu melakukan perencanaan keuangan serta memberikan
masukan

pilihan

produk

investasi.

OJK

sebaiknya

melakukan

analisa/pendalaman agar setiap inovasi keuangan digital yang lahir dapat
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Hasil Regulatory Sandbox terhadap penyelenggara dinyatakan dengan 3
(tiga) status yaitu: 1) direkomendasikan 2) perbaikan; atau 3) tidak
direkomendasikan.

Ketika

penyelenggara

mendapatkan

status

direkomendasikan maka OJK akan memberikan rekomendasi pendaftaran
sesuai dengan aktivitas usaha penyelenggara, ketika mendapatkan status
perbaikan maka OJK dapat memberikan perpanjangan waktu bagi
penyelenggara selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan status dan
apabila penyelenggara mendapatkan status tidak direkomendasikan maka
penyelenggara tersebut tidak dapat mengajukan kembali regulatory sandbox
terhadap IKD yang sama.
Dalam hal pendaftaran, penyelenggara yang berstatus direkomendasikan
maka berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan serta penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan
penyelenggara yang berstatus direkomendasikan memiliki hak yang sama
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pula untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
Namun jika dilihat dalam ketentuan pasal 11 ayat (4) apabila
penyelenggara dalam hal hasil ujicoba berstatus tidak direkomendasikan
maka penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan
dikeluarkan dari pencatatan sebagai penyelenggara. Yang menjadi catatatan
ialah POJK ini belum mengatur mengenai penyelenggara lain yang memiliki
jenis IKD yang sama dengan penyelenggara yang mendapatkan status tidak
direkomendasikan, penyelenggara lain tersebut dapat mengajukan regulatory
sandbox terhadap IKD yang sudah mendapat status tidak direkomendasikan
tersebut ataukah tidak. Namun sebagai perbandingan jika melihat bunyi pasal
14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang
sama dengan Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan memiliki hak
yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
Perlu dilihat bahwasanya ketika penyelenggara gagal mendapat status
direkomendasikan tersebut apakah jenis IKD tersebut memang tidak layak
untuk masuk ke dalam sektor jasa keuangan atau apakah penyelenggara yang
menyelenggarakan IKD yang bestatus tidak direkomendasikan tersebut yang
tidak mampu menyelenggarakan dengan baik IKD tesebut, baik dari segi
faktor ketidakmampuan manajemen, lemahnya kemampuan pengelolaan
keuangan, SDM yang kurang kompeten, lemahnya perencanaan atau
minimnya pengetahuan mengenai teknologi.
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan Undang-undang payung
(umbrella act) perlindungan konsumen barang dan/atau jasa namun
pengaturan lebih khusus masing-masing sektor mengatur sendiri. Di sektor
jasa keuangan, OJK mengatur pengaturan perlindungan konsumennya melalui
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POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
POJK ini mengganti POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan untuk menyikapi perkembangan sektor jasa
keuangan yang kompleks dan dinamis. POJK ini disahkan tanggal 14 April
2022.
POJK No. 6/POJK.07/2022 mengatur terkait perlindungan konsumen dan
masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan ini sebagai aturan
khusus terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal
30 POJK No. 6/POJK.07/2022 mengatur terkait penggunaan perjanjian baku,
penggunaan frasa perjanjian baku menjadi tidak konsisten jika mengacu
kepada aturan lain yang mengatur terkait klausula baku. Klausula baku
merupakan frasa yang erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, dalam
Bank Indonesia sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.
22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula
baku diatur dengan konsep yang beragam, ada yang mengatur dengan konsep
dasarnya melarang dengan dibuat hal-hal yang diperbolehkan dan terdapat
konsep yang dasarnya memperbolehkan dengan dibuat hal-hal yang dilarang,
jika dilihat secara umum klausula baku pada POJK mengatur apa yang
dilarang. Klausula baku menjadi salah satu pokok permasalahan dari suatu
perjanjian dimana seringkali konsumen tanda tangan dokumen perjanjian
tanpa mengetahui isi perjanjiannya.
Perlindungan konsumen dan masyarakat dalam kaitannya dengan resiko
kebocoran data pribadi juga masih rendah dalam sektor jasa keuangan.
Sebagai contoh Paylater, Paylater merupakan inovasi di sektor keuangan yang
sedang marak di masyarakat, merupakan produk kredit tanpa kartu yang
memiliki sifat seperti kartu kredit namun tanpa penggunaan kartu. Baik OJK
dan Bank Indonesia masih belum memiliki pengaturan terkait Paylater
sehingga masih terdapat kekosongan hukum. Departemen Hukum Bank
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Indonesia berpendapat bahwa pengaturan Paylater melekat pada produknya,
jika Paylater melekat pada produk bank dan jika akses sumber dananya
melalui kartu kredit maka akan tunduk pada aturan kartu kredit dari BI namun
jika melekat pada fitur P2P Lending maka tunduk pada aturan P2P Lending
yaitu POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan POJK 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat
ketidaksesuaian dengan sifat Paylater, dimana sifat pinjaman P2P Lending
yaitu untuk pembayaran uang dan bukan barang seperti sifat Paylater.
Terdapat laporan kepada OJK bahwa banyak masyarakat yang datanya
dipakai untuk mengaktifkan fitur Paylater dan diminta untuk melakukan
pembayaran terhadap Paylater tersebut. Pada saat mendaftar Paylater syarat
yang dibutuhkan cukup sederhana dengan mengirimkan swafoto dan foto
KTP, lalu Paylater akan meminta data pribadi calon konsumen dan E
Commerce akan menyimpan data pribadi tersebut tanpa ada ketentuan
terkait penggunaan data pribadi konsumen, penyalahgunaan data pribadi dan
kerugian yang ditimbulkan dari bocornya data pribadi menjadi salah satu
alasan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank
Umum
Frasa kata ‘pruden’ dalam perbankan digital diatur dalam Pasal 24 huruf
(b) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 merupakan turunan dari Pasal 2 UU
Perbankan yang mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian. Pengaturan ini dinilai belum lengkap sehingga untuk dapat
berlaku mengikat (menjadi norma yang bersifat imperatif) perlu dilengkapi
dengan kriteria dan ukuran dari ‘pruden’ pada penyelenggaraan perbankan
digital itu sendiri.
Pada Pasal 24 ayat 1 huruf c pengertian manajemen risiko menunjuk pada
proses assessment dan kelaikan transaksi baik terkait transaksi nasabah
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deposan maupun nasabah pembiayaan. Fokus manajemen risiko yang
dimaksud adalah assessment dan kelayakan transaksi secara digital yang
hingga saat ini belum diterbitkan petuntuk pelaksanaan assessment dan
kelaikan transaksi secara digital. Sehingga perlu menerbitkan petuntuk
pelaksanaan assessment dan kelaikan transaksi secara digital.
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang
Penyelenggaraan Produk Bank Umum
POJK ini menitikberatkan pada penguatan dalam perizinan dan
penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal
inti (capital-based approval) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based
approval). Aturan ini juga menyasar aspek akselerasi transformasi digital yang
memberikan ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan
produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial. Digitalisasi
produk dan layanan perbankan ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung
efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan.
POJK ini mengatur mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga
penghentian produk bank. POJK ini juga memberi ruang inovasi bagi bank
umum untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan produk
bank sesuai dengan kebutuhannya (customer centric).
Upaya yang dilakukan OJK untuk percepatan proses perizinan produk bank,
baik melalui penyederhanaan klasifikasi produk (dasar dan lanjutan) serta
termasuk penyelenggaraannya antara lain melalui piloting review dan instant
approval, semata untuk mendorong pengembangan inovasi produk dan
layanan bank. Dengan pendekatan perizinan baru ini, menciptakan level of
playing field yang sama dalam industri perbankan, membuka ruang inovasi
dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan dapat dimanfaatkan untuk
mendukung time to market produk bank yang lebih cepat, sehingga bank
tetap dapat memiliki daya saing yang tinggi di tengah maraknya shadow
banking berbasis IT.
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34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
Di dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Bank dilarang menanggung
atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa yang
ditawarkan oleh mitra Bank dalam menyelenggarakan layanan perbankan
digital oleh Bank berdasarkan perjanjian kemitraan antara Bank dan mitra
Bank.
Dalam penjelasannya dijelaskan contoh risiko yang timbul dari produk
dan/atau jasa yang ditawarkan oleh mitra Bank terkait dengan Layanan
Perbankan Digital berupa layanan transaksional antara lain:
1. ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan
oleh mitra Bank berupa lembaga non-LJK; atau
2. ketidaksesuaian manfaat produk milik LJK mitra Bank antara yang
diajukan melalui aplikasi milik Bank dengan perjanjian kerja sama antara
nasabah dengan mitra Bank tersebut.
Perlindungan nasabah perlu diatur dalam hal risiko ini terjadi, meskipun
pihak bank tidak turut serta sebagai para pihak dalam perjanjian yang dibuat
oleh LJK dan nasabah.
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra
Pemasaran Perantara Pedagang Efek
Berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh pelaku usaha di sektor jasa
keuangan bila ingin menjadi Mitra Pemasaran PPE, di antaranya memiliki
prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan dan sistem pengendalian
internal yang memadai. Hal ini adalah tantangan bagi mereka yang belum
pernah melakukan kegiatan pemasaran produk pihak ketiga. Demikian pula
dengan kemungkinan masih diperlukannya berbagai pengaturan lebih lanjut
dan besarnya kebutuhan investasi tambahan dalam bidang teknologi maupun
sumber daya manusia untuk memanfaatkan peluang ini.
Dari sisi pertanggungjawaban masing-masing pihak secara hukum,
penjualan produk milik pihak ketiga juga bukanlah suatu hal yang sederhana.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan
Secara umum, dalam 35 (tiga puluh lima) peraturan perundang-

undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi, khususnya pada konsiderans
menimbang dan penjelasan umumnya, terdapat visi dan cita-cita pengaturan
keuangan digital meskipun memang tidak selalu dapat ditemukan frasa
“keuangan digital” secara eksplisit di dalamnya. Pengaturan mengenai
keuangan digital dewasa ini lebih banyak ditemukan dalam ranah Peraturan
Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan
pengaturan secara komprehensif mengenai keuangan digital masih sangat
sedikit. Hal ini tentunya memerlukan perhatian yang serius karena sifat
publisitas dari Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan pada umumnya terkesan elitis dan hanya dapat dengan mudah
diketahui dan dipahami oleh segelintir kalangan saja. Oleh karena itu,
fenomena ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan dapat dinilai cukup responsif dan adaptif dalam
rangka mengimbangi fenomena pesatnya perkembangan inovasi keuangan
digital.
Sifat adaptif berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya pada
ranah Undang-Undang, yang mengatur persoalan keuangan digital dapat
dikatakan relatif masih rendah karena keberlakuannya secara umum telah
mencapai usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu, penyusunan
RUU tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU
P2SK) yang dalam prosesnya juga melibatkan keikutsertaan Bank Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi momentum strategis untuk
mewujudukan pengaturan mengenai keuangan secara lebih baik.
Keuangan Digital merupakan isu lintas sektor yang melibatkan tugas,
fungsi, dan kewenangan banyak lembaga, antara lain Bank Indonesia, Otoritas
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Jasa Keuangan, serta Pemerintah (c.q. Kementerian Komunikasi dan
Informatika). Pengaturan mengenai keuangan digital juga masih tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara parsial sehingga tidak
jarang menimbulkan kegamangan dalam penegakannya karena terdapatnya
beberapa keterbatasan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga untuk
membuat pengaturan dan menegakkan hukum secara komprehensif.
Fenomena ini sangat nampak terasa dalam konteks pelindungan konsumen
pada industri keuangan digital.
Pengaturan mengenai pelindungan konsumen pada industri keuangan
digital perlu lebih diperkuat lagi guna mengimbangi pesatnya perkembangan
industri keuangan digital yang selalu menawarkan “wajah baru” yang
terkadang lebih banyak menghasilkan risiko bahkan ancaman bagi
masyarakat, khususnya konsumen yang hingga terselesaikannya kegiatan
analisis dan evaluasi ini dapat dikatakan masih berada pada tingkat literasi
yang relative rendah, baik literasi mengenai teknologi informasi maupun
literasi mengenai esensi dan praktik industri keuangan digital.
Wilayah abu-abu (grey area) dalam konteks pengaturan keuangan
digital relatif masih lebar sehingga terkadang hal ini dimanfaatkan sebagai
celah oleh para pemilik modal untuk melakukan monetisasi lebih besar lagi
meskipun terkadang abai kepada kepentingan perlindungan data pribadi
konsumen dan upaya untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan
(welfare state) di Indonesia.
Percepatan pemerataan ketersediaan jaringan internet sangat
diperlukan karena

hal ini menjadi prasyarat tumbuh kembang inovasi

keuangan digital. Prioritas utama dapat dilakukan pada kawasan timur
Indonesia yang ketersediaan jaringan internetnya masih rendah karena
umumnya terdiri dari wilayah geografis yang tidak mudah dalam mendukung
tumbuh kembang inovasi keuangan digital.
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B.

Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi hukum

mengenai Keuangan Digital diantaranya:
1. Dipercepatnya

pembahasan

dan

pembentukan

Undang-Undang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data
Pribadi;
3. Peningkatan Infrastruktur Keuangan Digital khususnya di daerah yang
sulit terjangkau;
4. Perlu memasukkan pengaturan terkait bank digital ke dalam UndangUndang Perbankan;
5. Pengembangan Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian
sengketa terkait Fintech di Indonesia;
6. Diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dari otoritas yang berwenang
terkait tingkat bunga, pengenaan biaya layanan dan mekanisme
penagihan pinjaman online; dan
7. Dibutuhkan penguatan sinergi dan koordinasi antar otoritas terkait
‘wilayah abu-abu’ (grey area) misalnya dalam pengaturan terkait
Paylater.
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Lampiran
Matriks Analisis Dan Evaluasi Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2009
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Seluruh pasal

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari
segi Saat ini telah memasuki era keuangan digital, di Tetap
peraturan
mana dalam melakukan transaksi pembayaran,
pelaksananya
masyarakat dapat melakukan pembayaran
dengan menggunakan platform digital.
Hadirnya platform pembayaran digital antara
lain uang elektronik sangat memudahkan
untuk keperluan pembayaran sehari-hari.
Dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 6 Tahun 2009 belum terdapat
pengaturan mengenai keuangan digital.
Bank
Indonesia
merespon
pesatnya
perkembangan dalam sektor keuangan adalah
dengan mengeluarkan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang
Sistem Pembayaran, PBI No.23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

PBI No. 23/7/2021 tentang Penyelenggara
Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). Ketiga
Peraturan tersebut merupakan regulatory
reform
yang
dilakukan
BI
untuk
menyederhanakan peraturan mengenai sistem
pembayaran, termasuk aturan keuangan
digital didalamnya.
Ketentuan terkait akses ke sumber dana
berupa uang elektronik diatur dalam (PBI) No.
23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran. Hal ini sebagaimana amanat
dalam Pasal 15 UU Bank Indonesia bahwa
pelaksanaan kewenangan BI untuk mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia,
termasuk untuk menetapkan penggunaan alat
pembayaran. PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang
Penyedia Jasa Pembayaran pembayaran ini
mencabut PBI Uang Elektronik, PBI
Penyelenggaraan
Pemrosesan
Transaksi
Pembayaran, PBI Penyelenggara Tekfin
(teknologi finansial), kemudian mencabut
sebagian substansi dalam PBI Transfer Dana,
dan mencabut juga sebagian materi dalam PBI
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Pengaturan
Pembayaran.

dan

Pengawasan

Sistem

Dalam UU BI ini mengatur mengenai
kelembagaan dan kewenangan untuk
membuat peraturan teknis dalam bentuk
Peraturan
Bank
Indonesia.
Dalam
perkembangannya saat ini Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat sedang
membuat
Rancangan
Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (RUU P2SK). Hal ini tentu merupakan
sebuah kabar baik karena aturan mengenai
keuangan digital akan diatur dalam level
Undang-Undang yang tentunya dalam
pembuatan RUU tersebut melibatkan BI dan
OJK.

2.

Pasal 11 ayat (4), (5)
(4) Dalam hal suatu Bank
mengalami kesulitan keuangan
yang berdampak sistemik dan
berpotensi
mengakibatkan
krisis yang membahayakan
sistem
keuangan,
Bank

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari
segi Dalam pasal ini mengamanatkan dibentuknya
peraturan
UU khusus yang mengatur mengenai tata cara
pelaksananya
pengambilan
keputusan
ketika
Bank
mengalami kesulitan keuangan.

Cabut
Dicabut oleh pasal
53 ayat 1 UU No 9
Tahun 2016

UU khusus tersebut saat ini sudah dibentuk
yaitu UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Indonesia dapat memberikan
fasilitas pembiayaan darurat
yang pendanaannya menjadi
beban Pemerintah.
(5) Ketentuan dan tata cara
pengambilan
keputusan
mengenai kesulitan keuangan
Bank
yang
berdampak
sistemik, pemberian fasilitas
pembiayaan darurat, dan
sumber pendanaan yang
berasal
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara diatur dalam undangundang tersendiri

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan.
Dalam pasal 53 ayat 1 UU Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan berbunyi:
“(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku:
a. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
b. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55
ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962); dan
c. Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,
dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Dengan adanya Pasal 53 ayat (1) huruf b UU
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan tersebut, maka Pasal 11 ayat (4), (5)
dan Pasal 55 ayat (5) UU No.23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6
tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

3.

BAB IV
Tugas
Mengatur
Mengawasi Bank

dan

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
relevansi
dengan
situasi
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
saat
untuk
diberlakukan
secara efisien

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk
mencapai tujuan tersebut BI memiliki tugas
yang diantaranya:
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran; dan
c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Diubah

Perlu menyesuaikan
dengan hadirnya UU
OJK
mengenai
ketentuan
tugas
mengatur
dan
mengawasi bank

Tugas untuk mengatur dan mengawasi Bank
diatur diatur lebih rinci pada BAB IV.
Dengan hadirnya UU Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), tugas mengatur dan mengawasi Bank
kini beralih ke OJK. Hal tersebut diatur dalam
pasal 55 ayat (2) yang berbunyi:
“Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”.
Dengan demikian ketentuan mengatur dan
mengawasi Bank dalam UU BI ini perlu
disesuaikan dengan adanya UU OJK.
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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Ketentuan
Umum: Berisi halhal lain yang
bersifat umum
yang berlaku bagi
pasal atau
beberapa pasal
berikutnya

Menurut Teknik Penyusunan Peraturan
perundang-undangan,
pada
sistematika
penulisan No. 98 huruf C lampiran II UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan, bahwa ketentuan umum berisi : a.
Batasan pengertian atau definisi; b. Singkatan
atau akronim yang dituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi, dan atau c. hal-hal lain
yang bersifat yang bersifat umum yang berlaku
bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya,
antara lain ketentuan yang mencerminkan
asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga
sebaiknya materi muatan pada Pasal 5 (1) yang
dimaksud dengan perjanjian ini perlu
dijelaskan dalam ketentuan umum.

1.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan:
Perintah Transfer Dana yang
telah
memperoleh
Pengaksepan berlaku sebagai
perjanjian

Kejelasan
Rumusan

Kesesuian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundang –
undangan

Ubah

Perlu ditambahkan
dalam
ketentuan
umum
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : “perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.
Penggunaan
Konsisten
Bahasa, istilah, ketentuan
kata

antar

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian
berdasarkan Pasal 1320 KUH-Perdata:
1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.
Perlu dijelaskan perjanjian yang terdapat
dalam UU ini sama dengan Kontrak Elektronik
dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2.

Pasal 14 ayat (3) menyatakan :
Dalam hal Dana yang akan
ditransfer berasal dari setoran
tunai, Penyelenggara Pengirim
Asal dapat meneliti
kewenangan Pengirim Asal

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundangundangan

Aspek
Kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan

Dalam pengaturan pasal tersebut perintah
transfer dana hanya difokuskan pada dana
yang berasal dari setoran tunai, sedangkan
dalam sistem transfer dana sumber setoran
bisa saja berasal dari dana non tunai.

Ubah

Perlu ditambahkan
dalam penjelasan
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PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4
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Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas/multit
afsir

Dalam pasal tersebut disebutkan “alasan yang
wajar”, penggunaan istilah wajar disini perlu
ditelaah wajar seperti apa yang dimaksud

Penggunaan
Menimbulkan
bahasa, istilah, ambiguitas/multit
kata
afsir

Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, Kegagalan
system kliring atau sistem transfer dana.
Namun dalam penjelasan pasal ini dikatakan
bahwa kegagalan sistem yang hanya di
Penyelanggara pengirim tidak tergolong
pengertian kegagalan system kliring atau
sistem transfer dana. Dari penjelasan tersebut
terdapat pembatasan dalam penafsiran, yang
faktanya kegagalan system kliring atau system

atas Dana yang akan
ditransfer, kecuali diwajibkan
dalam peraturan perundangundangan

3.

Pasal 19 ayat (1) menyatakan :
Penyelenggara Pengirim Asal
dapat menolak melakukan
Pengaksepan berdasarkan
alasan yang wajar dan
dilakukan paling lambat pada
Hari Kerja berikutnya setelah
tanggal diterimanya Perintah
Transfer Dana dari Pengirim
Asal, kecuali diperjanjikan lain.

4.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan :
Penyelenggara Pengirim Asal
yang telah melakukan
Pengaksepan Perintah
Transfer Dana tetap
bertanggung jawab untuk
melaksanakan Perintah
Transfer Dana walaupun

Kejelasan
Rumusan

Kejelasan
Rumusan

Tetap

Perlu telaahan lebih
lanjut terkait
dengan alasan yang
wajar yang
dimaksud

Ubah

Perlu telaahan lebih
lanjut,
apakah
kegagalan
sistem
kliring hanya pasti
dapat terjadi pada
keseluruhan sistem
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PENGATURAN

DIMENSI
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INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

terjadi keadaan sebagai
berikut:

pembayaran dapat terjadi hanya pada lokal
bank saja atau penyelenggara pengirim saja.

a. bencana alam, keadaan
bahaya,
huru-hara,
konflik
bersenjata,
dan/atau
keadaan
darurat
lain
yang
ditetapkan
oleh
pemerintah yang terjadi
di daerah atau lokasi
Penyelenggara Pengirim
Asal
yang
sedang
melaksanakan Perintah
Transfer Dana;
b. kerusakan pada sistem
infrastruktur elektronik
atau nonelektronik yang
berpengaruh
langsung
terhadap
pelaksanaan
Perintah Transfer Dana
yang
tidak
dapat
dikontrol
oleh
Penyelenggara Pengirim
Asal;
c. kegagalan sistem kliring
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VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan harus
di kaji lagi untuk
diberlakukan
secara efisien

5.

atau Sistem Transfer
Dana; atau hal lain yang
ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Pasal 54 ayat (1) dan (2):
Efektivitas
Pelaksanaan
(1) Setiap Penyelenggara yang
Peraturan
terlambat melaksanakan
PerundangPerintah Transfer Dana
Undangan
bertanggung jawab dengan
membayar jasa, bunga,
atau kompensasi atas
keterlambatan
tersebut
kepada Penerima.
(2) Ketentuan mengenai tata
cara
pembayaran,
penghitungan
jangka
waktu, dan besarnya jasa,
bunga, atau kompensasi
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia.

Dalam aturan turunannya Peraturan Bank Tetap
Indonesia Nomor: 14/23/PBI/2012 tentang
Transfer Dana belum memuat aturan teknis
pelaksana untuk hal yang berkaitan dengan Perlu ditelaah lebih
keterlambatan Transfer Dana
lanjut terkait teknis
yang berkaitan
dengan
keterlambatan
transfer dana
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INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif.

Dalam peraturan pelasananya yaitu PBI No
14/23/PBI/2012 tentang Transfer dana dalam
Bab VI Biaya Transfer dana pasal 20 ayat:

6.

Pasal 68 menyatakan:
Ketentuan mengenai tata cara
pengenaan
biaya
dan
kewajiban
pemberian
informasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Dari
segi
peraturan
pelaksananya

(1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak
mengenakan biaya Transfer Dana dengan
memperhatikan aspek kewajaran.
(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Penyelenggara Penerima dengan cara
melakukan
pendebetan
rekening,
permintaan pembayaran secara tunai
kepada Pengirim Asal atau Penyelenggara
sebelumnya, atau dibebankan pada nilai
Dana yang ditransfer
(3) Penyelenggara Pengirim Asal wajib
menginformasikan
besarnya
biaya
Transfer Dana kepada Pengirim Asal.
(4) Penyampaian informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
kurang
dengan
menempatkan
pengumuman
di
setiap
kantor
Penyelenggara
Pengirim
mengenai
besarnya biaya yang dikenakan untuk
setiap layanan Transfer Dana yang
disediakan Penyelenggara Pengirim.

Tetap

Perlu adanya
pedoman/teknis
penentuan
pengenaan besaran
tarif biaya transfer
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Dalam peraturan pelaksananya sendiri tidak
menyebut Bagaimana cara penentuan standar
biaya transfer dana ditentukan, belum adanya
pedoman pasti dalam penentuan biaya
transfer dana

7.

Pasal 69 ayat (2) menyatakan :
Syarat dan tata cara perizinan
Penyelenggara Transfer Dana
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia

8.

Pasal 77 menyatakan :
Tanda tangan elektronik dalam
kegiatan Transfer Dana
memiliki kekuatan hukum yang
sah.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam peraturan
sudah tidak
relevan
diberlakukan

Dalam pasal 69 ketentuan pelaksana yang Tetap
mengatur dengan perizinan penyelenggara
transfer dana yang diatur dalam PBI No.
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor:
14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, telah
diubah dalam PBI Nomor: 23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Dengan adanya tanda tangan elektronik,
memang membuat transaksi yang dilakukan
oleh masyarakat lebih cepat dan dapat
meringkas waktu, tanda tangan elektronik
yang diatur dalam UU No. Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas UU no. 11 Tahun
2008, dalam pasal 1 angka 12, “Tanda Tangan
Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat
verifikasi dan autentikasi”. Namun dewasa ini

Tetap

Perlu telaahan lebih
lanjut terhadap
keefektivitasan dan
keamanan dalam
penggunaan
tandatangan
elektronik
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1

2
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4
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masih banyak akibat hukum yang kurang
disadari oleh masyarakat terutama dalam
halnya penggunaan tanda tangan elektronik
agar terhindar dari penyalahgunaan dan
pemalsuan data, perlu adanya telaahan
kembali.

9.

Pasal 79 menyatakan :
(1) Setiap
orang
yang
melakukan
kegiatan
penyelenggaraan Transfer
Dana
tanpa
izin
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1)
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling
banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
Selain
sanksi
pidana
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap orang yang
melakukan
kegiatan
penyelenggaraan
Transfer

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Penegakan
Hukum

Rasionalitas
sanksi pidana

Ketentuan ini mengatur sanksi pidana atas
tindakan kegiatan penyelenggaraan Transfer
Dana tanpa izin. Dalam Ketentuan pidana ini
diharapkan
dapat
mencegah
dan
meminimalisir
adanya
penyelenggaraan
Transfer Dana tanpa izin. Meski demikian,
sampai
saat
ini
masih
terdapat
penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin.
Karena itu butuh evaluasi terhadap efektivitas
ketentuan pidana yang ada dalam undangundang ini.

Tetap

Perlu telaahan
efektivitas sanksi
pidana.
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1

2

3

4
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Dana
tanpa
izin
wajib
menghentikan
seluruh
kegiatan
penyelenggaraan
Transfer Dananya

10. Pasal 81 menyatakan:

Efektivitas
Pelaksanaan
Setiap orang yang secara
Peraturan
melawan hukum mengambil
Perundangatau memindahkan sebagian
Undangan
atau seluruh Dana milik orang
lain melalui Perintah Transfer
Dana palsu dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling
banyak
Rp5.000.000.000,00
miliar rupiah).

Aspek
Penegakan
Hukum

Rasionalitas
sanksi pidana

(lima

11. Pasal 85 menyatakan:
Setiap orang yang dengan
sengaja
menguasai
dan
mengakui sebagai miliknya

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-

Aspek
Penegakan
Hukum

Rasionalitas
sanksi pidana

Dalam ketentuan ini telah diatur mengenai
sanksi terhadap perintah palsu dalam proses
transfer dana meski dalam UU ITE telah
disebutkan pada Pasal 30 ayat (3) UU ITE
menenentukan bahwa “Setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem
Elektronik dengan cara apapun dengan
melanggar, menerobos, melampaui, atau
menjebol sistem pengamanan”, namun dalam
realitasnya perlu dikaji lagi keefektivan
ketentuan ini karena masih ditemui adanya
modus operandi misalnya akses akun mobile
banking menggunakan simcard yang sudah
tidak aktif untuk mentransfer dana.

Tetap

Dalam ketentuan ini diatur mengenai
penguasaan dan pengakuan dana hasil transfer
yang secara jelas diketahui kepemilikannya, hal
tersebut masih dalam praktiknya ditemui
adanya penguasaan dari dana hasil transfer

Tetap

Perlu telaahan
efektivitas sanksi
pidana.
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Dana hasil transfer yang Undangan
diketahui atau patut diketahui
bukan haknya dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

12. Pasal 86 menyatakan:

Efektivitas
Pelaksanaan
Dalam hal tindak pidana
Peraturan
sebagaimana dimaksud dalam
PerundangPasal 80, Pasal 81, atau Pasal
Undangan
83 dilakukan oleh pengurus,
pejabat, dan/atau pegawai
Penyelenggara,
dipidana
dengan
pidana
pokok
maksimum ditambah 1/3 (satu
pertiga)

yang diterima bisa saja dari kesalahan perintah Perlu telaahan
transfer. Karena itu butuh evaluasi terhadap efektivitas sanksi
efektivitas ketentuan pidana yang ada dalam pidana.
undang-undang ini.

Aspek
Penegakan
Hukum

Rasionalitas
sanksi pidana

Dalam
ketentuan
tersebut
mengatur
ketentuan pidana yang dilakukan baik oleh
pengurus, pejabat, dan/atau pegawai
Penyelenggara transfer dana, sebaiknya dalam
penjelasan perlu dijabarkan terkait dengan
pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu
pertiga) yang dimaksud.

Ubah

Perlu ditambahkan
dalam penjelasan
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 1
10. Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya adalah pergadaian,
lembaga penjaminan, lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia,
perusahaan
pembiayaan
sekunder perumahan, dan
lembaga
yang
menyelenggarakan pengelolaan
dana masyarakat yang bersifat
wajib, meliputi penyelenggara
program
jaminan
sosial,
pensiun, dan kesejahteraan,
sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan
mengenai
pergadaian,
penjaminan,
lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia,
perusahaan
pembiayaan
sekunder perumahan, dan
pengelolaan dana masyarakat
yang bersifat wajib, serta

Belum
ada
pengaturan

Perlu menambahkan financial technology
kedalam jasa keuangan lainnya dalam
definsi jasa keuangan lainnya di dalam
ketentuan Umum Undang-Undang OJK

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
kekosongan
pengaturan

Ubah
Perlu menambahkan
financial technology
kedalam
jasa
keuangan
lainnya
dalam definsi jasa
keuangan lainnya di
dalam
ketentuan
Umum
UndangUndang OJK
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1
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lembaga jasa keuangan lain yang
dinyatakan diawasi oleh OJK
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
2.

Pasal 11
Pemilihan dan penentuan calon
anggota Dewan Komisioner
untuk
diusulkan
kepada
Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Panitia Seleksi yang dibentuk
dengan Keputusan Presiden:
b. paling lama 2 (dua) bulan
sejak
tanggal
kekosongan
jabatan
atau
penetapan
pemberhentian anggota Dewan
Komisioner
karena
alasan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf i,
dan/atau huruf j.

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Tepat
bahasa, istilah,
kata

Pasal 11 Undang-Undang Otoritas Jasa
Keuangan ini mengatur Pemilihan dan
penentuan
calon
anggota
Dewan
Komisioner untuk diusulkan kepada
Presiden yang dilaksanakan oleh panitia
seleksi.

Ubah

Dalam pasal 11 ayat (2) huruf b jika dilihat
bunyi pasalnya terdapat pengacuan pasal
setelah pasal 11 yaitu “sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, dan/atau huruf j”.
Jika dilihat dalam Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 BAB III
Ragam Bahasa Peraturan Perundangundangan dalam teknik pengacuan no. 279
menyebutkan bahwa hindari pengacuan ke
pasal atau ayat yang terletak setelah pasal
atau ayat bersangkutan.
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3.

Pasal 52
(1) Setiap orang perseorangan
yang melanggar ketentuan
Pasal 33 ayat (1), ayat (2),
dan/atau ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan
pidana denda paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).
(2)
Apabila
pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 33
ayat (2) dan/atau ayat (3)
dilakukan
oleh
korporasi,
dipidana dengan pidana denda
paling
banyak
Rp45.000.000.000,00
(empat
puluh lima miliar rupiah)
dan/atau
sebesar
jumlah
kerugian yang ditimbulkan
akibat pelanggaran tersebut.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Relevansi
Pengaturan
dengan situasi dalam
saat ini
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pasal 52 ini perlu dilengkapi dengan
pencabutan perizinan berusaha bagi
korporasi yang melakukan pelanggaran
pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3). Serta
dapat juga dimasukkan kedalam daftar
hitam pihak yang tidak dapat lagi terlibat di
dalam kegiatan jasa keuangan.

Tetap
perlu
dilengkapi
dengan pencabutan
perizinan berusaha
bagi korporasi yang
melakukan
pelanggaran pasal
33 ayat (2) dan/atau
ayat (3)
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 1 angka 2
(2) Transaksi Elektronik adalah
perbuatan
hukum
yang
dilakukan
dengan
menggunakan
Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau
media elektronik lainnya.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Pembahasan
terkait
belum
cukupnya Ubah
pengaturan UU ITE mengatur tentang
perdagangan digital adalah bahwa tidak
adanya definisi khusus untuk e-commerce atau
perdagangan digital dalam UU ITE, dalam UU
ITE disebutkan dalam Pasal 1 angka 2
disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer,
dan/atau media elektronik lainnya.14 Definisi
tersebut sangat luas cakupannya, tidak hanya
berkaitan dengan perdagangan digital saja,
namun aktivitas lain diluar perdagangan digital
bisa saja masuk dalam lingkup transaksi digital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
tersebut.
Sebagai bentuk perbandingan, dapat ditinjau
juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan menyebutkan
tentang e-commerce atau transaksi digital
sebagai
perdagangan
melalui
sistem
elektronik, sebagaimana termaktub dalam

14

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
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Pasal 1 angka 24 yang berbunyi bahwa
Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah
Perdagangan yang transaksinya dilakukan
melalui serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik.15
Dalam
UU
Perdagangan
disebutkan
lebih
spesifik
mengenai
perdagangan digital daripada dalam UU ITE

2.

Pasal 9
Pelaku
usaha
yang
menawarkan produk melalui
Sistem
Elektronik
harus
menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan
dengan
syarat
kontrak,
produsen, dan produk yang
ditawarkan.

Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak
15

Efektivitas
Pelaksanaa
n Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tetap
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) mengatur norma terkait dengan
perlindungan konsumen. UU ITE ini mengatur
mengenai transaksi online, khususnya dalam
Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa
pelaku usaha yang menawarkan produk
melalui sistem elektronik harus menyediakan
informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan. Hal ini untuk melindungi
konsumen agar tidak mengalami kerugian
dalam transaksi elektronik yang dilakukan.
Pasal 23 Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik menyatakan, bahwa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45
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memiliki
Nama
Domain
berdasarkan prinsip pendaftar
pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan
Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada iktikad baik,
tidak
melanggar
prinsip
persaingan usaha secara sehat,
dan tidak melanggar hak Orang
lain.
(3) Setiap penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha,
atau
masyarakat
yang
dirugikan karena penggunaan
Nama Domain secara tanpa
hak oleh Orang lain, berhak
mengajukan
gugatan
pembatalan Nama Domain
dimaksud.

Pasal 28 ayat 1

setiap penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki
Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar
pertama. Pemilikan dan penggunaan Nama
Domain harus didasarkan pada iktikad baik,
tidak melanggar prinsip persaingan usaha
secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang
lain. Setiap penyelenggara negara, Orang,
Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan
karena penggunaan Nama Domain secara
tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan
gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Sehingga dapat dipahami bahwa kepemilikan
Nama Domain dijaga dan diatur dengan
undang-undang
untuk
salah
satunya
melindungi kepentingan konsumen, hal ini pun
sejalan dengan penjelasan dalam undangundang ini. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1)
mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian
konsumen
dalam
Transaksi
Elektronik. Pasal 28 ayat (1) tersebut bertujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap
hak-hak dan kepentingan konsumen.
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(1) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong
dan
menyesatkan
yang
mengakibatkan
kerugian
konsumen dalam Transaksi
Elektronik.

5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5
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7

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan
Konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian ’tidak untuk diperdagangkan’
meliputi:

1.

Pasal 1 angka 2
Konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa
yang
tersedia
dalam
masyarakat,
baik
bagi
kepentingan
diri
sendiri,
keluarga, orang lain, maupun

Ubah
Diperjelas dengan
pemberian definisi
tambahan
dalam
Ketentuan Umum
yaitu definisi Setiap
Orang
sebagai
subjek hukum yaitu
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1)
Barang atau jasa itu tidak dialihkan
kepemilikan atau kemanfaatanya kepada pihak
lain; atau

orang perseorangan
dan badan hukum

makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan

2)
Barang atau jasa itu tidak digunakan
sebagai bagian dari proses produksi barang
atau proses penyediaan jasa lainnya.
Berdasarkan penormaan tersebut maka
Konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah
konsumen akhir. Selain konsumen akhir, ada
pula konsumen antara yaitu pengguna atau
pemanfaat barang dan/atau jasa, bukan untuk
kepentingan diri sendiri dan/atau keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain,
melainkan barang dan/atau jasa tersebut
untuk
diperdagangkan
kembali,
atau
digunakan sebagai bagian dari proses produksi
barang atau proses penyediaan jasa lainnya.
Perlu dikemukakan pula bahwa konsumen
akhir dari barang dan/atau jasa merupakan
subyek hukum perlindungan konsumen.
Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka
2 UUPK yang mendefinisikan konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
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kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan hanya membatasi subyek
hukum yang sifatnya orang perorangan.
Seharusnya konsumen sebagai subyek hukum
orang perorangan harus dipandang sejalan
dengan pengaturan subyek hukum yang diatur
dalam Buku I KUHPerdata. Oleh karena itu
akan diperjelas dengan pemberian definisi
tambahan dalam Ketentuan Umum yaitu
definisi Setiap Orang sebagai subjek hukum
yaitu orang perseorangan dan badan hukum.

2.

Pasal 1 angka 4 dan 5
4. Barang adalah setiap benda
baik berwujud maupun tidak
berwujud,
baik
bergerak
maupun tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, yang dapat
untuk
diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Dalam UU PK pemakaian frasa ”barang” selalu Tetap
diikuti dengan frasa “jasa” secara bersamaan.
Barang dan jasa memiliki perbedaan. Berikut
ini adalah Perbedaan utama antara Barang dan
Jasa:
1)
Barang adalah komoditas atau produk
yang siap dibeli oleh pelanggan dengan harga
tertentu, sedangkan Layanan (jasa) adalah
manfaat atau fasilitas yang disediakan oleh
pihak lain.
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5. Jasa adalah setiap layanan
yang berbentuk pekerjaan
atau prestasi yang disediakan
bagi
masyarakat
untuk
dimanfaatkan oleh konsumen

2)
Barang adalah sesuatu yang berwujud
atau tanjibel (tangiable) yaitu sesuatu yang
dapat dilihat atau disentuh, sedangkan layanan
(jasa) adalah produk yang tidak berwujud
(intangiable).
3)
Ketika pelanggan membeli barang
dengan harga tertentu, kepemilikan barang
tersebut akan berpindah tangan dari penjual
ke pembeli. Sebaliknya, kepemilikan jasa atau
layanan tidak dapat dipindahtangankan.
4)
Sulit untuk melakukan Evaluasi
terhadap jasa atau layanan karena setiap
penyedia layanan memiliki pendekatan yang
berbeda dalam melaksanakan layanan
sehingga sulit sulit untuk menilai layanan mana
yang lebih baik. Sedangkan evaluasi terhadap
barang relatif lebih mudah untuk dilakukan.
5)
Barang dapat dikembalikan ataupun
ditukar apabila tidak sesuai dengan apa yang
diinginkan. Namun layanan atau jasa tidak
mungkin untuk dikembalikan atau ditukar
apabila telah disediakan.
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6)
Barang dapat disimpan untuk
penggunaan di masa mendatang, tetapi
layanan atau jasa sangat terikat pada waktu
dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan.
7)
Barang diproduksi terlebih dahulu
kemudian diperdagangkan dan akhirnya
dikonsumsi. Sedangkan jasa atau layanan
diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang
sama.
8)
Barang dapat berpisah dengan alat
produksinya setelah menjadi produk jadi,
sedangkan Layanan atau jasa tidak dapat
dipisahkan dari penyedianya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
barang dan jasa memiliki perbedaan yang
signifikan. Barang merupakan produk yang
dapat dirasakan secara fisik, dapat dimiliki, dan
dijual kembali. Sedangkan jasa merupakan
produk yang tidak dapat dimiliki, melainkan
produk didapat secara simultan ketika
konsumen melakukan pembelian produk jasa.
Oleh karena itu konsepsi pengaturannya pun
tidak bisa disatukan.
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Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

3.

Pasal 1 angka 3
Pelaku usaha adalah setiap
orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum
yang
didirikan
dan
berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersamasama
melalui
perjanjian
penyelenggaraan
kegiatan
usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Fakta menunjukkan bahwa terdapat sebagian Tetap
pelaku usaha jasa yang menolak untuk
dikualifikasi sebagai pelaku usaha, antara lain
dokter, notaris, advokat, dan sejumlah
pemberi jasa lain. Alasan utama yang
dikemukakan adalah bahwa mereka merasa
pekerjaan memberikan jasa yang dilakukannya
berbeda dengan pelaku usaha yang pada
umumnya melakukan pekerjaannya untuk
memperoleh laba atau keuntungan (for profit).
Setelah dilakukan kajian terhadap pekerjaan
pemberi jasa tersebut, ternyata berbeda
dengan pelaku usaha pada umumnya.
Penyedia
jasa
profesional
melakukan
pekerjaannya bukan untuk mencari laba atau
keuntungan, melainkan bertujuan untuk
mencari nafkah (livelihood). Ketiadaan
pembedaan antara ‘pelaku usaha barang’ dan
‘penyedia jasa’, sehingga timbul keengganan
penyedia jasa profesional antara lain dokter,
dosen, notaris untuk tunduk pada UUPK.
Menyamakan makna pelaku usaha pada
umumnya dengan penyedia jasa profesional
mengakibatkan penyamaan tanggung jawab
antara keduanya, yang seharusnya memiliki
jenis tanggung jawab hukum yang berbeda.
Penyamaan tanggung jawab pelaku usaha
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barang dan penyedia jasa ini menimbulkan
kekisruhan dalam penerapan dan penegakan
UUPK.
Pelaku usaha barang dan penyedia jasa
seharusnya didasarkan pada 2 (dua) lembaga
hukum, yaitu:
1)
Tanggung jawab atas dasar kontrak
(contractual liability), yang terdiri atas:
a)
Tanggung jawab pelaku usaha barang
yang memiliki hubungan langsung antara
konsumen dan pelaku usaha barang dengan
hak dan kewajiban yang terukur;
b)
Tanggung jawab penyedia jasa
profesional yang memiliki hubungan langsung
antara konsumen dan penyedia jasa dengan
hak dan kewajiban yang terukur;
c)
Tanggung jawab penyedia jasa
komersial yang memiliki hubungan langsung
antara konsumen dan penyedia jasa dengan
hak dan kewajiban yang terukur;
Dalam tanggung jawab atas dasar kontrak
(contractual liability), konsumen dapat
menggugat pelaku usaha barang, penyedia jasa
86

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

profesional, atau penyedia jasa komersial
berdasarkan pelanggaran kontrak atau ingkar
janji atau wanprestasi.
2)
Tanggung jawab atas dasar perbuatan
melawan hukum (tort liability), yang terdiri
atas:
a)
Tanggung jawab pelaku usaha barang
yang tidak memiliki hubungan langsung antara
konsumen dan pelaku usaha barang (produsen,
distributor, sub distributor, grosir) dengan hak
dan kewajiban yang terukur. Tanggung jawab
ini disebut tanggung jawab produk (product
liability) yang menggunakan tanggung jawab
langsung (strict liability);
b)
Tanggung jawab penyedia jasa
profesional yang memiliki hubungan langsung
antara konsumen dan penyedia jasa dengan
hak dan kewajiban yang tidak terukur.
Tanggung jawab ini disebut tanggung jawab
profesional (professional liability) yang
menggunakan tanggung jawab langsung (strict
liability).
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4.

Pasal 1 angka 10

Penggunaan
Bahasa,
istilah, kata

Menimbulkan
ambiguitas
/multitafsir

Klausula Baku adalah setiap
aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu
secara
sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian
yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen

Kejelasan
Rumusan

Permasalahan Kontrak Baku

Ubah

Dalam
tanggung
jawab
atas
dasar
kontrak/perjanjian (contractual liability),
konsumen dapat menggugat pelaku usaha
barang, penyedia jasa profesional, atau
penyedia
jasa
komersial
berdasarkan
pelanggaran kontrak atau ingkar janji atau
wanprestasi. Hal ini didasarkan pada Asas
Kebebasan Berkontrak yang bersumber pada
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Istilah
“semua” dalam rumusan pasal tersebut
memberi
indikasi
bahwa
masyarakat
diperbolehkan membuat perjanjian yang
berupa dan berisi apa saja.
Rumusan definisi klausula baku sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 1 Angka 10 UUPK
perlu direvisi. Pada UUPK pengertian
‘perjanjian baku’ dan ‘klausula baku’ ini tidak
jelas dan pengaturan akibat hukum
penggunaan perjanjian baku dan klausula baku
yang keliru, sehingga menimbulkan beragam
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penafsiran dalam penerapan dan penegakan
UUPK. Terdapat perbedaan antara perjanjian
baku dengan klausula baku. Klausula baku
(standardized clauses) merupakan seluruh
pasal atau pasal-pasal (clauses) di dalam
perjanjian baku (standardized contract) atau
klausa yang dibuat secara sepihak oleh pelaku
usaha. Dengan perbedaan definisi ini tentu saja
penerapan dan penegakan hukumnya berbeda
juga. Sebelumnya pengaturan bahwa klausula
bakunya saja yang batal demi hukum (nietig
atau void) apabila dokumen atau perjanjian
yang digunakan oleh pelaku usaha memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Hal ini perlu
disesuaikan dengan:
1)
Akibat hukum yang timbul apabila
Pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi, yaitu
voidable/vernietig dan void/nietig;
2)
Putusan ‘konstitutif’ dan deklaratif’
yang menimbulkan akibat hukum yang
berbeda, yaitu:
a)

Batal “seluruh perjanjian” atau
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b)
Batal
perjanjian”

5.

Pasal 54
(1) Untuk menangani dan
menyelesaikan
sengketa
konsumen badan penyelesaian
sengketa
konsumen
membentuk majelis;
(2) Jumlah anggota majelis
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ganjil dan
sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang
yang mewakili semua unsur
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3), serta dibantu
oleh seorang panitera.
(3)Putusan majelis
final dan mengikat;

bersifat

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

“pasal/klausula

dalam

Penerapan hasil penyelesaian sengketa Tetap
konsumen. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3)
UUPK, hasil penyelesaian sengketa konsumen
melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase
bersifat final dan mengikat. Pemahaman atas
kata ‘final’ harusnya selesai dan tidak
dimungkinkan upaya hukum lainnya, namun
pada kenyataannya, berdasarkan Pasal 56 ayat
2 UUPK masih dimungkinkan upaya keberatan
melalui pengadilan negeri dengan tenggang
waktu pengajuan paling lambat 14 (empat
belas hari). Atas kemungkinan terbukanya
keberatan, maka tidaklah mengherankan
bahwa banyak penyelesaian sengketa
konsumen yang seharusnya terselesaikan di
BPSK namun pada akhirnya diselesaikan di
pengadilan negeri bahkan hingga ke
Mahkamah Agung.

(4)Ketentuan teknis lebih
lanjut mengenai pelaksanaan
tugas majelis diatur dalam
surat keputusan menteri
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Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

6.

Pasal 59
(1) Selain Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu
di
lingkungan
instansi
pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di
bidang
perlindungan
konsumen
juga
diberi
wewenang khusus sebagai
penyidik
sebagaimana
dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana
yang berlaku.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan
atas kebenaran laporan dan
keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

Pengaturan terkait dengan penerapan sanksi Tetap
dalam UUPK perlu diubah dan disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku baik terhadap
sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Perlu dievaluasi juga tentang kemampuan dan
kapasitas penegak hukum yang dibutuhkan
untuk
menyelesaikan
perkara
pidana
berdasarkan UUPK. Pasal 59 ayat (1) UUPK
menyatakan adanya Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberikan kewenangan
khusus untuk melakukan penyidikan atas
dugaan terjadinya tindak pidana berdasarkan
UUPK ini. Tugas dari Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) tersebut diuraikan dalam Pasal 59
ayat (2) UUPK setara dengan penyidik
kepolisian menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun secara
khusus pada sengketa konsumen sesuai
dengan UUPK. Keberadaan PPNS dimaksudkan
untuk membantu penyidikan perkara-perkara
perlindungan konsumen dengan mengangkat
penyidik yang paham betul dengan masalahmasalah seputar hak dan kewajiban konsumen
dan pelaku usaha yang dilindungi oleh UUPK.
Hal ini tentunya akan mengurangi beban dari
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b. melakukan pemeriksaan
terhadap orang atau badan
hukum yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;
c. meminta keterangan dan
bahan bukti dari orang atau
badan hukum sehubungan
dengan
peristiwa
tindak
pidana di bidang perlindungan
konsumen;
d. melakukan pemeriksaan
atas pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di
bidang
perlindungan
konsumen;

penyidik kepolisian dalam menangani sengketa
perlindungan konsumen. Oleh karenanya
keberadaan serta eksistensi dari PPNS ini
memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui
peraturan pelaksanaan. Selama belum ada
peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang
keberadaan PPNS ini, maka perkara
perlindungan konsumen berdasarkan UUPK ini
tetap akan membebani tugas dari penyidik
Polri dan dikhawatirkan tidak dapat
dilaksanakan secara efektif mengingat
kekhususan dari bidang penyidikan yang harus
dilakukannya. Perlu dipertimbangkan untuk
memberikan kewenangan.

e. melakukan pemeriksaan di
tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti serta
melakukan
penyitaan
terhadap
barang
hasil
pelanggaran
yang
dapat
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dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;
f. meminta bantuan ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di
bidang
perlindungan
konsumen.

7.

Pasal 65 ayat (1), ayat (5)
(1) Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan
Barang
dan/atau
Jasa
dengan
menggunakan
sistem
elektronik wajib menyediakan
data
dan/atau
informasi
secara lengkap dan benar.
(5) Dalam hal terjadi sengketa
terkait
dengan
transaksi
dagang
melalui
sistem
elektronik, orang atau badan
usaha
yang
mengalami
sengketa dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Apek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari
segi
peraturan
pelaksananya

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tetap
Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur
spesifik mengenai Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik termasuk di dalamnya mengenai
kewajiban
pelaku
usaha
untuk
memperdagangkan barang dan/atau jasa
dengan menyediakan informasi yang lengkap
dan benar untuk melindungi kepentingan
konsumen. Kewajiban ini juga sejalan dengan
Pasal 7 ayat 3 (a) dari ASEAN Agreement on
Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN
tentang
Perdagangan
Melalui
Sistem
Elektronik). Selain itu, dalam Pasal 65 ayat (5)
Undang-Undang
tersebut
juga
diatur
mengenai penyelesaian sengketa melalui
mekanisme
pengadilan
atau
melalui
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7

pengadilan
atau
melalui
mekanisme
penyelesaian
sengketa lainnya.

Pasal 66
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
transaksi
Perdagangan melalui Sistem
Elektronik diatur dengan atau
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah

mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 5
ayat 3 dari ASEAN Agreement on Electronic
Commerce (Persetujuan ASEAN tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Lebih
lanjut dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2014, diatur mengenai pendelegasian
pengaturan terkait transaksi peradagangan
melalui sistem elektronik untuk diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal
ini, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik.
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6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 3 huruf j
Pasal 5
Pasal 97 ayat 3

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Apek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari
segi
peraturan
pelaksananya

Pasal 3 huruf j UU Perdagangan menegaskan Tetap
bahwa pengaturan kegiatan Perdagangan
bertujuan
meningkatkan
pelindungan
konsumen. Pengaturan tersebut merupakan
dasar bahwa pemerintah dalam mengatur
kegiatan perdangan tidak mengabaikan
permasalahan
perlindungan
konsumen.
Pengaruh
perlindungan
konsumen
berdasarkan Pasal 5 ayat (3), kebijakan
perdagangan dalam negeri menjadi salah satu
prasyarat penentu. Menurut Pasal 5 ayat (3)
huruf h, Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mengatur pelindungan konsumen.
Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Perdagangan
menegaskan
bahwa
kebijakan
dan
pengendalian Perdagangan Dalam Negeri salah
satunya
diarahkan
pada
pelindungan
konsumen. Pentingnya perlindungan terhadap
konsumen tersebut menjadikan perlunya
lembaga
yang
bertugas
memberikan
rekomendasi
mengenai
pelindungan
konsumen. Keberadaan lembaga tersebut
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menjadi salah satu unsur penting dalam
terbentuknya Komite Perdagangan Nasional.
Menurut Pasal 97 (3) huruf d Undang-Undang
tentang Perdagangan menegaskan bahwa
Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional
terdiri atas unsur lembaga yang bertugas
memberikan
rekomendasi
mengenai
pelindungan konsumen.

2.

Pasal 65 ayat (1), ayat (5)
(1) Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan
Barang
dan/atau
Jasa
dengan
menggunakan
sistem
elektronik wajib menyediakan
data dan/atau informasi secara
lengkap dan benar.
(5) Dalam hal terjadi sengketa
terkait
dengan
transaksi
dagang
melalui
sistem
elektronik, orang atau badan
usaha
yang
mengalami
sengketa dapat menyelesaikan
sengketa tersebut melalui

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Apek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Dari
segi
peraturan
pelaksananya

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tetap
Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur
spesifik mengenai Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik termasuk di dalamnya mengenai
kewajiban
pelaku
usaha
untuk
memperdagangkan barang dan/atau jasa
dengan menyediakan informasi yang lengkap
dan benar untuk melindungi kepentingan
konsumen. Kewajiban ini juga sejalan dengan
Pasal 7 ayat 3 (a) dari ASEAN Agreement on
Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN
tentang
Perdagangan
Melalui
Sistem
Elektronik). Selain itu, dalam Pasal 65 ayat (5)
Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai
penyelesaian sengketa melalui mekanisme
pengadilan
atau
melalui
mekanisme
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6

7

pengadilan
atau
melalui
mekanisme
penyelesaian
sengketa lainnya.

Pasal 66
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
transaksi
Perdagangan melalui Sistem
Elektronik diatur dengan atau
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah

penyelesaian sengketa lainnya. Ketentuan
yang sama juga diatur dalam Pasal 5 ayat 3 dari
ASEAN Agreement on Electronic Commerce
(Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik). Lebih lanjut dalam
pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,
diatur mengenai pendelegasian pengaturan
terkait transaksi peradagangan melalui sistem
elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini,
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik.
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7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Terbukanya
akses
untuk
partisipasi
masyarakat

Pasal ini membuka akses bagi masyarakat
untuk menyampaikan pemikiran dan
pandangan yang berkembang dalam

1.

Pasal 5
(1) Dalam rangka pelaksanan
pembinaan
telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
4,
Pemerintahan
melibatkan
peran
serta
masyarakat
(2) Peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berupa penyampaian
pemikiran dan pandangan yang
berkembang dalam masyarakat
mengenai arah pengembangan
pertelekomunikasian
dalam
rangka penetapan kebijakan,
pengaturan, pengendalian dan
pengawasan
di
bidang
telekomunikasi

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Partisipasi
Masyarakat

Tetap

masyarakat mengenai arah pengembangan
pertelekomunikasian
dalam
rangka
penetapan
kebijakan,
pengaturan,
pengendalian dan
pengawasan di bidang telekomunikasi

(3) Pelaksanaan peran serta
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
diselenggarakan oleh lembaga
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1

2

3

4

5

6

7

mandiri yang dibentuk untuk
maksud tersebut.
(4)
Lembaga
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
keanggotaannya terdiri dari
asosiasi yang bergerak di bidang
usaha telekomunikasi, asosiasi
profesi komunikasi, asosiasi
produsen
peralatan
telekomunikasi,
asosiasi
pengguna jaringan, dan jasa
telekomunikasi intelektual di
bidang telekomunikasi.
(5) Ketentuan mengenai tata
cara peran serta masyarakat dan
pembetulan
lembaga
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

2.

Pasal 28

Efektivitas
Pelaksanaan

Aspek
pengawasan

Monitoring dan Diperlukan proses monitoring dan evaluasi
Evaluasi
terkait
penetapan
besaran
tarif

Ubah
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2
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4

5

6

7

Besaran tarif penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi dan
atau
jasa
telekomunikasi
ditetapkan oleh penyelenggara
jaringan telekomunikasi dan
atau jasa telekomunikasi dengan
berdasarkan formula
yang
ditetapkan oleh Pemerintah

PUU

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
dan atau jasa telekomunikasi yang
ditetapkan oleh penyelenggara jaringan
telekomunikasi
dan
atau
jasa
telekomunikasi.
Dengan
semakin
meningkatnya kebutuhan masyarakat akan
jaringan
dan
jasa
telekomunikasi,
penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi diharapkan transparan
terkait pengenaan biaya

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini.

Pengaturan
dalam peraturan
tidak
relevan
untuk

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
merupakan pengaturan terkait sistem
perbankan dan unsur-unsur terkait lainnya.
UU ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998, yang mana UU perubahan ini
merupakan produk hukum yang diterbitkan

1.

Pasal 5 ayat (1)
(1) Menurut jenisnya, bank terdiri
dari:
a. Bank Umum;

Ubah
Perlu memasukkan
materi pengaturan
terkait bank digital
di dalam perubahan
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4
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6

7

b. Bank Perkreditan Rakyat.

diberlakukan
secara efisien.

pada masa pemulihan krisis moneter tahun
1998. Sehingga materi pengaturan pada UU
Perbankan ini terkait upaya-upaya pemulihan
perekonomian Indonesia khususnya di
bidang perbankan, termasuk pengaturan
bank umum dan perbankan syariah.

UU Perbankan. Saat
ini
pengaturan
terkait Perbankan
akan dimasukkan
ke
dalam
Rancangan
UU
Pengembangan dan
Sejalan perkembangan zaman dan inovasi
Penguatan Sektor
saat ini, bank digital merupakan salah bentuk
Keuangan
(RUU
sistem perbankan baru, meskipun juga
P2SK) yang saat ini
banyak bank digital yang existing saat ini
sedang
dalam
merupakan
bank
umum
yang
proses
bertransformasi menjadi bank digital. Bank
penyusunan.
Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang
beroperasi sebagai bank digital memilih
fungsi untuk memberikan upaya kontributif
terhadap
pengembangan
ekosistem
keuangan digital dan/atau inkluasi keuangan
digital (POJK No. 12/POJK.03/2021). Salah
satu tujuan utama bank digital adalah untuk
memperluas akses perbankan kepada
masyarakat dan mendorong ekonomi digital
terutama UMKM. Bank digital menjadi salah
satu pilar terbentuknya ekosistem keuangan
digital di Indonesia. Di dalam ekosistem
keuangan digital terdapat perusahaan di
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2

3

4

5

6

7

sektor jasa keuangan yang sudah melakukan
inovasi keuangan digital, salah satunya
adalah financial technology (fintech). Namun
pengaturan terkait bank digital yang
berkembang saat ini masih diatur dalam
instrumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK). Oleh karena itu, karena bank digital
ini perlu dimasukkan ke dalam materi muatan
pengaturan di UU Perbankan sebagai payung
hukum pengaturan terkait perbankan yang
bersifat umum (lex generalis).
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9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini.

Pengaturan
dalam peraturan
tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien.

Berdasarkan survei yang dilakukan Islamic
Financial Services Board (IFSB), sebanyak 77%
dari Islamic Bankings mengindikasikan proses
transformasi digital sistem perbankannya
mengalami progress dan hanya 3% yang baru
berencana
untuk
memulai
digitalisasi.
Perbankan syariah (Islamic bankings) cenderung
melakukan transformasi digital dikarenakan
adanya disruption dari pendatang baru dan
kompetisi dari Islamic banking lainnya. Adanya
kompetisi dan gangguan tersebut menyebabkan
Islamic banking melakukan perubahan untuk
menyesuaikan keadaan yang ada. Hal tersebut
juga didukung oleh indicator increase customer
value and satisfaction merupakan alasan yang
penting bagi
Islamic bankings
untuk
bertransformasi ke arah digital.

1.

Seluruh Pasal

Tetap
Kebutuhan hukum:
Perlu memasukkan
materi pengaturan
terkait penggunaan
keuangan digital di
sektor
perbankan
syariah pada UU
tentang Perbankan
Syariah
sesuai
perkembangan
zaman saat ini.

Adanya inovasi digital yang dilakukan oleh
Islamic banking tentunya dibarengi dengan
risiko-risiko digital bagi perbankan. Menurut
survei, cyber security risk merupakan risiko
utama yang dihadapi oleh Islamic bankings
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dalam digitalisasi. Kemudian disusul dengan
technology risk dan outsourcing risk. Selain
resiko yang dihadapi, terdapat pula tantangan
yang dihadapi oleh Islamic bankings. Sebanyak
72% Islamic bankings setuju bahwa tantangan
yang dihadapi dalam digitalisasi adalah legacy
infrastructure and technologies. Lalu sebanyak
57% Islamic bankings setuju bahwa kekurangan
sumber daya manusia untuk melakukan
transformasi digital. Lalu dalam hal implikasi
stabilitas keuangan dalam digitalisasi, sebanyak
78%
responding
Islamic
bankings
mengindikasikan adanya persaingan yang positif
akan meningkat karena adanya pendatangpendatang baru. Kemudian sebanyak 65%
Islamic bankings berpendapat bahwa terdapat
tantangan dalam kebijakan untuk memfasilitasi
inovasi-inovasi dan menjaga stabilitas keuangan
disaat yang bersamaan. Dapat disimpulkan
bahwa adaptasi dari inovasi teknologi
merupakan ekosistem yang berubah sangat
cepat dan Islamic bankings tidak kebal akan
perubahan tersebut. Digitalisasi yang dilakukan
Islamic bankings juga telah memberikan dampak
terhadap financial stability terhadap Islamic
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Finance Services Industry. Regulator juga perlu
sadar akan adanya potensial resiko baru yang
menimbulkan ancaman bagi digital Islamic
bankings seperti data privacy, cyber security,
consumer protection, dan lain sejenisnya.

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
No.
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Aspek dampak
pelaksanaan
peraturan

Dampak
terhadap
dunia usaha
dan
sosial
masyarakat

1.

Seluruh pasal

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Salah satu tantangan yang saat ini masih Tetap
dihadapi pasar modal di Indonesia adalah
upaya pemerintah untuk mengubah pola pikir
masyarakat yaitu menggeser dari saving
society menjadi investing society. Di samping
itu, tantangan yang harus diantisipasi oleh
dunia pasar modal saat ini adalah
perkembangan teknologi di era digital yang
sangat massive dan tidak dapat terbendung.
Mencermati perkembangan tersebut, untuk
mendorong percepatan pendalaman pasar
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keuangan, OJK menitikberatkan salah satu
strateginya
dengan
mengakselerasi
pengembangan infrastruktur pasar modal
berbasis digital, sebagai contoh melakukan
efisiensi pasar primer melalui e-IPO, e-voting
dan hadirnya market maker pada secondary
market serta pengembangan Infrastruktur
Central Counterparty Clearing Over the
Counter (CCP OTC) Derivatif. Hal tersebut
dengan tujuan agar dapat mendorong
pengembangan basis investor ritel dan
domestik.
Selain dukungan dari regulator, untuk dapat
menjawab tantangan tersebut diperlukan juga
suatu program pengembangan SDM SJK dalam
meningkatkan pengetahuan dan wawasan
terkait strategi apa yang efektif dapat
dilakukan pelaku pasar dalam upaya
meningkatkan pangsa pasar investor ritel dan
domestik.
Terkait hal tersebut perlu diketahui sejauh
mana usaha yang telah dilakukan terhadap
pertumbuhan investor ritel dan domestik
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dengan memanfaatkan infrastruktur pasar
modal berbasis digital.

2.

Bagian Menimbang
a. bahwa
tujuan
pembangunan
nasional
adalah terciptanya suatu
masyarakat
adil
dan
makmur
berdasarkan
Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
b. bahwa
Pasar
Modal
mempunyai peran yang
strategis
dalam
pembangunan
nasional
sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi dunia
usaha
dan
wahana
investasi bagi masyarakat;
c. bahwa agar Pasar Modal
dapat
berkembang
dibutuhkan
adanya
landasan hukum yang
kukuh
untuk
lebih
menjamin
kepastian
hukum pihak-pihak yang
melakukan kegiatan di
Pasar
Modal
serta

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Seiring
perkembangan
waktu
dan
pemanfaatan teknologi informasi yang begitu
masif banyak terdapat disrupsi yang terjadi di
sektor jasa keuangan dan tidak terkecuali
dengan pasar modal. Perkembangan ekonomi
digital banyak melahirkan perusahaan baru
atau start up yang mengembangkan layanan
keuangan berbasis teknologi informasi atau
sering disebut dengan financial technology.
Fintech saat ini pula merambah kedalam dunia
pasar
modal
khususnya
securities
crowdfunding.

Ubah
Perlu memasukkan
ketentuan
mengenai securities
crowdfunding ke
dalam perubahan
uu pasar modal

Jika kita melihat bagian menimbang UndangUndang Pasar Modal khususnya huruf b bahwa
pasar modal memiliki peran startegis dalam
pembangunan nasional sebagai salah satu
sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan
wahana investasi bagi masyarakat, sudah
seharusnya Undang-Undang Pasar Modal
melalui pengaturannya mengikuti perubahan
zaman yang terjadi, ditambah lagi dengan
adanya pandemi covid-19 yang menghantam
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3.

melindungi kepentingan
masyarakat pemodal dari
praktik yang merugikan;
d. bahwa sejalan dengan
hasil-hasil yang dicapai
pembangunan
nasional
serta
dalam
rangka
antisipasi atas globalisasi
ekonomi, Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1952
tentang
penetapan
Undang-undang Darurat
tentang Bursa (Lembaran
Negara Tahun 1951 Nomor
79)
sebagai
Undangundang (Lembaran Negara
Tahun 1952 Nomor 67)
dipandang sudah tidak
sesuai
lagi
dengan
keadaan;
Pasal 11
Dalam
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4, Bapepam berwenang
untuk:
a. memberi:
1. izin usaha kepada Bursa
Efek, Lembaga Kliring

seluruh lini kehidupan masyarakat sehingga
menyebabkan
akselerasi
pemanfaatan
teknologi informasi di bidang jasa keuangan
tidak terkecuali dengan sektor pasar modal
yang melahirkan inovasi salah satunya yaitu
securities crowdfunding.

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Seperti yang kita ketahui dengan lahirnya Ubah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan maka dalam
hal pembinaan, pengawasan dan pengaturan
pasar modal di alihkan dari sebelumnya berada
di BAPEPAM-LK menjadi tugas OJK.
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dan
Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Reksa
Dana, Perusahaan Efek,
Penasihat Investasi, dan
Biro Administrasi Efek;
2. izin orang perseorangan
bagi Wakil Penjamin
Emisi
Efek,
Wakil
Perantara
Pedagang
Efek, dan Wakil Manajer
Investasi;
dan
persetujuan bagi Bank
Kustodian;

Terkait dengan perizinan yang terdapat di
dalam pasal 11 tersebut dengan melihat
perkembangan zaman yang terjadi saat ini
seharusnya perlu juga mengatur mengenai
perizinan bagi penyelenggara pasar modal
yang menyelenggarakan kegiatan usahanya
melalui Financial Technology. Saat ini sudah
terdapat salah satu fintech di bidang pasar
modal yaitu securities crowdfunding, dengan
memasukkan perizinan melalui fintech, maka
diharapkan
dapat
mengantisipasi
perkembangan fintech di sektor pasar modal di
masa mendatang serta dapat melindungi
pemodal, penerbit serta penyelenggara. Serta
dapat memuat ketentuan hukuman pidana
bagi para pihak yang melanggar hukum.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 6 ayat 4
Ketentuan lebih lanjut
mengenai pendaftaran
Penyelenggara Sistem
Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) mengacu pada norma,
standar, prosedur,
dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Pasal 14

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

2.

Dari segi
peraturan
pelaksananya

Pengaturan terkait penyelenggaraan Sistem Tetap
Elektronik telah diatur lebih lanjut dalam
1. PM Kominfo Nomor 36/2014 tentang Tata
Cara Pendaftaran Penyelenggara
Sistem
Elektronik;
2. PM Kominfo Nomor 10/2015 tentang Tata
Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi
Penyelenggara Negara; dan
PM Kominfo No. 7/2019 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha secara Terintegrasi Bidang
Informasi dan Komunikasi.

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

PP No. 71 Tahun 2019 merupakan turunan UU Tetap
No.11/2008 tentang ITE sebagaimana telah
diubah oleh UU No. 1 9/201 6 tentang Perubahan
Atas UU No. 11 /2008. Pasal 14 menegaskan
kewajiban penyelenggara system elektronik untuk
mematuhi prinsip perlindungan data pribadi yang
mana substansi ini juga tertuang di Pasal 26 UU
ITE. Jadi meskipun pengaturan perlindungan data
pribadi dalam tingkat UU belum ada, pengaturan
perlindungan data pribadi sudah dikuatkan
sehingga ketentuan ini dinilai sudah cukup baik
sebagai upaya memberikan perlindungan
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

konsumen. Dan bagi pelaku usaha yang
melanggar, PP memberikan sanksi berupa sanksi
administrative (pasal 100) dengan tanpa
menghilangkan sanksi perdata dan pidananya.

3.

Pasal 21 ayat 1
Penyelenggara
Sistem
Elektronik Lingkup Privat
dapat
melakukan
pengelolaan, pemrosesan,
dan/atau
penyimpanan
Sistem Elektronik dan Data
Elektronik
di
wilayah
Indonesia dan/atau di luar
wilayah Indonesia.

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pangsa pasar penyimpanan system/data elekronik Tetap
saat ini semakin meningkat. Sebagai penopang
ekosistem keuangan digital, penyimpanan system
elektronik dan data elektronik memerlukan
pengaturan yang komprehensif. Pasal 21
mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik
dapat
mengelola,
memproses
dan/atau
menyimpan system elektronik di wilayah
Indonesia dan/atau luar wilayah Indonesia.
Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan pasal
ini khususnya mengenai penyimpanan yang
dilakukan di luar wilayah Indonesia. Hal ini
dimaksudkan agar ditengah tumbuhnya bisnis
keuangan digital dalam negeri yang kian pesat,
perlindungan hukum yang diberikan sudah
memadai misalnya perlindungan serangan cyber
atau criminal digital. Sekaligus sebagai upaya
untuk memberikan peluang lebih bagi pelaku
usaha penyimpananan system dan data elektronik
di dalam wilayah Indonesia.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 138 butir k:
Kewenangan
pengawasan
terhadap
kegiatan
Perdagangan
dilakukan
terhadap:
a…
b…
k. Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Sektor perdagangan tidak hanya menjadi Tetap
kepentingan Pemerintah Pusat semata tetapi
juga pemerintah daerah. Perdagangan di daerah
berkontribusi terhadap perekonomian nasional
terlebih di era globalisasi dan maraknya
perdagangan melalui system elektronik yang
bersifat borderless.
Pasal ini mengatur kewenangan pengawasan
perdagangan mencakup perdagangan melalui
system
elektronik
dengan
melibatkan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pentingnya peranan pemerintah daerah
sebaiknya diikuti dengan kebijakan yang
mendukung sektor perdagangan. Kebijakan
tersebut harus merupakan kebijakan yang tidak
bersifat parsial melainkan bersifat keseluruhan
termasuk pemerataan aspek penguatan SDM di
daerah. Perlunya penguatan ini karena transaksi
yang dilakukan melalui PMSE tidak sama dengan
transaksi yang dilakukan secara konvensional.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 1 angka 9
Pribadi
adalah
orang
perseorangan yang menjual
Barang dan/atau Jasa secara
temporal dan tidak bertujuan
komersial.

2.

Pasal 7 ayat 5, pasal 12 ayat
2, pasal 15 ayat 4, pasal 36,
pasal 77 ayat 3, pasal 78 ayat
4, pasal 79 ayat 2, pasal 80
ayat 5

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunaan

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Operasional
atau tidaknya
peraturan

Jelas

Dari
segi
peraturan
pelaksananya

Merujuk pasal 4 ayat 1 PP 80/2019, Pribadi
merupakan salah satu pihak yang melakukan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 1
angka 9 ini menyatakan bahwa pribadi adalah
orang perseorangan yang menjual Barang
dan/atau Jasa secara temporal dan tidak
bertujuan komersial. Tidak ada penjelasan
lebih lanjut yang dimaksud dengan “temporal”
misalnya berapa banyak transaksi yang
dilakukan. Serta tidak ada penjelasan tentang
“tidak bertujuan komersial” mengingat setiap
perdagangan memiliki tujuan komersial yang
bersifat finansial

Ubah

Pasal-pasal tersebut mengamanatkan lebih
lanjut substansi pengaturannya dalam
peraturan Menteri. Peraturan Menteri
dimaksud telah terbit yaitu Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang
Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha
Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Tetap

Memperjelas/memb
erikan
parameter
yang tegas terhadap
frasa “temporal” dan
“tidak
bertujuan
komersial”
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

3.

4.

Pasal 18

Pasal 21 ayat 4

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Belum
ada Pasal 18 ayat 5 mengamanatkan daftar
prioritas pengawasan bagi Pelaku Usaha yang
Pengaturan
tidak menyelesaikan pelaporan akibat dari
tindakannya yang merugikan konsumen untuk
diatur dalam peraturan Menteri. Namun
sampai saat ini belum ada peraturan menteri
yang mengatur lebih lanjut mengenai daftar
prioritas pengawasan ini.

Tetap

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Operasional
atau tidaknya
peraturan

Dari
segi
peraturan
pelaksananya

Tetap

Pasal 21 ayat 4 mengamanatkan penyampaian
data dan/atau informasi, pengumpulan
dan/atau pengolahan data dan/atau informasi
serta mekanisme berbagi pakai data dan/atau
informasi untuk diatur dalam peraturan Kepala
Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.
Namun sampai saat ini belum ada peraturan
Kepala Lembaga Pemerintah yang mengatur
lebih lanjut penyampaian data dan/atau
informasi serta substansi lainnya yang
dimaksud oleh ayat ini

dibuat
Peraturan
Menteri
tentang
daftar
prioritas
pengawasan

dibuat
peraturan
Kepala
Lembaga
Pemerintah
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
statistik
mengenai
penyampaian data
dan/atau informasi,
pengumpulan
dan/atau
pengolahan
data
dan/atau informasi
serta
mekanisme
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7
berbagi pakai data
dan/atau informasi.

5.

Pasal 21 ayat 1
PPMSE
dalam
negeri
dan/atau PPMSE luar negeri
wajib:

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek Dampak Dampak
Pelaksanaan
terhadap
Peraturan
dunia usaha

Ketentuan ini menyatakan kewajiban PPMSE
dalam negeri dan luar negeri untuk
mengutamakan domain dot.id. Bagaimana
implementasi pasal ini bagi PPMSE eksisting
yang sudah menggunakan domain dot.com.
Untuk merubahnya pelaku usaha akan
melakukan sosialisasi yang memerlukan biaya
yang tidak sedikit dan pelaksanaan teknis
perubahan domain yang tidak sederhana

Tetap

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Pasal 26 dan pasal 75 mengatur perlindungan
konsumen PMSE dengan mengacu kepada
perundang-undangan di bidang perlindungan
konsumen.

Tetap

a.
mengutamakan
menggunakan nama domain
tingkat tinggi Indonesia (dot
id) bagi Sistem Elektronik
yang
berbentuk
situs
internet;

6.

Pasal 26

Dimensi
Efektivitas
Pelaku Usaha wajib: a.
Pelaksanaan
melindungi
hak-hak
PUU
Konsumen sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perlindungan
Konsumen; dan b. mematuhi
ketentuan
peraturan

Belum
ada
Pengaturan

Undang-undang Perlindungan Konsumen
sebagai undang-undang payung di bidang
perlindungan konsumen mengatur definisi
konsumen hanyalah terbatas pada orang
perseorangan (non badan) dan harus sebagai
konsumen akhir. Definisi ini tidak relevan
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

perundang-undangan
di
bidang persaingan usaha.
Pasal 75
Dalam hal para pihak
merupakan Pelaku Usaha
Luar Negeri yang melakukan
transaksi dengan Konsumen
Indonesia
dan
tidak
melakukan pilihan hukum
dan
pilihan
forum
penyelesaian sengketa, maka
penyelesaian
sengketa
dilakukan melalui: a. lembaga
yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara Konsumen
dan pelaku usaha; atau b.
peradilan yang berada di
lingkungan peradilan umum,
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan
di
bidang
perlindungan Konsumen

dengan situasi saat ini. Misalnya dalam pasal
75 jika terjadi sengketa konsumen namun
gugatannya diajukan oleh konsumen yang
bukan
termasuk
kualifikasi
orang
perseorangan atau konsumen akhir. Hal ini
perlu ditinjau kembali mengingat transaksi
PMSE tidak sama dengan transaksi
konvensional
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

1.

Konsideran Menimbang

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Ubah
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen merupakan peraturan pelaksana dari
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. PP ini mengatur pembinaan dan
pengawasan perlindungan konsumen terhadap
barang dan jasa secara umum. Sedangkan sektor
jasa keuangan yang semakin kompleks dan
dinamis memerlukan peraturan terhadap
perlindungan konsumen yang lebih kuat. Maka
dari itu OJK dan BI mengatur sendiri pembinaan
dan pengawasan perlindungan konsumennya
dalam:
1.
Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022
tentang
Perlindungan
Konsumen
dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
2. PBI No.
22/20/PBI/2020 tentang
Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

2.

Pasal 1

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak relevan

Beberapa defisini dalam PP ini seperti definisi Ubah
Konsumen dan Pelaku Usaha sudah tidak
relevan dengan perkembangan bisnis jasa
keuangan. Defisini konsumen dalam POJK tidak
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

untuk
diberlakukan
secara efisien

3.

Pasal 3 ayat 1
(1) Pembinaan
penyelenggaraan
perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan oleh
Menteri dan atau menteri
teknis terkait, yang meliputi
upaya untuk :

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan
bahasa, istilah, multitafsir
kata

hanya individu tetapi bisa juga badan hukum.
Selain itu konsumen tidak hanya konsumen
akhir karena dalam perkembangannya ada
konsumen antara. Sama halnya dengan yang
diatur oleh PBI. Juga termasuk definisi pelaku
usaha sektor jasa keuangan dalam POJK lebih
spesifik kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(PUJK), sedangkan pada PBI lebih luas karena
mencakup juga Penyelenggara (bank/selain
bank). Kedepannya definisi ini tidak dipakai lagi
selaras dengan draft RUU Perlindungan
Konsumen.
Ketidakjelasan rumusan terkait upaya tetapi Ubah
isinya tidak mensiratkan satu bentuk upaya dan
lebih ke arah tujuan atau hasil. Seharusnya
menjelaskan upaya yang akan dilakukan
pemerintah.

a. terciptanya iklim usaha
dan tumbuhnya hubungan
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

yang sehat antara pelaku
usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga
perlindungan konsumen
swadaya masyarakat; dan
c. meningkatnya kualitas
sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan
penelitian dan
pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.

4.

Pasal 4 Huruf b.
pemasyarakatan peraturan
perundang-undangan dan
informasi yang berkaitan
dengan perlindungan
konsumen.

Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Menimbulkan
bahasa, istilah, multitafsir
kata

Penggunaan kata pemasyarakatan bisa memiliki Ubah
2 arti, bisa berarti suatu Lembaga atau
penggantian kalimat dengan kata sosialisasi
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

4.

Pasal 15
(2) Pelaku usaha baik nasional
maupun asing yang menjalankan
kegiatan usaha melalui internet
kepada pengguna di wilayah
Indonesia dalam melakukan kerja
sama
usahanya
dengan
penyelenggara
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
penyelenggara
jasa
Telekomunikasi
dilaksanakan
berdasarkan prinsip adil, wajar,
dan non-diskriminatif, serta
menjaga kualitas layanan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Disharmoni
Pengaturan

Kewajiban

Ada
pengaturan
mengenai
kewajiban
yang
tidak
konsisten

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Ubah
Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi,
dan pihak penyelenggara pelaku usaha asing
OTT tidak memiliki kewajiban untuk bekerja
sama dengan penyelenggara telekomunikasi
nasional.
Sebaiknya pengaturan dalam
Peraturan Pemerintah sejalan dengan
pengaturan dalam UU No. 36 Tahun 1999
yang membina dan mengatur penyelenggara
telekomunikasi nasional. Dalam Peraturan
Pemerintah ini peran penyelenggara
telekomunikasi nasional bukan sebagai
subyek kerja sama.
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Semua ketentuan mengenai
Bapepam.

Disharmoni
Pengaturan

Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai
kewenangan
yang
sama
pada 2 (dua)
atau
lebih
peraturan
yang berbeda
hierarki, tapi
dilaksanakan
oleh lembaga
yang berbeda

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ke OJK.

Cabut
Membentuk PP baru
dengan
menyesuaikan
dengan UU OJK dan
dinamika kebutuhan
hukum

Perlu untuk mengubah kewenangan yang
diberikan kepada Bapepam dalam peraturan
pemerintah ini menjadi kewenangan OJK,
sehingga selaras dengan UU OJK.
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17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

1.

Seluruh pasal

Peraturan presiden ini dilahirkan dalam rangka Tetap
untuk percepatan penanganan pandemi covid-19
yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Pandemi covid-19
seperti yang kita ketahui merubah tatanan hidup
masyarakat khususnya di bidang ekonomi karena
pandemi covid-19 ini menyebabkan penurunan
aktivitas
ekonomi
yang
membahayakan
pereknomian nasional. Dengan hadirnya Peraturan
Presiden ini mempecepat penangan virus covid-19
dan mengakselerasi pemulihan perekonomian
nasional.
Peraturan Presiden ini terakhir diubah dengan
Peraturan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
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18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 9 ayat (4) Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik
yang
dilarang
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Tidak
menimbulkan
ambiguitas/m
ultitafsir

Agar terdapat batasan yang jelas terkait makna
“informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang meresahkan masyarakat”

Kejelasan
rumusan

Ubah

klasifikasi:
a.
melanggar
ketentuan
peraturan perundangundangan;
b. meresahkan masyarakat dan
mengganggu ketertiban
umum; dan
c. memberitahukan cara atau
menyediakan akses
terhadap Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen
Elektronik yang dilarang.
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

2.

Pasal 47
PSE Lingkup Privat yang diatur
dalam Peraturan Menteri ini
wajib melakukan pendaftaran
dalam jangka waktu paling
lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Menteri ini berlaku.

Efektivitas
Pelaksanaa
n PUU

Aspek
Pengaturan
relevansi
sudah
tidak
dengan
relevan
situasi saat
ini

Bahwa Pasal ini telah diubah dengan Peraturan Ubah
Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi
Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
“PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini wajib melakukan pendaftaran paling
lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem
OSS berlaku efektif”

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 22 ayat (1) Pengiriman Data
Pribadi
yang
dikelola
oleh
Penyelenggara

Efektivitas
pelaksanaan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Berdasarkan penelusuran belum terdapatnya
pengaturan terkait pertukaran data pribadi
lintas negara. (butuh konfirmasi)

Aspek
kekosongan
pengaturan

Tetap
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Sistem Elektronik pada instansi
pemerintah dan

PUU

Berdasarkan penelusuran sejak 2019,
pembahasan kesepakatan pertukaran data
lintas negara antar anggota G-20 berjalan a
lot, dengan prediksi data beredar per hari
mencapai 453 gigabite sampai tahun 2025,
kebutuhan akan perlindungan data pribadi
semakin membesar untuk mencegah potensi
kejahatan siber

pemerintahan
daerah
serta
masyarakat atau swasta yang
berdomisili di dalam wilayah negara
Republik Indonesia
ke luar wilayah negara Republik
Indonesia harus:

b.
menerapkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai pertukaran Data Pribadi
lintas
batas negara

2.

Pasal 34 ayat

Efektivitas
pelaksanaan
(1) Untuk memudahkan dalam
pengaturan
penyelenggaraan
PUU
perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik dan

Aspek
operasional
atau
tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Dalam rapat narasumber dengan Bapak Tetap
David Tobing dikatakan bahwa masyarakat
kerap membagikan data pribadi dalam laman
media social mereka. Terkait hal ini edukasi
terkait hakikat Data Pribadi yang bersifat
rahasia belum sampai kepada masyarakat
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

untuk memberdayakan partisipasi
masyarakat, Direktur
Jenderal melakukan edukasi kepada
masyarakat mengenai:
a. pengertian Data Pribadi;
b. hakikat Data Pribadi yang bersifat
privasi;
c. pengertian Persetujuan dan
konsekuensinya;
d. pengertian Sistem Elektronik dan
mekanismenya;
e. hak Pemilik Data Pribadi,
kewajiban Pengguna, dan
kewajiban Penyelenggara Sistem
Elektronik;
f.
ketentuan
mengenai
penyelesaian sengketa jika
terjadi kegagalan perlindungan
rahasia Data Pribadi
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

oleh
Penyelenggara
Elektronik; dan

Sistem

g. ketentuan peraturan perundangundangan lainnya
yang terkait dengan perlindungan
Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik.

20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 1 menyatakan:
Ketentuan umum:
30. Sistem Bank Indonesia Real
Time Gross Settlement, yang
selanjutnya disebut Sistem BI-

Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
Ditulis dengan
dengan
sistematika
sistematika
umum - khusus
dan teknik
penyusunan
peraturan

Dalam ketentuan umum PBI ini, dijelaskan
beberapa istilah baru yang belum dijelaskan
dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 3
Tahun 2011 tentang Transfer Dana, penulisan
umum memuat rumusan mengenai pengertian
istilah dan frasa. Seperti yang tercantum dalam
Lampiran II Undang–Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Tetap
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

RTGS, adalah sistem transfer
dana
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai sistem
Bank Indonesia Real Time Gross
Settlement.
31. Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia, yang selanjutnya
disebut SKNBI, adalah sistem
kliring sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bank
Indonesia yang mengatur
mengenai Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia.

perundangundangan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 107:
Karena batasan pengertian atau definisi,
singkatan, atau akronim berfungsi untuk
menjelaskan makna suatu kata atau istilah
maka batasan pengertian atau definisi,
singkatan, atau akronim tidak perlu diberi
penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan
dengan lengkap dan jelas sehingga tidak
menimbulkan pengertian ganda.
Dalam peraturan pelaksana ini terdapat
beberapa definisi baru yang tidak diatur
sebelumnya dalam UU No 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana.

32. Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu, yang
selanjutnya disebut APMK,
adalah alat pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai alat
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektivitas
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan

Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
diberlakukan
secara efisien

Dalam peraturan turunan pelaksananya Surat
Edaran Bank Indonesia No. 15/23/DASP/2013
perihal Penyelenggaraan Transfer Dana, Bank
Indonesia belum menetapkan tata cara
penyampaian rencana bisnis Penyelenggara
dengan Tempat Penguangan Tunai (TPT),
meskipun telah diatur sekilas mengenai
penyampaian informasi bisnis antara
Penyelenggara dengan TPT, sehingga diperlukan
telaahan perlukah dibuat aturan tersendiri yang
mengatur proses bisnis hingga pelaporan
kerjasama antara penyelenggara dengan TPT.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan

Aspek
Relevansi
dengan

Pengaturan
dalam peraturan
tidak
relevan

Hadirnya PBI nomor 23/6/PBI/2021 tentang Cabut
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) merupakan
bentuk regulatory reform yang dilakukan oleh
Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

pembayaran dengan
menggunakan kartu.
33. Uang Elektronik (Electronic
Money) adalah alat pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai uang
elektronik (electronic money).

2.

Pasal 4 menyatakan:
Tempat Penguangan Tunai yang
bekerjasama
engan
Penyelenggara
tidak
perlu
memperoleh izin dari Bank
Indonesia.

3.

BAB II

Tetap

Perlu telaahan lebih
lanjut terkait dengan
tata
cara
penyampaian proses
bisnis
antara
penyelenggara
dengan TPT
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Perizinan
Transfer Dana

Penyelenggara

PerundangUndangan

(Pasal 3-7)

situasi
ini

saat untuk
diberlakukan
secara efisien

Hadirnya PBI tersebut mencabut beberapa
ketentuan yang salah satunya adalah ketentuan
mengenai perizinan dalam PBI Transfer Dana.
Dalam PBI Transfer Dana ketentuan perizinan
terdapat
dalam
BAB
II
Perizinan
Penyelenggaraan Transfer Dana, dimulai dalam
Pasal 3 sampai pasal 7.
Dengan ketentuan tersebut maka ketentuan
dalam pasal 3 sampai pasal 7 tidak berlaku lagi

4.

Pasal 8 menyatakan:
Kegiatan
kerjasama
penyelenggaraan Transfer Dana
dari dan ke luar negeri oleh
Penyelenggara hanya dapat
dilakukan dengan pihak yang
telah memperoleh persetujuan
dari otoritas negara setempat.

Kejelasan
rumusan

Kesesuaian
Berisi batasan
dengan
pengertian atau
sistematika
definisi
dan teknik
penyusunan
peraturan
perundang undangan

Dalam teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan Lampiran II Undang–
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–Undangan, khususnya yang
mengatur mengenai ketentuan umum, Batasan
pengertian atau definisi harus diatur jelas dalam
ketentuan umum, dalam pasal ini terdapat
istilah otoritas, dan diulang beberapa kali dalam
pasal- pasal lain. Perlu telaahan lebih lanjut
apakah istilah/ definisi otoritas ini perlu
dijelaskan dalam ketentuan umum peraturan
perundang-undangan ini.

Ubah

Perlu telaahan lebih
lanjut apakah istilah/
definisi otoritas ini
perlu
dijelaskan
dalam
ketentuan
umum
peraturan
perundangundangan ini.
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21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

1.

Pasal 1 angka 3

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Dalam Pasal 1 nomor 3 PBI ini berbunyi:

Ubah

“Switching adalah switching sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan
pemrosesan transaksi pembayaran”
Dalam perkembangannya Bank Indonesia
melakukan
regulatory
reform
dengan
mengeluarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Dalam
ketentuan penutup PBI PJP mengamanatkan PBI
No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran untuk
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka
definisi switching perlu disesuaikan dengan
kondisi saat ini

2.

Pasal 1 angka 10

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Dalam pasal 1 nomor 10 PBI ini berbunyi:

Ubah

“Penerbit adalah penerbit sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai alat pembayaran dengan
menggunakan kartu dan ketentuan Bank
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Indonesia yang mengatur mengenai uang
elektronik”
Dalam perkembangannya Bank Indonesia
melakukan
regulatory
reform
dengan
mengeluarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Dalam
ketentuan penutup PBI PJP mengamanatkan PBI
No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik
untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Maka definisi penerbit perlu disesuaikan dengan
kondisi saat ini

3.

Pasal 1 angka 11

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Dalam pasal 1 nomor 11 PBI ini berbunyi:

Ubah

Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai
alat
pembayaran
dengan
menggunakan kartu dan ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai uang
elektronik.
Dalam perkembangannya Bank Indonesia
melakukan
regulatory
reform
dengan
mengeluarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Dalam
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

ketentuan penutup PBI PJP mengamanatkan PBI
No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik
untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Maka definisi Acquirer perlu disesuaikan dengan
kondisi saat ini

4.

Pasal 3

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Dalam pasal 3 PBI ini berbunyi:

Ubah

“Ruang lingkup GPN (NPG) mencakup transaksi
pembayaran secara domestik yang meliputi:
a. interkoneksi Switching;
b. interkoneksi dan interoperabilitas kanal
pembayaran
berupa kanal ATM, electronic data captured
(EDC), agen, payment gateway, dan kanal
pembayaran lainnya; dan
c. interoperabilitas instrumen pembayaran
berupa kartu ATM dan/atau kartu debet, kartu
kredit, uang elektronik, dan instrumen
pembayaran lainnya.”
Hadirnya PBI Nomor 23/7/PBI/2021 tentang
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
(PIP) sebagai bentuk regulatory reform
mengenai sistem pembayaran, dalam PBI
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

tersebut juga mengatur mengenai ruang lingup
GPN yang terdapat dalam pasal 57.
Pasal tersebut berisi:
Ruang lingkup GPN mencakup transaksi
pembayaran secara domestik yang meliputi:
a. interkoneksi switching;
b. interkoneksi dan interoperabilitas akses ke
Sumber Dana berupa kanal pembayaran yang
meliputi anjungan tunai mandiri, electronic data
capture, agen, PJP yang menyelenggarakan
aktivitas payment initiation dan/atau acquiring
services yang menalangi pembayaran kepada
penyedia barang dan/atau jasa, dan kanal
pembayaran lainnya; dan/atau
c. interoperabilitas Sumber Dana berupa
instrument pembayaran seperti kartu anjungan
tunai mandiri dan/atau kartu debit, kartu kredit,
uang elektronik, dan instrumen pembayaran
lainnya.
Dari hal tersebut maka pengaturan ruang lingkup
GPN dalam PBI GPN perlu disesuaikan dengan
ruang lingkup dalam PBI PIP.
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
Relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan dalam
peraturan tidak
relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

5.

Pasal 5 ayat 2

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Dalam Pasal 5 ayat 2 PBI ini berbunyi:

Ubah

“Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
meliputi:
a. Penerbit;
b. Acquirer;
c. Penyelenggara Payment Gateway; dan
d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Dengan hadirnya PBI Nomor 23/7/PBI/2021
tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem
Pembayaran (PIP) sebagai bentuk regulatory
reform mengenai sistem pembayaran, dalam PBI
tersebut juga mengatur mengenai pihak yang
terhubung dengan GPN yang terdapat dalam
pasal 60.
Pasal tersebut berbunyi:
“Pihak yang terhubung dengan GPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b
meliputi:
a. PJP yang menyelenggarakan aktivitas
penatausahaan Sumber Dana;
b. PJP yang menyelenggarakan aktivitas
payment initiation dan/atau acquiring services
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

yang menalangi pembayaran kepada penyedia
barang dan/atau jasa;
c. PJP yang menyelenggarakan aktivitas payment
initiation dan/atau acquiring services yang
melakukan pemrosesan transaksi pembayaran
menggunakan berbagai instrumen;
dan/atau
d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.”
Dengan adanya hal tersebut maka ketentuan
mengenai pihak yang terhubung dengan GPN
perlu disesuaikan dengan PBI PIP.

22. Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara
Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
untuk

Sebagai bentuk regulatory reform yang
dilakukan Bank Indonesia terkait sistem
pembayaran, Bank Indonesia mengeluarkan
PBI No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem

1.

Seluruh Pasal

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-

Aspek
relevansi
dengan

Tetap
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Undangan

situasi
ini

saat diberlakukan
secara efisien

Pembayaran, PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI No.
23/7/2021
tentang
Penyelenggara
Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).
Dalam ketiga peraturan tersebut tidak
terdapat pasal yang mengatur untuk
melakukan perubahan pasal atau pencabutan
pasal dalam PBI Penerapan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan
Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
ini. Itu artinya PBI ini masih dapat digunakan
sepenuhnya. Aspek pencucian uang dan
pencegahan
pendanaan
terorisme
merupakan salah satu aspek dalam
pemenuhan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang wajib dipenuhi
oleh Penyedia Jasa Pembayaran dalam
penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
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23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13 ayat 1,

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam peraturan
tidak
relevan
diberlakukan
secara efisien

Dalam BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 274 huruf a Cabut
PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran berbunyi:
“Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai
berlaku:
a. ketentuan mengenai pengaturan dan
pengawasan Sistem Pembayaran dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang
Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
dan Pengelolaan Uang Rupiah, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5885); dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”.
Dengan adanya pasal tersebut maka pasal 4, pasal
5, dan pasal 13 ayat 1 dalam PBI Pengaturan dan
Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan
Uang Rupiah ini dicabut karena mengatur mengenai
pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran.
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24. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 21
Ketentuan mengenai perizinan
PJP diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 37
Ketentuan mengenai kewajiban
PJP dalam penyelenggaraan
Sistem Pembayaran diatur
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia.
Pasal 52
Ketentuan mengenai kewajiban
terkait klasifikasi PJP dan PIP
diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Pasal 72
Ketentuan mengenai Sumber
Dana dan akses ke Sumber Dana

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Dari
segi
operasional
peraturan
atau tidaknya pelaksananya
Peraturan

PBI nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Tetap
Pembayaran merupakan bentuk regulatory
reform yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Dalam PBI ini mengatur mengenai Penyedia Jasa
Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur
Sistem
Pembayaran
(PIP)
maupun
Penyelenggara Penunjang. Mengenai pasal 21
yang mengatur bahwa ketentuan perizinan PJP
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia, bahwa
peraturan tersebut sudah dibentuk yaitu PBI
nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran. Dalam PBI ini juga terdapat
ketentuan yang mengamanatkan mengenai PJP
yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia,
yaitu kewajiban PJP dalam penyelenggaraan
sistem pembayaran dan kewajiban terkait
klasifikasi PJP. Hal tersebut sudah diatur dalam
PBI PJP. Tidak hanya itu saja, dalam PBI PJP juga
mengatur mengenai Sumber Dana dan akses ke
sumber dana, inovasi teknologi sistem
pembayaran dan pengawasan penyelenggaraan
sistem pembayaran. Sehingga pengaturan yang
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No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.

mengamanatkan untuk diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia tersebut sudah terlaksana.

Pasal 85
Ketentuan mengenai inovasi
teknologi Sistem Pembayaran
diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Pasal 99
Ketentuan
mengenai
pengawasan penyelenggaraan
Sistem Pembayaran diatur
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia.

2.

Pasal 27
Ketentuan mengenai penetapan
PIP diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 44
Ketentuan mengenai kewajiban
PIP dalam penyelenggaraan
Sistem Pembayaran diatur

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
Dari
segi
operasional
peraturan
atau tidaknya pelaksananya
Peraturan

Dalam Pasal 27 mengatur mengenai penetapan Tetap
PIP untuk diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia. Bahwa peraturan tersebut sudah
dibentuk yaitu PBI nomor 23/7/PBI/2021
tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem
Pembayaran (PIP). Dalam PBI PIP tersebut juga
mengatur ketentuan mengenai kewajiban PIP
dalam penyelenggaraan sistem pembayaran
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 44.
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1
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dengan
Peraturan
Indonesia.

Bank

Sehingga dapat dikatakan bahwa segala
ketentuan yang mengatur PJP dan PIP untuk
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sudah
terlaksana.

25. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Belum
ada
pengaturan

Dalam PBI ini mengatur mengenai uang
elektronik. Sebelumnya uang elektronik diatur
tersendiri dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018
tentang Uang Elektronik, namun sudah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya
PBI Penyedia Jasa Pembayaran ini.

1.

Seluruh pasal

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
kekosongan
pengaturan

Ubah

Perlu
memuat
definisi mengenai
uang elektronik

Dalam PBI ini belum terdapat ketentuan yang
mengatur mengenai definisi uang elektronik,
baik pada bab ketentuan umum ataupun pada
bagian penjelasan. Berbeda dengan PBI uang
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1

2
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7

elektronik yang mengatur mengenai definisi
uang elektronik.

2.

Pasal 179 ayat (1)
PJP
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 163
ayat (1), Pasal 165 ayat (1),
ayat (2), ayat (4), Pasal 166,
Pasal 168 ayat (1), ayat (3),
ayat (4), Pasal 169 ayat (1),
Pasal 171 ayat (1), Pasal 172
ayat (1), ayat (3), Pasal 176
ayat (2), atau Pasal 177
dikenai sanksi administratif
berupa:
a. teguran;
b. penghentian sementara,
sebagian,
atau
seluruh
kegiatan
termasuk
pelaksanaan kerja sama;
dan/atau

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Dalam pasal 179 ayat (1) mengatur mengenai
sanksi administratif ketika PJP melanggar
pasal-pasal tersebut. Terdapat pasal 165 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) yang diatur untuk
dikenakan sanksi. Namun dalam pasal 179 ayat
(1) ini tidak menyebutkan pasal 165 ayat (3)
untuk dikenakan sanksi ketika dilanggar,
padahal pasal 165 ayat 3 juga peraturan yang
sangat penting.
Pasal 165 ayat (3) berisi:

Ubah

Ketentuan
dalam
pasal 179 ayat (1)
menambahkan pasal
165 ayat (3) untuk
juga
dikenakan
sanksi
apabila
dilanggar

“PJP yang menyelenggarakan aktivitas
penatausahaan
Sumber
Dana
berupa
penerbitan uang elektronik harus menjamin
keamanan atas dana float yang ditempatkan
dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas,
risiko kredit, risiko hukum, risiko pasar,
maupun risiko operasional”
Sangat penting pasal tersebut untuk masuk
dalam daftar yang dikenakan sanksi apabila
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c. pencabutan izin sebagai
PJP.

dilanggar, karena berkaitan dengan keamanan
dana float.

26. Peraturan Bank Indonesia No. 23/7/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

1.

Seluruh pasal

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Peraturan Bank Indonesia No. 23/7/21 tentang Tetap
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
merupakan peraturan lanjutan dari PBI Sistem
Pembayaran sebagai bentuk regulatory reform
yang dilakukan oleh Bank Indonesia. PBI
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
(PIP) diantaranya mengatur mengenai access
policy, penyelenggaraan infrastruktur sistem
pembayaran, pengawasan dan pengakhiran
penyelenggaraan kegiatan, serta data/atau
informasi.
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27. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Seluruh pasal

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Pesatnya perkembangan teknologi dibidang Ubah
keuangan, memungkinkan masyarakat yang bukan
merupakan konsumen/pengguna dari produk
dan/atau jasa tersebut merasakan dampak dari
kegiatan usaha yang dilakukan Penyelenggara.
Perlindungan konsumen dalam PBI ini hanya
diperuntukkan bagi konsumen yang memanfaatkan
produk dan/atau jasa dari Penyelenggara.
Sebaiknya PBI dapat mengatur terkait perlindungan
tidak hanya secara khusus pada konsumennya
melainkan juga kepada masyarakat.

2.

Pasal 3
Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2
huruf b
meliputi:
a.Penyelenggara di bidang
Sistem Pembayaran;
b.Penyelenggara Kegiatan
Layanan Uang;
c. pelaku Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing; dan
d. pihak lainnya yang diatur
dan diawasi oleh Bank
Indonesia

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
Bahasa,
istilah, kata

Menimbulkan
ambiguitas

Frasa Pasal 2 huruf b yang dimaksud dalam pasal 3 Ubah
ini tidak ada karena pasal 2 terdiri dari ayat 1 dan
ayat 2.
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3.

Pasal 14, 20, 22, 26, 34, 39,
41, 43, 46, 47, 49

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Dari
segi Pengaturan teknis terkait tata cara dan pengenaan Tetap
sanksi administratif yang diamanatkan oleh pasalperaturan
pasal tersebut untuk diatur lebih lanjut dalam
pelaksananya
Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI sudah ada
dalam PBI Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank
Indonesia yang ditetapkan 9 September 2021

28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Belum
ada
pengaturan

Berdasarkan penelusuran pada website OJK,
terdapat 5.205 Fintech Peer to Peer Lending yang
dinyatakan ilegal. Sementara itu, sampai dengan
2 Maret 2022 hanya terdapat 102 penyelenggara
fintech peer-to-peer lending yang telah
mendapatkan ijin OJK.

1.

Pasal 7
Penyelenggara
wajib
mengajukan
pendaftaran
dan perizinan kepada OJK

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Tetap

Kebutuhan hukum:
perlu pengaturan
mengenai
pengenaan sanksi
terhadap pelaku
Terkait dengan perizinan penyelenggaraan penyelenggara
sebenarnya sudah diatur pada Pasal 7 sampai fintech peer to peer
dengan Pasal 13 POJK No. 77/POJK.01/2016. lending
yang
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Dalam peraturan tersebut, ada dua tahapan yang
harus dilalui oleh calon perusahaan fintech peer to
peer lending (calon Penyelenggara), yaitu pertama
mengajukan permohonan pendaftaran kepada
OJK. Kedua, setelah terdaftar di OJK lalu
mengajukan permohonan perizinan sebagai
Penyelenggara peer to peer lending.

belum
terdaftar
atau belum berizin
namun
sudah
beroperasi,
sehingga
mencegah
(preventif)
jatuhnya korban.

POJK
ini
mengatur
ketentuan
terkait
penyelenggaraan fintech peer to peer lending yang
secara resmi memiliki izin dan berada di dalam
pengawasan OJK. Sementara penyelenggara
fintech peer to peer lending yang belum terdaftar
atau belum berizin, masih di luar pengawasan OJK,
sehingga tindakan yang bisa diambil saat ini masih
sebatas pemblokiran oleh Satgas Waspada
Investasi.
Tindakan pemblokiran yang dilakukan Satgas
Waspada Investasi tidak cukup optimal dalam
menanggulangi
keberadaan
penyelenggara
fintech peer to peer lending ilegal. Hal ini terlihat
dari terus bermunculannya aplikasi Penyelenggara
fintech peer to peer lending ilegal yang baru yang
diantaranya mungkin sudah pernah diblokir,
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tetapi kemudian membangun aplikasi baru
dengan nama dan alamat website yang baru.
Direkomendasikan untuk mengatur ketentuan
pengenaan sanksi terhadap pelaku penyelenggara
fintech peer to peer lending yang belum terdaftar
atau belum berizin namun sudah beroperasi,
sehingga mencegah (preventif) jatuhnya korban.

2.

Pasal 17

Efektivitas
Pelaksanaan
(1)
Penyelenggara
PUU
memberikan masukan atas
suku bunga yang ditawarkan
oleh Pemberi Pinjaman dan
Penerima Pinjaman dengan
mempertimbangkan
kewajaran
dan
perkembangan
perekonomian nasional.

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

Bunga bagi peminjam tidak seperti suku bunga
perbankan yang diatur ketat, pada pinjaman
online masih belum mempunyai aturan yang
lengkap. POJK No. 77/POJK.01/2016 hanya
mengatur bahwa Penyelenggara memberikan
masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh
Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman
dengan mempertimbangkan kewajaran dan
perkembangan perekonomian nasional.

Tetap
Kebutuhan hukum:

Pengenaan bunga
maksimal
perlu
diatur
dengan
peraturan
perundangundangan supaya
memberikan
Ketentuan mengenai pengenaan bunga maksimal
kepastian hukum
sudah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan
Bersama Indonesia (AFPI). Pengenaan bunga
maksimum adalah 0,4% per hari. Jika ada yang
melanggar akan dikenakan sanksi oleh Asosiasi
tersebut. Menurut Munawar Kasan (Direktorat
Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech),
sejauh ini penyelenggara fintech peer to peer
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lending yang berizin mematuhi aturan yang telah
ditetapkan oleh AFPI. Dana pinjaman dari P2P
Lending pada umumnya digunakan oleh pelaku
UMKM dan masyarakat untuk kebutuhan working
capital atau inventory yang lebih banyak, serta
untuk meningkatkan services di sektor
perindustrian.
Pengenaan
bunga
maksimal
dapat
dipertimbangkan untuk diatur dengan peraturan
perundang-undangan
supaya
memberikan
kepastian hukum

3.

Pasal 47
(1)
Atas
pelanggaran
kewajiban dan larangan
dalam peraturan OJK ini, OJK
berwenang
mengenakan
sanksi administratif terhadap
Penyelenggara berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban
untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Kekosongan
hukum

Belum
ada
pengaturan

Tindakan pemblokiran yang dilakukan Satgas
Waspada Investasi tidak cukup optimal dalam
menanggulangi
keberadaan
penyelenggara
fintech peer to peer lending ilegal. Hal ini terlihat
dari terus bermunculannya aplikasi penyelenggara
fintech peer to peer lending ilegal yang baru yang
diantaranya mungkin sudah pernah diblokir,
tetapi kemudian membangun aplikasi baru
dengan nama dan alamat website yang baru.

Tetap

Kebutuhan hukum:
perlu pengaturan
mengenai
pengenaan sanksi
terhadap pelaku
penyelenggara
fintech peer to peer
lending
yang
POJK
ini
mengatur
ketentuan
terkait belum
terdaftar
penyelenggaraan fintech peer to peer lending yang atau belum berizin
secara resmi memiliki izin dan berada di dalam namun
sudah
pengawasan OJK. Sementara penyelenggara beroperasi,
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c. pembatasan
usaha; dan

kegiatan

fintech peer to peer lending yang belum terdaftar
atau belum berizin, masih di luar pengawasan OJK,
sehingga tindakan yang bisa diambil saat ini masih
sebatas pemblokiran oleh Satgas Waspada
Investasi.

d. pencabutan izin

sehingga
mencegah
(preventif)
jatuhnya korban.

Direkomendasikan untuk mengatur ketentuan
pengenaan sanksi terhadap pelaku penyelenggara
fintech peer to peer lending yang belum terdaftar
atau belum berizin namun sudah beroperasi,
sehingga mencegah (preventif) jatuhnya korban.

4.

POJK No. 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mengatur Ubah
secara jelas mengenai pengenaan biaya layanan
atau biaya administrasi dalam peer to peer
lending. Terkait hal ini ketentuan mengenai
pengenaan biaya layanan sudah diatur oleh
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
(AFPI). Untuk kedepannya dapat dipertimbangkan
biaya pelayanan diatur batas atas/maksimal nya
oleh OJK. Hal ini diharapkan dapat memberikan
kepastian hukum bagi para pihak terkait sekaligus
dapat membuat iklim usaha terkait pinjaman
online lebih berkembang dan kondusif.
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5.

Seluruh pasal

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mengatur tata Ubah
cara penagihan dalam hal Peminjam gagal bayar
atau terlambat bayar. Kekosongan hukum ini
berpotensi menyebabkan Penyelenggara peer to
peer lending melakukan penagihan yang
melanggar hukum dan hak asasi manusia. AFPI
telah mengeluarkan aturan mengenai aturan
terkait penagihan ini, namun sebaiknya diatur
dalam peraturan perundang-undangan sehingga
lebih berkepastian hukum daripada diatur oleh
asosiasi

29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020
Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
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7

1.

Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
16
/POJK.04/2021
Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek dampak
pelaksanaan
peraturan

Dampak
terhadap dunia
usaha

Bagi penyedia dana (investor), investasi melalui Tetap
SCF dengan instrumen saham termasuk berisiko
tinggi karena dengan membeli saham di SCF
berarti investor sebagai penyedia dana dianggap
telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan
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57/POJK.04/2020
Tentang
Penawaran
Efek
Melalui
Layanan Urun Dana Berbasis
Teknologi Informasi

serta memahami semua risiko investasi
termasuk resiko kehilangan sebagian atau
seluruh modal. SCF hanya bertindak sebagai
penyelenggara
urun
dana
yang
mempertemukan antara pemodal dengan
penerbit (UMKM), bukan sebagai pihak yang
menjalankan bisnis (penerbit).

2.

Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
16
/POJK.04/2021
Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
57/POJK.04/2020
Tentang
Penawaran
Efek
Melalui
Layanan Urun Dana Berbasis
Teknologi Informasi

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek akses Ketersediaan
informasi
informasi dalam
masyarakat
menerapkan
pengaturan
peraturan

OJK bertindak sebagai regulator dan pemberi Tetap
izin, bukan sebagai penjamin investasi. Memang
setiap peluang pemenuhan kebutuhan dana
atau sarana investasi bagi pemilik dana
merupakan
trade
off
yang
harus
dipertimbangkan secara matang oleh kedua
belah pihak. bagi investor yang ingin
menginvestasikan uangnya melalui perusahaan
Securities crowdfunding maka pastikan terlebih
dahulu telah terdaftar dan berizin di OJK.

3.

Pasal 26

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Pasal ini menjabarkan bahwa penyelenggara Ubah
dapat
tidak
meneruskan
kegiatan
operasionalnya dengan cara mengembalikan izin
kepada OJK dengan cara mengajukan
permohonan. Namun dalam ketentuan
pengembalian izin ini tidak dijelaskan kriteria

1) Penyelenggara yang telah
memperoleh izin dan
menyatakan tidak akan
meneruskan
kegiatan
operasionalnya
dapat

Belum
ada
pengaturan
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mengembalikan
izin
dengan
mengajukan
permohonan
kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
2) Penyelenggara
yang
mengajukan permohonan
pengembalian
izin
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib
menyerahkan
Layanan
Urun
Dana
yang
dilakukannya
kepada
Penyelenggara lain dan
menyelesaikan seluruh
kewajibannya
terkait
Layanan Urun Dana.

4.

Pasal 36
Penerbit dapat membatalkan
penawaran
Efek
melalui
Layanan Urun Dana sebelum
berakhirnya masa penawaran
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 dengan membayar
denda
sejumlah
yang

apa yang menyebabkan penyelenggara dapat
mengembalikan izin penyelenggara kepada OJK.
Seharusnya diatur juga kriteria mengenai
pengembalian izin oleh penyelenggara.

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek Dampak
Pelaksanaan
Peraturan

Dampak
Dalam pasal ini menjelaskan bahwa penerbit Ubah
terhadap dunia dapat membatalkan penawaran efek sebelum
berakhirnya
masa
penawaran
dengan
usaha
membayar denda. Terkait dengan besaran
denda ini apakah pihak penyelenggara bebas
menentukan besaran dendanya ataukah besaran
denda dapat diatur oleh asosiasi penyelenggara
fintech.
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ditetapkan dalam perjanjian
penyelenggaraan
Layanan
Urun
Dana
kepada
Penyelenggara.

5.

Pasal 86
Kejelasan
Selain sanksi administratif Rumusan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (4), Otoritas Jasa

Jika memang besaran denda ini di tentukan oleh
penyelenggara bisa saja pihak penerbit akan
mencari penyelenggara fintech yang memiliki
besaran denda yang paling kecil diantara fintech
yang lain. Kemudian dimungkinkan penerbit
dapat dengan mudah membatalkan penawaran
efek yang telah dilakukan kemudian
menawarkan lagi kemudian membatalkan lagi
sehingga lambat laun dapat membuat
kenyamanan konsumen menjadi terganggu.
Kemudian bagaimana dana pemodal yang telah
melakukan penawaran tersebut, apakah serta
merta dapat langsung diterima dan masuk
kerekening pemodal ketika pembatalan
penawaran oleh pihak penerbit tersebut
dilakukan atau menunggu waktu tertentu. Jika
menunggu waktu tertentu apalagi dengan
jangka waktu yang lama maka akan merugikan
pemodal
karena
pemodal
dapat
menginvestasikan dananya ke penerbit yang
lain.
Penggunaan
Tidak
Dalam pasal ini menjelaskan bahwa selain sanksi Ubah
administratif, OJK dapat melakukan tindakan
bahasa, isitlah, menimbulkan
kata
ambiguitas/mult tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
itafsir
Keuangan ini.
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DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Keuangan dapat melakukan
tindakan tertentu terhadap
setiap pihak yang melakukan
pelanggaran
ketentuan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan ini.

Harusnya di POJK ini dijelaskan apa saja yang di
maksud dengan tindakan tertentu tersebut agar
tidak dipahami tindakan sewenang-wenang yang
dapat dilakukan oleh OJK

30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pasal 12 ayat (3)

Ketepatan
Jenis
Peraturan
PerundangUndangan

-

-

Pada pasal ini mengamanatkan pembentukan
Peraturan pelaksanaan terkait tata cara
pelaksanaan Regulatory Sandbox diatur lebih
lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan. Surat Edaran yang dimaksud telah
dibentuk dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan No. 21/OJK.02/2019 tentang
Regulatory Sandbox.
Surat Edaran tersebut menekankan bahwa
regulatory sandbox merupakan satu-satunya
cara untuk mereview sebuah inovasi keuangan

Tetap
Substansi
SE
Regulatory
sandbox
dinaikkan ke level
POJK
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VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

2.

Bab IV
Regulatory Sandbox

Efektivitas
Pelaksanaa
n Peraturan
PerundangUndangan

Kekosongan
pengaturan

Belum
ada
pengaturan

digital atau menguji inovasi keuangan digital
apakah layak untuk disebarluaskan ke public.
Mengingat pentingnya peran regulatory sandbox
maka substansi dari surat edaran ini sebaiknya
dinaikkan ke dalam POJK agar lebih memberi
kepastian hukum dan ketahuia oleh publik yang
membutuhkan dibandingkan jika diatur pada
tingkat Surat Edaran.
Media informasi dan komunikasi antara Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Inovasi
Keuangan Digital (IKD) atau Gerbang Elektronik
Sistem Informasi (GESIT) menegaskan bahwa per
Januari 2022 Grup Inovasi keuangan digital telah
memberikan status tercatat kepada 83
permohonan IKD. Permohonan IKD yang masuk
kedalam Regulatory Sandbox tersebut model
bisnisnya dikelompokkan menjadi 15 cluster
antara lain: aggregator, financial planner, E-KYC,
Innovative credit scoring, insurtech, online
Distres Solution, Regtech, Insurance Hub,
Financing
Agent,
Property
Investment
Management, Project Financing, Funding Agent,
Transaction Authentication, Tax and Accounting,
RegTech-TTD elektronik.

Tetap
Menerbitkan
kebijakan
yang
secara
khusus
mengatur model
bisnis sektor jasa
keuangan
yang
inovasi keuangan
digitalnya
terdaftar di OJK.

Dari sejumlah cluster yang disebutkan di atas,
belum nampak adanya regulasi yang mengatur
masing-masing
model
bisnis
secara
spesifik/memadai. Maka dari itu sebaiknya
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INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

diterbitkan kebijakan khusus yang menjadi
landasan hukum masing-masing model bisnis
sehingga status terdaftar dari sektor jasa
keuangan yang mendaftarkan inovasi keuangan
digitalnya melalui OJK memperoleh legitimasi
yang lebih kuat lagi
Perlu dilakukan pendalaman apakah cluster
tersebut seluruhnya masuk dalam lingkup
pengawasan dan pengaturan OJK atau lembaga
lain. Sebagai contoh model bisnis financial
planner. Platform ini mempunyai keterkaitan
erat dengan pasar modal karena merupakan
sebuah platform yang membantu individu
melakukan perencanaan keuangan serta
memberikan masukan pilihan produk investasi.
OJK sebaiknya melakukan analisa/pendalaman
agar setiap inovasi keuangan digital yang lahir
dapat memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya.

3.

Pasal 15 ayat 2
Persetujuan atas permohonan
pendaftaran dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak
dokumen
permohonan
pendaftaran
sebagaimana

Kejelasan
rumusan

Penggunaan
Menimbulkan
Bahasa, istilah, ambiguitas/m
kata
ultitafsir

Rumusan pasal 15 ayat (2) belum menjelaskan Ubah
frasa “hari” dalam arti hari kerja atau hari
kalender
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REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Bagian menimbang POJK menekankan arah
suatu
inovasi
keuangan
digital
yang
bertanggungjawab, aman, mengedepankan
perlindungan konsumen dan memiliki risiko dan
terkelola dengan baik. Disamping itu tantangan
dinamika keuangan digital yang semakin canggih
dan terus berinovasi menyesuaikan kebutuhan
masyarakat terjadi secara cepat merupakan hal
yang tidak dapat terhindarkan.
Regulatory Sandbox yang dilaksanakan dalam
jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang
selama 6 bulan apakah merupakan waktu yang
dinilai ideal dalam memberikan keseimbangan
antara prinsip perlindungan konsumen dan
kehati-hatian dengan inovasi dan kompetisi yang
cepat dalam waktu yang singkat. Perlu dilakukan
evaluasi agar pelaku usaha tidak kehilangan
momentum dalam menjalankan inovasi
bisnisnya/tidak ditinggalkan oleh penggunanya.
POJK No. 13 tahun 2018 dimaksudkan untuk
memastikan proses bisnis IKD telah memenuhi
persyaratan. Dalam praktiknya, pelaku IKD yang
mendaftar ke Regulatory sandbox tidak
semuanya baru, ada pula yang belum terdaftar
namun sudah sudah menjalankan bisnisnya.
Bagaimana OJK mengatur model bisnis IKD yang

Melakukan
evaluasi/review
jangka
waktu
pelaksanaan
Regulatory
sandbox
agar
pelaku
usaha
tidak kehilangan
momentum/ditin
ggalkan
oleh
penggunannya

dimaksud pada ayat
diterima secara lengkap

(1)

4.

Pasal 9
Regulatory
Sandbox
dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang
selama 6 (enam) bulan apabila
diperlukan.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

5.

Pasal 4
Kriteria IKD meliputi:
g. Memperhatikan aspek
perlindungan konsumen dan
perlindungan data

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan
masih relevan
untuk

Tetap
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1

2

3

4

5

6

7

diberlakukan
secara efisien

sudah berjalan
saat sebelum pelaku
mendaftarkan
inovasinya
dan
jaminan
penyelenggaraan inovasinya tersebut telah
mengedepankan aspek perlindungan konsumen.

31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Relevansi
dengan
situasi saat
ini

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

1.

Seluruh Pasal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tetap
merupakan Undang-undang payung (umbrella
act) perlindungan konsumen barang dan/atau
jasa namun pengaturan lebih khusus masingmasing sektor mengatur sendiri. Di sektor jasa
keuangan,
OJK
mengatur
pengaturan
perlindungan konsumennya melalui POJK Nomor
6/POJK.07/2022
tentang
Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan.
POJK ini mengganti POJK Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan untuk menyikapi perkembangan
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PENGATURAN
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REKOMENDASI

1

2

3

4
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6

7

sektor jasa keuangan yang kompleks dan
dinamis. POJK ini disahkan tanggal 14 April 2022.

32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif.

Model bisnis perbankan digital yang pruden dan
berkesinambungan. Frasa kata ‘pruden’ dalam
perbankan digital diatur dalam Pasal 24 huruf (b)
POJK Nomor 12/POJK.03/2021 merupakan
turunan dari Pasal 2 UU Perbankan yang mengatur
bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

1.

Pasal 24 ayat (1) huruf b

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Pengaturan ini dinilai belum lengkap sehingga
untuk dapat berlaku mengikat (menjadi norma
yang bersifat imperatif) perlu dilengkapi dengan
kriteria dan ukuran dari ‘pruden’ pada
penyelenggaraan perbankan digital itu sendiri.

Tetap
Kebutuhan hukum:
Perlu
dilengkapi
dengan kriteria dan
ukuran dari ‘pruden’
pada
penyelenggaraan
perbankan digital.
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INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif.

Pengertian manajemen risiko menunjuk pada
proses assessment dan kelaikan transaksi baik
terkait transaksi nasabah deposan maupun
nasabah pembiayaan. Fokus manajemen risiko
yang dimaksud adalah assessment dan kelayakan
transaksi secara digital yang hingga saat ini belum
diterbitkan petuntuk pelaksanaan assessment dan
kelaikan transaksi secara digital.

Tetap

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif.

Pengaturan ini terkait tata kelola dan persyaratan
adanya kemampuan teknologi informasi bagi
direktur perbankan digital. Artinya dalam hal ini
jelas bahwa OJK sebagai lembaga yang
menyelenggarakan fit and proper test bagi direksi
perbankan perlu menerbitkan aturan khusus
mengenai penyelenggaraan dan standar kelulusan
bagi fit and proper test calon direktur
penyelenggara bank digital. Dalam hal ini tentu
tidak dapat dipersamakan standar kelulusan bagi
bank konvensional dan bank digital mengingat
baik bank konvensional maupun perbankan digital
memiliki tata kelola yang berbeda.

Tetap

2.

3.

Pasal 24 ayat (1) huruf c

Pasal 24 ayat (1) huruf d

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Kebutuhan hukum:
Perlu menerbitkan
petuntuk
pelaksanaan assess
ment dan kelaikan
transaksi
secara
digital.

Kebutuhan hukum:
Perlu diatur secara
khusus
mengenai
penyelenggaraan
dan
standar
kelulusan
bagi fit
and
proper
test calon direktur
penyelenggara bank
digital.
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1

2

3

4

5

6

7

Pengaturan
dalam
peraturan
tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif.

Pengaturan ini terkait perlindungan terhadap
keamanan data nasabah. Penyelenggaraan bank
digital harus menjalankan perlindungan terhadap
keamanan data nasabah. Keamanan data
merupakan tantangan utama industri digital saat
ini mengingat hingga saat ini masih banyak
penyalahgunaan data nasabah perbankan.

Pasal 24 ayat (1) huruf e

4.

Efektivitas
pelaksanaan
PUU

Aspek
operasional
atau
tidaknya
peraturan

Tetap
Kebutuhan hukum:
Perlu
segera
diterbitkan
pengaturan terkait
perlindungan
terhadap keamanan
data nasabah

33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
PerundangUndangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini

1.

Seluruh pasal

Pengaturan
dalam
peraturan
masih
relevan
dengan

POJK
No.
13/POJK.03/2021
tentang Tetap
Penyelenggaraan Produk Bank Umum ini
menitikberatkan pada penguatan dalam perizinan
dan penyelenggaraan produk bank dari semula
menggunakan pendekatan modal inti (capitalbased approval) menjadi pendekatan berbasis
risiko (risk-based approval). Aturan ini juga
menyasar aspek akselerasi transformasi digital
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situasi
ini

saat

yang memberikan ruang kepada bank untuk lebih
inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan
digital tanpa mengabaikan aspek prudensial.
Digitalisasi produk dan layanan perbankan ini
selanjutnya diharapkan dapat mendukung
efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan.
POJK ini juga memberi ruang inovasi bagi bank
umum untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi
masyarakat akan produk bank sesuai dengan
kebutuhannya (customer centric). Upaya yang
dilakukan OJK untuk percepatan proses perizinan
produk bank, baik melalui penyederhanaan
klasifikasi produk (dasar dan lanjutan) serta
termasuk penyelenggaraannya antara lain melalui
piloting review dan instant approval, semata
untuk mendorong pengembangan inovasi produk
dan layanan bank. Dengan pendekatan perizinan
baru ini, menciptakan level of playing field yang
sama dalam industri perbankan, membuka ruang
inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi,
dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung time
to market produk bank yang lebih cepat, sehingga
bank tetap dapat memiliki daya saing yang tinggi
di tengah maraknya shadow banking berbasis IT.
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34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundangundangan

Aspek
relevansi
dengan
situasi saat
ini.

Pengaturan
dalam peraturan
masih relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

Pasal ini menyatakan bahwa Bank dilarang
menanggung atau turut menanggung risiko yang
timbul dari produk dan/atau jasa yang ditawarkan
oleh mitra Bank dalam menyelenggarakan layanan
perbankan digital oleh Bank berdasarkan
perjanjian kemitraan antara Bank dan mitra Bank.

1.

Pasal 17 ayat (1)

Tetap
Kebutuhan hukum:

Perlindungan
nasabah perlu diatur
dalam hal risiko ini
terjadi,
meskipun
Dalam penjelasannya dijelaskan contoh risiko
pihak bank tidak
yang timbul dari produk dan/atau jasa yang
turut serta sebagai
ditawarkan oleh mitra Bank terkait dengan
para pihak dalam
Layanan Perbankan Digital berupa layanan
perjanjian
yang
transaksional antara lain:
dibuat oleh LJK dan
1. ketidaksesuaian spesifikasi barang yang nasabah.
dijual atau jasa yang ditawarkan oleh mitra
Bank berupa lembaga non-LJK; atau
2. ketidaksesuaian manfaat produk milik LJK
mitra Bank antara yang diajukan melalui
aplikasi milik Bank dengan perjanjian kerja
sama antara nasabah dengan mitra Bank
tersebut.
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35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek

No.

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bagian kedua
Persyaratan
Pasal 5

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek SOP

Ketersediaan SOP
yang
jelas,
lengkap
dan
benar-benar
diterapkan

Berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh pelaku Tetap
usaha di sektor jasa keuangan bila ingin menjadi
Mitra Pemasaran PPE, di antaranya memiliki
prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan
dan sistem pengendalian internal yang memadai.
Hal ini adalah tantangan bagi mereka yang belum
pernah melakukan kegiatan pemasaran produk
pihak ketiga. Demikian pula dengan kemungkinan
masih diperlukannya berbagai pengaturan lebih
lanjut dan besarnya kebutuhan investasi
tambahan dalam bidang teknologi maupun
sumber daya manusia untuk memanfaatkan
peluang ini.
Dari sisi pertanggungjawaban masing-masing
pihak secara hukum, penjualan produk milik pihak
ketiga juga bukanlah suatu hal yang sederhana.
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