
 
 

 
 

 

 

 

 

INOVASI KEUANGAN DIGITAL TERHADAP 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI 

INDONESIA (ANALISIS YURIDIS EMPIRIS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR: 13/POJK.02/2018) 

SKRIPSI 

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

Oleh 

JERICO MATHIAS 

8111416078 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 



ii 
 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 



iv 
 

  



 
 

v 
 

 



vi 
 

MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

Tetaplah Menjadi Manusia jangan pernah menjadi Tuhan dan tetaplah bersyukur 

karena  semakin kita bersyukur maka akan semakin banyak kebahagiaan yang 

kita dapatkan. (Jerico Mathias) 

Dalam kehidupan sosial, hiduplah dengan rendah hati. Ketika berpikir, tetaplah 

untuk menjadi sederhana. Ketika ada dalam konflik, jadilah adil dan baik hati. 

Ketika memerintah, janganlah mencoba untuk mengambil kendali. Ketika bekerja, 

lakukanlah apa yang engkau nikmati. Dalam hidup berumah tangga, jadilah 

untuk ada sepenuhnya bagi keluargamu. (Lao Tzu) 

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 

dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 

ucapan syukur. (Filipi 4:6) 

Persembahan: 

Karya ini saya persembahkan untuk: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya. 

2. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Hariston 

Marpaung dan Ibu Yenni Rosmaida Siahaan, yang 

tidak ada henti-hentinya memberikan doa dan 

dukungan baik moral maupun materil, serta selalu 

membantuku ketika mengalami kesulitan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Abang dan kakak saya, Abang Devied Valentin 

Yenhart Marpaung dan Kakak Cindi Cristiani 

Marpaung yang memberikan dukungan secara moril 

maupun materil, inspirasi, dan semangat kepada saya. 

4. Teman-Teman seperjuanganku Fakultas Hukum 

UNNES 2016. 

5. Almameterku Universitas Negeri Semarang. 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 

anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNNES untuk memperoleh 

gelar sarjana hukum. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Inovasi 

Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial Di 

Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 13/Pojk.02/2018)”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan 

atas bantuan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum.,Selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

4. Aprilia Niravita S.H. M.KN., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

5. Ibu Dr. Dewi Sulistianingsih SH., M.H., dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, 

dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Laga Sugiarto, S.H.,M.H., selaku dosen HTN-HAN, Kapsel HAN 

yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk 

penulis selama masa studi. 



viii 
 

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ilmu dan pengalaman berharga yang bermanfaat bagi penulis 

selama masa perkuliahan. 

8. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan segala bantuan dan pelayanan selama masa perkuliahan. 

9. Bapak Harris Darmawan selaku Direksi Operasional PT. Solusi 

Finansialku Indonesia yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk 

melakukan wawancara dalam penelitian ini. 

10. Bapak Ascaryo Putro dan Ibu Candra Candrika selaku Fintech Analyst 

OJK Infinity yang telah memberikan ilmu, wawasan, informasi, dan secara 

jelas mengenai Fintech dan Fintech  IKD dalam penelitian ini. 

11. Ibu Aida Rezalina selaku Public Policy Associate AFTECH (Asosiasi 

Fintech Indonesia) yang memberikan waktu melakukan wawancara dalam 

penelitian ini. 

12. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Hariston Marpaung dan Ibu Yenni 

Rosmaida Siahaan yang tiada henti memberikan doa dan dukungan baik 

moral maupun material, serta selalu membantuku ketika mengalami 

kesulitan dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Abang dan kakak saya, Abang Devied Valentin Yenhart Marpaung dan 

Kakak Cindi Cristiani Marpaung yang memberikan dukungan secara moril 

maupun materil, inspirasi, dan semangat kepada saya. 

14. Seluruh keluarga UKM DEBAT FH UNNES dari tahun kepengurusan 

2016 s.d 2020 terutama kepengurusan tahun 2018, terimakasih untuk 



ix 
 

semangat, dukungan moril, kerjasamanya serta pengalaman organisasi 

selama penulis berada di UKM ini. 

15. Seluruh keluarga UKM DEBAT 2016 Frans Josua Napitu, Immanuel H 

Turnip, Siti Khoerunisa, Jefri Ewardiman, dan Ignatius Rhadite yang telah 

memberikan dukungan dan diskusi. 

16. Seluruh keluarga KMKFH UNNES yang telah memberikan dukungan, 

semangat, kebahagian dan kekrabatan dalam setiap kegiatan. 

17. Seluruh keluarga KMKFH 2016 (16 Seperjuangan) yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat tiada henti. 

18. Seluruh keluarga UKK UNNES yang telah memberikan dukungan serta 

semangat. 

19. Kompa GKI Peterongan terutama Care Group yang selalu memberikan 

pergumulan dalam Tuhan dan motivasi. 

20. Sahabat-sahabat Rejeki Kost Dian Tri, Gilang Harmanandra, Andri 

Pradana, Ervian Tri Prasetyo, dan Feri Prasetyo Nugroho yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat tiada henti. 

21. Seluruh kepengurusan dan anggota Liverpool FC UNNES yang telah 

memberikan keceriaan dan kekerabatan dalam setiap kegiatan nonton 

bareng. 

22. Sahabat-sahabat terbaik Khoiril Huda, Frans Josua Napitu, Desti Rekah, 

Nurul L, Galuh Dwi Novanda, Zulfa yang dari awal semester yang selalu 

hadir saat susah dan senang. 

23. Sahabat-sahabat kuliah Khoiril Huda, Tirta, Sueb yang telah mengisi 

kehidupan sehari-hari penulis, menghibur dan berbagi canda tawa. 



x 
 

24. Keluarga baru selama 45 hari KKN Desa Gondoriyo Kec. Bergas Kab. 

Semarang, Anggit Risdiyanto, Satya Nanda Yulianto, Adnia Tsani, Eko 

Sunarsih, Fizan Aliyafi, Nensi Febrianti, Sodikun, Juandika Wisnu 

Saptyanto, Nilam Putri, Sandi Ruwanto, Raja Alma, Diana Mantra dan 

Dhanny Saraswati. 

25. Teman-Teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Penghubung Komisi 

Yudisial Jawa Tengah Anindhita Sekaring, Edi Bagus Prayogo (Sueb), 

Dicky Novan. 

26. Teman-Teman Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang Angkatan 2016 dan Senior yang telah memberikan 

dorongan dan semangat. 

27. Almamater Universitas Negeri Semarang. 

28. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan berbagi ilmu 

pengetahuan dan saran dalam proses penelitian ini hingga selesai. 

Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih serta karunia kepada 

semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya 

bagi penulis umumnya bagi kita semua. 

Semarang, 22 April 2020 

Penulis 

 

 

Jerico Mathias 

NIM. 8111416078 



 
 

xi 
 

ABSTRAK 

Mathias, Jerico.2020.Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan 

Teknologi Finansial Di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.02/2018).Skripsi Bagian Perdata Hukum Perdata 

Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang: Pembimbing Dr. Dewi 

Sulistianingsih, S.H.,M.H. 

Kata Kunci : Inovasi Keuangan Digital, Perkembangan Teknologi Finansial, 

Regulatory Sandbox 

Inovasi Keuangan Digital merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, 

model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di 

sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 

Digital di sektor jasa keuangan. Tujuan Penelitian ini yaitu: (1)  Mengindentifikasi 

dan Menganalisa Dampak Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan 

Teknologi Finansial Pasca Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

13/Pojk.02/2018, (2) Mengindentifikasi, Mendeskripsikan, dan Menganalisis 

Pelaksanaan Regulatory Sandbox Sebagai Upaya Akselerasi Hukum Dalam 

Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan 

penelitian Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu 

(wawancara dan observasi) dan data sekunder yaitu (studi kepustakaan). Untuk 

memeriksa objektifitas dan dan keabsahan data dilakukan dengan teknik 

triangulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Dampak dikeluarkannya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.02/2018 tentang Inovasi 

Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai payung hukum terhadap 

Penyelenggara Fintech yang tidak termasuk ke dalam Perturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor. 77/POJK.02/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi & Peraturan Bank Indonesia Nomor. 

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial. (2) Regulatory 

Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen 

keuangan, dan tata kelola Penyelenggara, maka Regulatory Sandbox bertujuan  

agar setiap Penyelenggara diterima masyarakat Indonesia. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu Perkembangan Teknologi Finansial 

(Fintech) yang sangat pesat mengasilkan banyak penyelenggara Teknologi 

Finansial semakin inovatif sehingga perlu adanya payung hukum bagi 

penyelenggara fintech yang tidak termasuk kriteria POJK No. 77/POJK.02/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi & PBI 

No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, maka Otoritas 

Jasa Keuangan membentuk Grup Inovasi Keuangan yang didalamnya terdapat 

OJK Infinity (Innovation Centre for Digital Financial Technology) yang 

menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan dan Penyelenggara yang 

mendaftarkan kepada Otoritas Jasa wajib berupa perseroan terbatas dan terdaftar 
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pada asosiasi penyelenggara, maka Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Asosiasi 

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yaitu Asosiasi Fintech Indonesia 

(AFTECH) yang membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan ruang 

uji terbatas (Regulatory Sandbox). Regulatory Sandbox bertujuan sebagai 

mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai 

keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola 

Penyelenggara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia pada dasarnya terus melakukan upaya dalam memajukan 

segala hal. Sejak zaman purba, sebenarnya secara berkala manusia telah 

menunjukkan perkembangan dalam berfikir untuk memajukan segala hal 

demi memudahkan kebutuhan mereka (Ngafifi, 2014: 35). Bahkan 

teknologi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman purbakala meskipun 

dalam bentuk yang masih sederhana. Teknologi tersebut beberapa di 

antaranya yaitu alat bantu dalam mencari makan, kemudian alat yang 

membantu dalam berburu, serta untuk mengolah makanan. Alat bantu 

tersebut ada beberapa diantarnya terbuat dari bambu, kayu, batu, dan 

bahan sederhana lain yang mudah dijumpai di alam bebas. 

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak menunjukan 

kemajuan yang signifikan dimana pengaruhnya sangat terasa dalam 

kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menunjang berbagai aktivitas 

manusia. Manusia sendiri telah mengenal teknologi sejak beribu ribu 

tahun yang lalu. Faktanya sebelum memasuki era modern seperti 

sekarang ini, teknologi mengalami perkembangan dari masa ke masa, 

melalui beberapa fase. Diawali pada masa pra sejarah, masa dimana 

manusia belum mengenal tulisan. Adapun manusia pada masa ini 

membuat alat-alat dari batu yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan 

seperti berburu dan mengolah makanan. Selanjutnya memasuki zaman 
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kuno atau masa setelah pra sejarah dimana banyak penemuan yang 

digunakan untuk keperluan massal seperti kapal dan bangunan,serta 

ditemukan juga peninggalan sejarah berupa tulisan. Memasuki abad ke 5 

hingga 15 masehi atau abad pertengahan, yang mana bangsa eropa 

merupakan pelopor perkembangan teknologi pada masa ini. Teknologi 

yang terlihat adalah dari sisi seninya serta ditemukan berbagai rumus 

matematika dan teori fisika. Pada masa ini pula ditemukan kompas yang 

digunakan untuk melakukan penjelajahan. Pada awal revolusi industri 

yakni sekitar abad 17 sampai dengan 18 masehi, permintaan kebutuhan 

hidup semakin banyak, seiring bertambahnya manusia. Teknologi yang 

ditemukan adalah berupa mesin dengan kemampuannya dalam hal 

produksi masal. Hingga pada masa sekarang, teknologi semakin 

memperlihatkan kemajuan yang perkembangannya meliputi berbagai 

bidang kehidupan manusia. Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini 

ditandai dengan adanya perubahan proses produksi serta 

diperkenalkannya produk-produk baru yang berdampak pada peningkatan 

produktivitas. 

Kemajuan teknologi juga ditandai dengan adanya revolusi industri 

yang muncul dan terjadi pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin 

uap. Pada saat itu tenaga manusia sudah dapat digantikan dengan mesin 

sehingga pabrik mampu menghasilkan produk secara massal. Kemudian 

revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan 

listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Revolusi Industri 

3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970 melalui penggunaan komputerisasi, 
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dan yang terbaru yaitu revolusi industri 4.0 yang dimulai sekitar tahun 

2010 melalui rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang 

punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi 

Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia 

berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan 

mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak 

hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti 

ekonomi, sosial, dan politik, serta yang berkaitan dengan teknologi informasi. 

Teknologi informasi dapat menjadi sumber informasi dan sarana belajar, 

dan  menjadi sarana dalam melihat pasar secara lebih luas melalui 

produknya (Zulfah, 2018: 3). 

Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi 

membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi 

terus berkembang untuk memudahkan manusia seiring dengan 

bertambahnya kebutuhan hidup dari yang sebelumnya. Kegiatan 

teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk 

kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, dan 

juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis (Barkatullah, 

2009: 1). Teknologi informasi dalam The Dictionary of Computers, 

Information Processing and Telecommunications (Hariyadi, 1993: 253) 

yang diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, 

penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan 

memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya 
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dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat 

mengatasi kelambatan manusia dalam mengolah informasi (Pendit, 1994: 

37). Kelambatan itu terasa sebab pada volume informasi semakin cepat 

membengkak. Pendit juga menambahkan bahwa teknologi informasi 

memungkinkan konsumsi informasi dalam jumlah besar dan kecepatan 

luar biasa. Kemampuan tersebut terutama disebabkan oleh “ujung 

tombak” teknologi informasi, yakni komputer. 

Teknologi informasi yang lahir sekitar tahun 1947 ditandai dengan 

ditemukannya komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa 

teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi 

sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi 

mulai abad ke-18 sampai 1947. Kemudian melihat permyataan Peirce 

(1992: 5-6) yang menyatakan bahwa teknologi informasi dapat 

dilambangkan sebagai segitiga sama sisi dengan tiga titik yang sudutnya 

masing-masing automasi, simulasi atau model, dan kecerdasan buatan 

atau sistem berbasis pengetahuan. 

Teknologi informasi meskipun pada kenyataannya telah 

disederhanakan dan sepenuhnya mengubah cara pengumpulan, 

penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi dan memungkinnya 

untuk menggunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari atau 

berbagai aktivitas dibandingkan dengan waktu manapun dalam sejarah 

manusia, hukum telah mempunyai cara dan aturan untuk menangani 

informasi seluruhnya (Endeshaw, 2007: 25). Dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, 
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menyebabkan pemakaian internet dalam dunia bisnis juga berkembang 

dengan pesat, sehingga hukum juga diperlukan untuk mengatur demi 

tercapainya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam berbisnis 

melalui internet bagi para pihak. Di dalam dunia bisnis yang 

memanfaatkan internet, sistem keuangan merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan. Sistem keuangan  pada umumnya merupakan sebuah 

tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama 

dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-

lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Begitu pula 

dengan lembaga keuangan konvensional yang kini mulai bergeser pada 

lembaga adaptasi Fintech. 

Finansial teknologi atau biasa disebut fintech merupakan sebuah 

layanan keuangan dengan menggunakan teknologi yang sangat 

memudahkan manusia di era modern dalam melakukan transaksi dimana 

saja dan kapan saja (Rizal dkk, 2018: 90). Perkembangan teknologi 

finansial tersebut mengakibatkan munculnya konsep yang baru bagi 

siklus perkonomian terlebih juga pada sektor perbankan yang memiliki 

peranan yang besar dalam perekonomian. Dengan adanya teknologi 

finansial diharapkan mampu untuk mempercepat pertumbuhan dan 

pembangun ekonomi. 

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang dewasa ini mulai 

dimasuki oleh teknologi baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan. 

Perkembangan teknologi global telah merubah perilaku dan gaya hidup 

masyarakat menjadi lebih instan dan ingin serba cepat dengan 
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memanfaatkan teknologi informasi yang ada, hal ini menuntut lembaga 

keuangan dan industri untuk membuat inovasi kreatif guna meningkatkan 

pelayanan dengan menggunakan teknologi sebagai dasarnya. 

Menurut The National Digital Centre (NDRC), Financial 

Technology atau disingkat  Fintech  merupakan suatu inovasi pada sektor 

finansial (Fauzan, 2019: 2). Secara yuridis, pengertian FinTech 

ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) FinTech. Berdasarkan 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI FinTech): 

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model 

bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas 

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan 

keandalan sistem pembayaran.” 

Financial Technology atau Teknologi finansial merupakan hasil 

dari gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya 

mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, berawal dari 

model pembayaran yang diharuskan bertatap-muka dan membawa 

sejumlah uang cash, saat ini transaksi dapat dilakukan dengan melakukan 

pembayaran dari jarak jauh sehingga dapat dilakukan dalam hitungan 

detik saja. Fintech muncul dengan seiring perubaan gaya hidup 

masyarakat yang menginginkan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan 

teknologi finansial, permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual-beli 

dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang langsung ke tempat 
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perbelanjaan, pergi langsung ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, 

keengganan mengunjungi suatu tempat dikarenakan dalam pelayanannya 

yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan permasalahan 

tersebut, teknologi finansial sangat membantu dalam melakukan transaksi 

jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis 

namun tetap efektif. Tentunya, inovasi finansial juga mendapat sentuhan 

teknologi modern. Menurut Bank Indonesia keberadaan Fintech yang 

dapat mendatangkan proses transaksi dan pembayaran lebih praktis dan 

aman telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah 

membantu penyelenggara teknologi finansial dalam menekan biaya 

modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. 

Teknologi Finansial atau Fintech merupakan sebuah segmen dari 

dunia startup (rintisan) yang memfokuskan untuk memaksimalkan 

penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam 

berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan dapat dimulai 

dari berbagai metode pembayaran, pinjaman, transfer dana, pengumpulan 

dana, hingga pengelolaan aset dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan 

fintech  di Indonesia (Fathin, 2019 : 2). 

Fintech berkembang dengan pesat di Indonesia dan memiliki 

beberapa bentuk dasar, yaitu diantaranya terdapat pembayaran (digital 

wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer 

Lending), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), 

asuransi (risk management), lintas proses (big data analysis, predicitive 

modeling), dan infrastruktur (security) (Fauzan N I, 2019: 2). 
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Menurut data Findex Bank Dunia pada tahun 2017 ada 48,9% 

orang Indonesia yang terlibat dalam jasa keuangan. Presiden Jowo 

Widodo menginginkan 75% orang Indonesia terlibat dalam jasa 

keuangan, sehingga terdapat selisih 26,1% atau setara dengan 

memasukkan 52 juta orang Indonesia ke dalam industri jasa keuangan. 

Sampai saat ini, sudah ada 1,5 juta titik kontak (touchpoints) yang 

dimiliki institusi keuangan konvensional. 

Kemajuan yang ada di negara-negara Eropa membawa pengaruh 

yang cukup besar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 

Finnancial Technology di Indonesia muncul pada tahun 2015 di bulan 

september dengan hadirnya lembaga yang bernama Asosiasi Fintech 

Indonesia atau AFI. Kemudian AFI memiliki tujuan untuk menyediakan 

partner bisnis yang mumpuni, untuk membangun ekosistem Fintech di 

Indonesia. Setelah itu, dengan waktu yang singkat dari tahun 2006-2007 

perkembangan pengguna Fintech di Indonesia semakin berkembang 

pesat, dan terjadi perkembangan Fintech yang sangat pesat berawal dari 

7% menjadi 78%. Pengguna Fintech mencapai 140 perusahaan dengan 

total nilai transaksi sekitar Rp251 triliun pada tahun 2017. Selanjutnya, 

industri Fintech mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia yang 

dianggap memberikan nilai positif bagi Indonesia, dikarenakan ikut 

berperan aktif di sektor Fintech dengan membuat regulasi. Beberapa 

regulasinya pada tahun 2016 yaitu dengan membentuk Bank Indonesia 

Fintech Office, kemudian pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengeluarkan peraturan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), 
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tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 

Peraturan terkait dengan proses pembayaran transaksi e-commerce 

sehingga bisa lebih efisien dan aman. Industri Fintech mengalami 

kemajuan, karena adanya regulasi dan peraturan tersebut. 

Fintech telah memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek 

bisnis, mulai dari e-commerce, hotel, pariwisata, asuransi, hingga 

properti, dan berbagai aspek lainnya. Melalui fintech, bisnis dapat 

mengambil keuntungan, sebab pelayanan electronic money, virtual 

account, agregator, lending, crowdfunding dan lainnya sepanjang bisnis. 

Adapun pengguna di lahan bisnis ini masih sedikit dan masih dianggap 

trend yang baru berkembang dan ini merupakan kesempatan yang baik. 

Pada saat ini kita hidup di era yang mewajibkan inovasi. Tak dapat 

disangkal bahwa saat ini dunia sedang berubah. Inovasi adalah cara untuk 

berbisanis di abad ke-21 dan merupakan penentu bagi pertumbuhan yang 

bekelanjutan (viki dkk, 2018: 1). Indonesia memiliki potensi besar untuk 

memanfaatkan teknologi digital guna memperluas inklusi keuangan. 

Mengingat pasar ponsel dan digital pun sangat berkembang pesat di 

Indonesia, Fintech dapat memainkan peran penting dalam mempercepat 

inklusi keuangan. Menurut data SNKI (Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif) di tahun 2017 hampir 70% dari penduduk yang tidak memiliki 

rekening bank memiliki ponsel, yang sebenarnya dapat dimasukkan ke 

dalam sistem keuangan melalui 3 juta agen pembayaran Fintech. Untuk 

mempercepat pertumbuhan inklusi keuangan Fintech lebih lanjut lagi, 

maka sangat diperlukan regulasi yang lebih koheren dan mendukung. 
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Kerangka regulasi di sektor Fintech Indonesia terus membaik, terutama 

pada kejelasan dan tranparansi sehingga menarik lebih banyak 

penyelenggara untuk memasuki industri tersebut. 

Menurut survei tahunan yang dilakukan oleh AFTECH (Asosiasi 

FinTech Indonesia) per Desember 2018 menyebutkan bahwa jumlah total 

penyelenggara FinTech yang berlisensi atau terdaftar telah mencapai 

sebanyak 208 perusahaan (hal ini di hitung untuk mencerminkan seberapa 

banyak jumlah perusahaan FinTech yang berlisensi atau terdaftar di 

Pemerintahan Indonesia). Salah satunya adalah IKD (Inovasi Keuangan 

Digital) yang terdapat 16% dari 208 perusahaan FinTech tersebut. 

Inovasi Keuangan Digital (IKD – Digital Financial Innovation) 

adalah segmen dari FinTech di luar pembayaran dan pinjaman vertikal 

yang diatur berdasarkan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 

Keuangan Digital. Segmen tersebut terdiri dari penyelenggara FinTech 

yang berasal dari vertikal seperti: Wealth Management, investasi, 

insuretech, Data & Artificial Intelligence, alternate credit scoring, open 

marketplaces, dan lainnya. Seluruh vertikal FinTech yang berada di luar 

pinjaman online, pembayaran digital, Equity Crowfunding berada dalam 

kategori lisensi ini. Bahwa implikasi dari peraturan IKD adalah bahwa 

anggota vertikal tersebut dinilai dalam Regulatory Sandbox dari OJK 

yang masih dalam proses hingga Desember 2018. 

Inovasi Keuangan Digital (IKD) berada dibawah kewenangan OJK 

GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital). Regulasi ini mengatur ketentuan 

Regulatory Sandbox untuk FinTech di Indonesia dan ini menyediakan 
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kejelasan pengaturan untuk kategori FinTech yang belum secara spesifik 

diatur BI atau OJK ataupun kementrian lini lainnya. Untuk menjadi IKD 

berdasarkan pasal 4 POJK No.13/POJK.02/2018 maka penyelenggara 

harus memenuhi berbagai kriteria, diantaranya bersifat inovatif dan 

berorientasi ke depan; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa 

keuangan; mendukung inklusi dan literasi keuangan; bermanfaat dan 

dapat dipergunakan secara luas; dapat diintegrasikan pada layanan 

keuangan yang telah ada; menggunakan pendekatan kolaboratif dan 

memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta perlindungan data. 

Inovasi Keuangan Digital juga memiliki fungsi sebagai wadah 

pertama untuk ekosistem FinTech baru dengan menggunakan Regulatory 

Sandbox atau mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk 

menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan 

tata kelola penyelenggara. Sistem Regulatory Sandbox pertama kali 

dipelopori oleh Inggris dengan regulasi yang sudah ada dan sistemnya 

bernama Regulatory Sandbox atau disebut juga program uji coba bagi 

penyelenggara Teknologi Finansial dengan maksud dapat menguji sistem 

dan bisnisnya dengan rentang waktunya yaitu 6 bulan sampai dengan 12 

bulan. (Wijaya dkk, 2018: 7). Berdasarkan pasal 1 POJK No. 

13/POJK.02/2018 secara eksplisit menjelaskan bahwa Regulatory 

Sandbox adalah mekanise pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuagan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen 
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keuangan, dan tata kelola penyelenggara. OJK akan mengawasi pelaku 

FinTech yang belum terakomodasi oleh dasar hukum. 

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital akan mengalami 

beberapa resiko yang diantaranya yaitu: resiko bisnis yang karena sifat 

dari Inovasi Keungan Digital tersebut yang diharuskan inovasi, maka 

tahap perkembangan awal menjadi sangat menentukan apakah Inovasi 

Keuangan Digital yang dikembangkan akan sukses atau tidak; kemudian 

adapun resiko hukum yang dalam hal ini ada kemungkingan Inovasi 

Keuangan Digital yang dikeluarkan peraturan yang bersifat spesifik 

(seperti P2PL dan Equity Crowdfunding), maka demikian perusahaan 

pembiayaan terkait akan wajib untuk mengikuti kerangka hukum yang 

baru; dan resiko teknologi informasi yang didalamnya ada kemungkinan 

adanya kebocoran data yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik 

untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam dan 

mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul 

“Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial 

Di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 13/Pojk.02/2018).” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah, antara lain: 



13 
 

 
 

1. Kurang Pemahaman Masyarakat Akan Dampak Inovasi Keuangan 

Digital; 

2. Adanya Kendala Dalam Pelaksanaan Regulatory Sandbox; 

3. Tinjauan Yuridis Pasca Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 13/Pojk.02/2018; 

4. Kesatuan Fintech Yang Masih Belum Optimal; 

5. Adanya Perusahaan Fintech Yang Ilegal atau Tidak Terdaftar Di 

Otoritas Jasa Keuangan; 

6. Adanya Penyalahgunaan Data Pribadi; 

7. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Financial 

Technology berbasis Inovasi Keuangan Digital. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan hasil identifikasi masalah yang 

telah dikemukakan, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah 

guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada. 

Penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan 

yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang 

diharapkan. Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi mengenai 

bagaimana dampak inovasi keuangan digital terhadap perkembangan 

teknologi finansial pasca penerapan peraturan otoritas jasa keuangan 

nomor 13/pojk.02/2018? dan bagaimana pelaksanaan regulatory sandbox 

sebagai upaya akselerasi hukum dalam inovasi keuangan digital terhadap 

perkembangan teknologi finansial.  
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Apa Dampak Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan 

Teknologi Finansial Pasca Penerapan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Regulatory Sandbox Sebagai Upaya 

Akselerasi Hukum Dalam Inovasi Keuangan Digital Terhadap 

Perkembangan Teknologi Finansial? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengindentifikasi dan Menganalisa Dampak Inovasi Keuangan 

Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial Pasca 

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

13/Pojk.02/2018. 

2. Mengindentifikasi, Mendeskripsikan, dan Menganalisis Pelaksanaan 

Regulatory Sandbox Sebagai Upaya Akselerasi Hukum Dalam 

Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi 

Finansial. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun 

segi praktis, antara lain adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai media dalam pembelajaran sehingga dapat menunjang 

kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; 

b. Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum bisnis dan hukum teknologi pada umumnya 

dan teknologi finansial dalam inovasi keuangan digital pada 

khususnya; 

c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang 

tertarik untuk mengkaji mengenai Teknologi Finansial khususnya 

inovasi keuangan digital. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

 Penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam pembuatan 

kebijakan selanjutnya terkait dengan inovasi keuangan digital 

mengenai regulatory sandbox; 

b. Bagi Masyarakat Umum 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

menambah wawasan bagi para pembaca dan masyarakat 

mengenai inovasi keuangan digital dalam perkembangkan 

teknologi finansial di Indonesia; 

c. Bagi Perusahaan Penyelenggara Financial Technology 

 Penelian ini dapat memberikan memberikan pemahaman 

mengenai pengaruh adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
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Nomor 13/Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dalam 

perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan pijakan dan orisinalitas serta untuk menghindari 

terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, 

pennulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti angkat yaitu Inovasi 

Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial (Analisis 

Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

13/POJK.02/2018). Sehingga nantinya terdapat hasil dan pembahasan 

yang berbeda, sebagai berikut: 

a. Ruth Dioni Febriyanti Marpaung, Sarjana Hukum Universitas 

Sumatera Utara, Tahun 2019, skripsi dengan judul “Sistem 

Regulatory Sandbox dalam Perkembangan Inovasi Keuangan Digital 

Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial Jo. Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor. 13.Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan 

Digital”, pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan 

perundang-undangan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang 

memiliki keterkaitan dengan kewenangan sistem pengujian yang 

dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hubungan 

kewenangan tersebut terhadap Bank Indonesia. Selanjutnya dalam 

penelitiannya membahas mengenai yang menjadi dasar hukum bagi 
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penyelenggaraan sistem pengujian Regulatory Sandbox di Indonesia 

yang dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 

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

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

Inovasi Keuangan Digital, permasalahan mengenai sistem pengujian 

Regulatory Sandbox di Indonesia, dasar hukum bagi 

penyelenggaraan sistem pengujian Regulatory Sandbox di Indonesia 

yang dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 

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

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

Inovasi Keuangan Digital, peran pengawasan dan pengujian 

Regulatory Sandbox serta kewenangan yang dilakukan Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan 

Teknologi Finansial di Indonesia. Kemudian dalam kesimpulannya 

yaitu pentingnya sebuah ketentuan pengaturan mengenai sistem 

pengujian dalam pelaksanaan lembaga keuangan terlebih lagi 

terhadap lembaga keuangan yang menggunakan inovasi informatika, 

teknologi dan akses internet, dan sistem pengujian yang di uji 

kelayakannya wajib dilakukan bagi penyelenggara teknologi 

finansial tersebut  agar mendorong berinovasi dengan tetap 

menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan 

prinsip kehati-hatian. Serta kewenangan Bank Indonesai dalam 

menjalankan pengaturan terhadap Teknologi Finansial (Financial 

Technology) bertujuan untuk mendorong inovasi di bidang keuangan 
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dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta 

manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas 

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang 

efisien, lancar, aman, dan andal serta mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan 

Pengawasan Makroprudensial sebagai pedoman dalam 

melakasanakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral di 

bidang makroprudensial, berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yang mengeluarkan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya 

memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) 

dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan 

terhadap sektor jasa keuangan. Dengan kata lain lembaga Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) akan melakasanakan kewenangan sebagai 

lembaga otoritas yang menjalankan sebagaimana fungsi Pengaturan 

dan Pengawasan Makroprudensial dalam lalu lintas jasa keuangan di 

Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan yaitu sistem pengujian 

Regulatory Sandbox dapat menjadi alat penjamin bagi masyarakat 

sebagai pengguna atau konsumen jasa keuangan yang menggunakan 

fasilitas teknologi dan akses internet dalam tercapailah pemakaian 

fasilitas teknologi dan akses internet dalam perbisnisan maupun 

perdagangan yang canggih, efisien, dan aman. Serta memiliki 

rekomendasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan 

mengenai inovasi keuangan digital dengan salah satu ruang 
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lingkungnya yaitu sistem pengujian Regulatory Sandbox tetapi tidak 

menjelaskan tentang pelaksanaanya yang lebih terperinci lagi, 

sehingga Otoritas jasa keuangan diperlukan untuk mengeluarkan 

kentuan yang lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem pengujian 

Regulatory Sandbox. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yang akan menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana 

dalam hal ini penulis membahas Inovasi Keuangan Digital dalam 

perkembangan Teknologi Finansial yang didalamnya terdapat 

dampak dari Inovasi Keuangan Digital pasca dikeluarkannya 

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

Inovasi Keuangan Digital serta kendala maupun kelebihan dan 

kekurangan dengan diterapkannya sistem pengujian regulatory 

sandbox tersebut. 

b. Made Atma Gebi Suryani, Sarjana Hukum Universitas Lampung, 

Tahun 2018, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial”, dalam penelitian yang melakukan metode 

penelitian hukum normatif tersebut menggunakan teori hukum 

ekonomi bisnis yang dalam ruang lingkup pemabahasan yaitu sistem 

perizinan serta pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan SP-

Tekfin menurut PBI No: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial. Hasil dari penelitian tersebut mengenai 

perizinan SP-Tekfin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

19/12/PBI/2017 dapat dilakukan setelah melaksanakan tahapan uji 
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coba dalam regulatory sandbox. Melalui tahapan tersebut Bank 

Indonesia akan menetapkan status hasil uji coba penyelenggara 

teknologi finansial yaitu berhasil, tidak berhasil, dan status lain yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial 

dapat melakukan perizinan kepada Bank Indonesia hanya 

penyelenggara teknologi finansial yang ditetapkan status berhasil. 

Bank Indonesia hanya melakukan pemantauan terhadap 

penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar pada Bank 

Indonesia dan pemantauan tersebut dilakukan setiap bulan dan setiap 

tahun secara berkelanjutan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia terhadap SP-Tekfin yang mendapatkan izin atau 

persetujuan dari Bank Indonesia dan pengawasan tersebut dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulan yang penulis 

tersebut yaitu bahwa Bank Indonesia akan mengeluarkan izin 

terhadap SP-Tekfin setelah melalui tahapan pengujian regulatory 

sandbox serta yang dinyatakan berhasil yang sesuai dengan berbagai 

kriteria di dalam PBI Nomor: 19/12/PBI/2017, serta Bank Indoneisa 

dalam melakukan pengawasan dan pemantauan menurut PBI Nomor: 

19/12/PBI/2017 dilakukan dengan status objek yang berbeda dan 

pemantauan tersebut yang telah terdaftar di Bank Indonesia. 

Rekomendasi yang terdapat pada penulisan tersebut yaitu Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) seharusnya mencantumkan pengaturan 

mengenai, batas waktu maksimal penyelenggara teknologi finansial 

dapat mengajukan permohonan uji coba setelah melakukan 
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pendaftaran agar mencegah tidak terjadinya kecurangan yang 

dlakukan oleh penyelenggara teknologi finansial. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam hal ini penulis 

yang menggunakan metode yuridis empiris akan membahas 

pelaksaan regulatory sandbox sebagai upaya akselerasi hukum dalam 

Inovasi Keuangan Digital terhadap perkembangan Teknologi 

Finansial. 

c. Zahrashafa Putri Mahardika, Magister Hukum Universitas Indonesia, 

Tahun 2019, tesis dengan judul “Model Pengaturan Regulatory 

Sandbox dalam Menjamin akuntabilitas Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial secara Elektronik”, dalam penelitian yang menggunakan 

metode yuridis normatif serta menggunakan konsep teori 

pembangunan yang merupakan pengembangan dari teori yang 

dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum 

dalam masyarakat berfungsi sebagai alat untuk merekayasa 

masyarakat (law as tool for social engineering). Penelitian tersebut 

membahas model pengaturan regulatory sandbox secara umum 

selanjutnya pengaturan Regulatory Sandbox di berbagai negara, 

seperti Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat serta 

pengaturan Regulatory Sandbox di Indonesia. Kemudian penelitian 

tersebut membahas segi akuntabilitas dan keamanan regulatory 

sandbox dengan memaparkan implikasi pengaturan regulatory 

sandbox bagi penyelenggara teknologi finansial dan risiko bagi 

konsumen, serta peranan pemerintah dalam hal ini lembaga 
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pemerintahan teknis dan lembaga pemerintahan bidang ekonomi. 

Sampai pada hasil dan kesimpulannya yaitu bahwa model 

pengaturan Regulatory Sandbox berbeda-beda seperti di Inggris 

melalui FCA menjadi negara pertama yang menginisiasi 

pembentukan regulatory sandbox selanjutnya diikuti oleh berbagai 

negara di dunia, termasuk Australia melalu ASIC, Singapore melalui 

MAS dan Indonesia melalui OJK maupun BI. Namun hingga saat ini 

Amerika Serikat tidak memiliki mekanisme regulatory sandbox pada 

tingkat negara federal, tetapi Arizona memiliki mekanisme 

regulatory sandbox untuk tingkat negara bagian berdasarkan 

jurisdiksi yang ada. Dalam perbedaan tersebut siapa saja peserta 

yang dapat menjadi melakukan pendaftaran; adakah peraturan di 

lembaga jasa keuangan yang dikesampingkan dengan 

diberlakukannya regulatory sandbox; kewajiban penyelenggara 

fintech selama regulatory sandbox berlangsung; pemberian jangka 

waktu lamanya tahap regulatory sandbox; perlindungan konsumen 

yang diberikan; serta bentuk mitigasi risiko yang harus dipersiapkan 

oleh penyelenggara fintech dan pengaturan Regulatory Sandbox di 

Indonesia telah diakomodir oleh dua lembaga negara, yaitu Bank 

Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) melalui Peaturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK). Segi teknis ada lembaga pemerintah yang berwenang 

mengatur serta mengawasi penyelenggaraan fintech yaitu, 

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia 
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(Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Kemudian penulis merekomendasikan perlu adanya koordinasi 

berupa memasukan pandangan kementrian teknis (Kemenkminfo dan 

BSSN) dalam pertimbangan penyelenggaraan FinTech dapat 

melakukan mekanisme pengujian Regulatory Sandbox atau tidak 

dengan beberapa lembaga terkait penyelenggaraan fintech antara lain 

dalam bidang bisnis yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan serta dalam bidang teknis Kementerian Komunikasi dan 

Informasi serta Badan Siber dan Sandi Negara. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan metode 

yuridis empiris dengan menggunakan teori kepastian hukum dan 

hukum bisnis, dimana dalam hal ini membahas perihal dampak 

Inovasi Keuangan Digital terhadap perkembangan Teknologi 

Finansial pasca penerapan POJK. 13/POJK.02.2018 serta 

pelaksanaan Regulatory Sandbox sebagai upaya akselerasi hukum 

dalam Inovasi Keuangan terhadap perkembangan Teknologi 

Finansial. 

d. Ismiyatul Arifiyah, Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018, skripsi dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis 

Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penelitian 

tersebut dilakukan dengan metode prinsip syariah dengan membahas 

kesyariahan dalam teknologi finansial syariah, akad yang digunakan 

dalam transaksi, perlindungan yang didapat pengguna serta 
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keamanan yang diapat oleh pengguana dalam transaksi teknologi 

finansial syariah. Hasil dari penelitian tersbut yang menunjukan 

bahawa prinsip kesyariaan yang dijalankan oleh penyelenggara 

layanan yang harus berpegang dan komitmen menjalankan atau 

menerapkan ketentuan syariah pada layanan yang ditawarkan oleh 

penyelenggara, komitmen dalam menjalakan prinsip syariah tersebut 

tidak mengesampingkan hak-hak yang ada pada konsumen, dan 

perlindungan yang dimaksud adalah dengan terpenuhinya hak-hak 

konsumen sebagai pengguna layanan baik sebelum dan setelah akad 

berlangsung. Kesimpulannya yaitu bawa pelaksanaan atau 

pengaplikasian akad yang digunakan pada transaksi teknologi 

finansial berdasarkan prinsip syariah, penerapan kesyariahan dalam 

teknologi masih sangat diperlukannya komitmen syraiah atau 

komitmen dalam menjalankan prinsip syariah oleh penyelenggara 

layanan agar saling menguntungkan terhadap pengguna layanan 

tersebut, dan perlindungan konsumen pada transaksi pengguna 

berdasarkan prinsip syariah. Rekomendasi yang diberikan yaitu 

regulasi yang mengatur layanan teknologi informasi khususnya peer 

to peer dibuatkan aturan sendiri yang bersifat syariah karena masih 

bersifat konvensional dan pemerintah diharapkan ikut mengawasi 

berjalannya transaksi teknologi finasial berdasarkan prinsip syariah 

agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam transaksi tersebut. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan 

metode yuridis empiris dengan menggunakan teori kepastian hukum 
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dan hukum bisnis, dimana dalam hal ini membahas perihal teknolgi 

finansial yang merupakan Inovasi Keuangan Digital dengan 

dampaknya terhadap perkembangan teknologi finansial pasca 

penerapan POJK. 13/POJK.02.2018 serta dalam pelaksanaan 

Regulatory Sandbox sebagai upaya akselerasi hukum dalam Inovasi 

Keuangan terhadap perkembangan Teknologi Finansial. 

e. Medya Yolanda, Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, Tahun 2019, skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka 

Meningkatkan Perlindungan Konsumen”. Penelitian tersebut 

dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris tersebut 

menggunakan teori perlindungan konsumen. Pada pembahasannya 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaa Regulatory Sandbox yang 

dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak dikeluarkannya 

aturan mengenai POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 

Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 1 

September 2018 dan kaitannya dengan upaya meningkatkan aspek 

perlindungan konsumen. Kemudian hasil dan kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan Regulatory Sandbox oleh 

Otoritas Jasa Keuangan sejak dikeluarkannya aturan melalui Siaran 

Pers Nomor SP/57/DMHS/OJK/VIII/2018 pada tanggal 1 September 

2018 baru dapat dijalankan pada tanggal 4 Juli 2019 adapun rentang 

waktu yang cukup lama ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan 

yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor SDM, 
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faktor internal, faktor dari sisi startup. Kaitan antara pelaksanaan 

Regulatory Sandbox dengan upaya meningkatkan aspek 

perlindungan konsumen adalah terletak pada timbulnya akibat 

hukum melalui status hasil uji coba Regulatory Sandbox yang tidak 

memenuhi kriteria berupa perbaikan dan tidak direkomendasikan. 

Rekomendasi yang diberikan yaitu agar Otoritas dalam waktu dekat 

untuk menerbitkan surat edaran yang dicantumkan dalam POJK 

No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor 

jasa keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan secara rutin 

untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 

penyelenggara Inovasi Keuangan Digital agara masyarakat terjamin 

perlindungannya sebagai konsumen. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang menggunakan metode yuridis empiris 

dengan menggunakan teori kepastian hukum dan hukum bisnis, 

dimana dalam hal ini membahas perihal teknolgi finansial yang 

merupakan Inovasi Keuangan Digital dengan dampaknya terhadap 

perkembangan teknologi finansial pasca penerapan POJK. 

13/POJK.02.2018 serta dalam pelaksanaan Regulatory Sandbox 

sebagai upaya akselerasi hukum dalam Inovasi Keuangan terhadap 

perkembangan Teknologi Finansial. 

 Bahwa yang membedakan kelima penelitian tersebut dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah disini penulis tidak hanya 

fokus pada model pengaturan sistem pengujian regulatory sandbox dan 

teknologi finansial, namun juga kendala-kendala yang dihadapi 
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penyelenggara dalam sistem ruang uji terbatas tersebut. Tidak hanya itu, 

permasalahan yang dibahas oleh penulis mengenai dampak dan kelebihan 

maupun kekurangan dalam penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital 

akan lebih luas daripada penelitian yang pernah dilakukan. 

Penulis merangkum melalui tabel agar lebih memudahkan dalam 

melakukan komparasi atau perbandingan maupun kesamaan penelitian 

sebagaimana telah dijabarkan diatas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Orisinalitas 

1. Sistem Regulatory Sandbox dalam 

Perkembangan Inovasi Keuangan 

Digital Ditinjau dari Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor. 13.Pojk.02/2018 Tentang 

Inovasi Keuangan Digital. 

 

 

 

Skripsi, Hukum Normatif, oleh Ruth 

Dioni Febriyanti Marpaung, Fakultas 

Hukum, Universitas Sumatera Utara, 

Tahun 2019. 

Persamaan penelian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti terletak pada subjeknya yaitu 

sistem regulatory sandbox. 

 

 

Perbedaannya yaitu skripsi ini 

membandingkan pada kedudukan 

kewenangan yang dimiliki oleh Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

terhadap pengujian sistem regulatory 

sandbox dalam penyelenggaraan 

teknologi finansial di Indonesia. 

Sedangkan disini peneliti juga akan 

membahas dampak adanya Inovasi 

Keuangan Digital terhadap 

perkembangan Teknologi Finansial di 

Indonesia pasca penerapan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 

Keuangan Digital. Kemudian masalah 

yang diangkat oleh peneliti tidak hanya 

mengenai Inovasi Keuangan Digital. 

Ruang lingkup skripsi tersebut hanya 

pelaksanaan regulatory sandbox 

terhadap Penyelenggaraan Jasa 

Keuangan Teknologi Finansial, 
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sedangkan peneliti juga akan membahas 

kendala maupun kelebihan dari adanya 

sistem regulatory sandbox oleh 

Penyelenggara Inovasi Keuangan 

Digital. 

2. Analisis Yuridis Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 19/12/Pbi/2017 

Tentang Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial. 

 

Skripsi, Hukum Normatif, oleh Made 

Atma Gebi Suryani, Fakultas Hukum,  

Universitas Lampung, Tahun 2018. 

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti terletak pada objeknya yaitu 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

 

 

 

Perbedaannya adalah skripsi ini hanya 

menitikberatkan pada mekanisme 

penyelenggaraan finansial teknologi 

menurut Peraturan Bannk Indonesia 

Nomor. 19/12/Pbi/2017. Sedangkan 

peneliti tidak akan membahas hal 

tersebut. Kemudian permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini hanya 

meliputi pengaturan sistem pembayaran 

berbasis teknologi finansial dan 

pemantauan serta pengawasan 

penyelenggaraan sistem pembayaran 

berbasis teknologi finansial. Bahwa 

permasalahan yang diangkat peneliti 

lebih luas daripada itu. 

3. Model Pengaturan Regulatory Sandbox 

dalam Menjamin akuntabilitas 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

secara Elektronik. 

 

 

Tesis, Yuridis Normatif, oleh 

Zahrashafa Putri Mahardika, Fakultas 

Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 

2019. 

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitiaan yang akan dibahas oleh 

peneliti terletak pada subjek dan 

objeknya yaitu Regulatory Sandbox dan 

Teknologi Finansial. 

 

Perbedaannya adalah tesis ini 

menitikberatkan bagaimana model 

pengaturan regulatory sandbox di 

beberapa negara seperti Inggris, 

Australia, Singapura, dan Amerika 

Serikat, kemudian membahas juga 

bagaimana model pengaturan 

regulatory sandbox dalam kerangka 

hukum Indonesia. Sedangkan peneliti 

tidak akan membahas hal itu. Kemudian 

permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini hanya model pengaturan 

sebagai akuntabilitas bagi 

penyelenggaraan teknologi finansial. 

Bahwa permasalahan yang diangkat 
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lebih luas daripada itu. 

4. Perlindungan Hukum Terhadap 

Pengguna Pada Transaksi Bisnis 

Teknologi Finansial Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

 

Skripsi, Yuridis Normatif, oleh 

Ismiyatul Arifiyah, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. 

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti terletak pada objeknya yaitu 

Teknologi Finansial. 

 

Perbedaannya adalah skripsi ini 

menitikberatkan bagaimana transaksi 

pada teknologi finansil berdasarkan 

prinsip syariah. Sedangkan peneliti 

tidak akan membahas mengenai prinsip 

syariahnya akan tetapi lebih fokus pada 

teknologi finansial yaitu Inovasi 

Keuangan Digital pasca diterapkannya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital yang di 

dalamnya membahas sistem pengujian 

regulatory sandbox dengan melihat 

kelebihan dan kekurangan pada 

penyelenggara teknologi finansial dan 

Otoritas Jasa Keuangan.  

5. Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh 

Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka 

Meningkatkan Perlindungan Konsumen 

 

 

 

Skripsi, Yuridis Empiris, oleh Medya 

Yolanda, Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 

2019. 

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti terletak pada subjek yaitu 

pelaksaan regulatory sandbox oleh 

otoritas jasa keuangan. 

 

Perbedaannya adalah pada skripsi ini 

menitikberatkan perlindungan 

konsumen dalam pelaksanaan 

regulatory sandbox. Sedangkan peneliti 

akan membahas lebih jauh dari itu 

mengenai pelaksanaan Regulatory 

Sandbox sebagai upaya akselerasi 

hukum dalam Inovasi Keuangan 

terhadap perkembangan Teknologi 

Finansial dengan melihat kelebihan 

serta kelemahan dalam sistem uji 

terbatas pada penyelenggara teknologi 

finansial. 

Sumber: Penelitian yang sudah diolah 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Tiga Nilai Dasar dari Gustav Radbruch 

 Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum dan seorang legal 

scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide 

unsur hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era 

Perang Dunia II. Tujuam hukum yang dikemukakannya tersebut oleh 

berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga 

tujuan hukum tersebut adalah keadilan (filosofis), kemanfaatan bagi 

masyarakat (sosiologis), dan kepastian hukum (juridis). 

a. Keadilan 

 Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna 

yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan 

hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Di dalam keadilan 

terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, 

dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan 

juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki 

sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi 

landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum 

positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi 

hukum. 

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut 

Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. 

Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum 

sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif 
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sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap 

hukum positif yang bermartabat. (Yovita dan Bernard, 2014:74). 

Menurut Plato berpendapat bahwa keadilan adalah 

mampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya 

masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai 

kebajikan yang tinggi (Justice is the suprime virtue which 

harmonization all other virtues). Selain itu Plato menyatakan 

keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari 

apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur 

dari tindakan dan motif manusia. Sementara Aristoteles 

menyatakan bahwa keadilan menuntut supata tiap-tiap perkara 

harus ditimbang tersendiri (ius suum cuique tribuere) (Carl 

Joachim, 2004 : 23).. 

b. Kemanfaatan 

 Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam 

nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret 

fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat 

atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. 

Penganut aliran utilitas seperti Jeremy Bentham yang 

bermahzab Legal Utilitarisme mengatakan bahwa hukum barulah 

dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang 

sebesar-besarnya terhadap sebanyak banyaknya orang (Achmad, 

2010:50). 
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Melihat melalui perspektif ulitarianisme, kemanfaatan 

adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks 

ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (happiness). 

Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu 

hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan 

kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan 

kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai 

empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (subsistence), 

kecukupan (abundance), keamanan (security), dan kesetaraan 

(equality) (Atip, 2015: 418). 

c. Kepastian Hukum 

 Kepastian hukum adalah kepastian undang-undang atau 

peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus 

berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian 

hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis 

ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang 

tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di 

Lembaga Negara. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk 

menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena 

kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :  

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang 

bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat 

dengan perantara alat-alatnya. 

b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.  
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 Kepastian hukum ditujukan kepada sikap lahirnya manusia, 

dan tidak mempersoalkan baik atau buruknya sikap batin 

seseorang, yang diperhatikan yaitu bagaimana perbuatan 

lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberikan kepada seseorang 

yang memiliki sikap batin yang buruk tetapi yang diberi sanksi 

adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk 

menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. 

Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran 

yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa 

manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). 

Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu 

ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk 

menghindari jatuhnya korban (Amran dkk, 2016: 295). 

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di 

Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan 

law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam 

hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif 

(peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. 

Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk 

mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-

hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian 

hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan 

terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena 
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frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian 

perilaku terhadap hukum secara benar-benar. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan, secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Dengan demikiantidak menimbulkan 

keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Kemudian menjadi suatu 

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen 

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah 

sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan 

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan 

sekedar hukum yang buruk. 

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum 

dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak 

adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan 

bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan 

bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu 

sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas. 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 

macam kepastian hukum, yaitu pertama kepastian oleh karena 

hukum dan kedua, yaitu kepastian dalam atau dari hukum yang 

berarti apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum dalam 
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undang-undang, dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat 

istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara 

berlainan(Sutrisno,2011: 37-38). 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum 

yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan 

harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. 

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus 

diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan 

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin 

dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 

2.2.2 Teori Hukum Bisnis dari Abdul Rasyid Saliman 

Abdul Rasyid Saliman merupakan dosen yang mengajar beberapa 

perguruan tinggi di Jakarta dan Pangkalpinang serta menulis untuk 

beberapa jurnal ilmiah terakreditasi nasional di beberapa perguruan 

tinggi. Dalam bukunya Hukum Bisnis untuk perusahaan telah 

menjelaskan bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi termasuk 

kegiatan di sektor bisnis cenderung meningkat, lebih dimungkinkan 

oleh berbagai bentuk deregulasi yang terus dilakukan pemerintah di 

bidang perekonomian. Kebijakan deregulasi mempunyai dampak 

terhadap perkembangan hukum bisnis. 

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam 

menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa 
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Inggris “bussines” (Jones dkk, 2007: 25). Menurut Richard Burton 

Simatupang (1996: 1) bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur 

dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang 

atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, 

dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan. 

Kegiatan bisnis yang meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh 

orang atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu berupa 

kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas 

untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam melakukan kegiatan bisnis, 

para pelaku bisnis pasti tidak terlepas dengan hukum, karena hukum 

berperan mengatur bisnis agar bisa berjalan lancar, tertib dan aman 

sehingga keuntungan bisa diperoleh tidak hanya oleh satu pihak saja 

tetapi oleh semua pelaku bisnis (Nopriansyah, 2019: 5). Kemajuan 

suatu bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada 

kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati merata oleh semua pelaku 

bisnis. Tidak ada penindasan oleh pengusaha kuat kepada pengusaha 

lemah dan tidak ada pelaku bisnis yang kaya semakin kaya yang 

miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam 

tatanan bisnis. Disinilah peran hukum bisnis berguna untuk membatasi 

hal tersebut. 
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Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian dan keadilan, serta 

dapat diharapkan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya, sehingga menurut 

pendapat Dr. Abdul R. Saliman, S.H., M.M (2005: 8) hukum bisnis 

adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul 

dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi 

dalam praktik bisnis. 

Tujuan hukum bisnis yaitu menjamin berfungsinya keamanan 

mekanisme pasar, melindungi berbagai jenis usaha, memberikan 

dampak yang positif bagi keuangan perbankan, memberikan 

perlindungan kepada pelaku ekonomi, dan mewujudkan bisnis yang 

aman dan adil. 

Untuk memahami hukum bisnis, sebaiknya memahami hukum 

perdata dan hukum dagang secara umum. Sebab bidang hukum perdata 

dan hukum dagang merupakan dasar dari hukum bisnis. Hal ini 

penting, supaya kelak tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

hukum bisnis secara mendasar. Secara sederhana, hukum bisnis dapat 

didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka 

mengatur kegiatan bisnis. Tentu saja agar kegiatan bisnis dapat 

dijalankan secara adil. Untuk lebih jelasnya hukum bisnis dapat 

diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh 

pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi dan mengawasi 

seluruh kegiatan bisnis baik itu kegiatan perdagangan atau industri 
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atau bidang jasa atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

keuangan dan sektor bisnis. 

Pemerintah dapat berperan untuk mewujudkan keadilan dalam 

dunia usaha dengan membentuk peraturan-peraturan atau hukum bisnis 

yang berlandaskan prinsip keadilan. Dengan adanya hukum bisnis 

yang adil maka hak dan kewajiban para pelaku usaha dapat dilindungi 

(Shidarta 2018: 24). Dengan adanya hukum bisnis, pemerintah juga 

diharapkan mampu berperan untuk memberikan ketertiban dalam 

dunia bisnis. Keteraturan dan ketertiban dapat mendorong terciptanya 

kondisi usaha yang baik dan lancarnya lalu lintas perekonomian. Hal 

ini dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha. Hukum 

bisnis juga memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam 

melakukan kegiatan bisnis. Namun, hukum bisnis juga akan 

memberikan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar 

peraturan dalam hukum bisnis. Pemberian sanksi tersebut untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan keadilan sekaligus 

memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dengan demikian 

masyarakat akan merasa yakin bahwa keberadaan hukum bisnis benar-

benar bermanfaat dan dapat melindungi. 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Finansial 

2.3.1.1 Pengertian dan Pengaturan Teknologi Finansial 

 Financial Technology atau Teknologi Finansial merupakan salah 

satu perkembangan teknologi di bidang keuangan. Fintech berasal dari 

“financial” dan “technologi” yang dapat diartikan bahwa teknologi 
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finansial mengacu pada teknologi modern (Chrismastianto, 2017: 134-

137). Inovasi disrutif, yang dikemukakan oleh Clyton M. Christensen 

dan Joseph Bower pada tahun 1995 dalam Disruptive Technology: 

Catching the Wave, Harvard Business Review, berhasil 

mentransformasi semua sistem yang eksiting dengan memperkenalkan 

kenyamanan, kemudahan akses, kepraktisan, dan  biaya yang 

ekonomis (Hadad, 2017: 2-3). Fenomena ini terjadi dalam industri jasa 

keuangan secara global, mulai dari struktur industrinya, teknologi 

intermediasinya, hingga model pemasarannya. Adapun keseluruhan 

perubahan ini mendorong lahirnya fenomena baru yang dikenal dengan 

Financial Technology (FinTech). 

Bank Indonesia juga telah mendefinisikan fintech sebagai 

fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang 

mengubah model bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. 

Hal tersebut memiliki tujuan pada peningkatan pemain dalam 

menajalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Dunia tengah 

beradaptasi dengan hadirnya inovasi baru dalam sektor keuangan, dan 

fintech ini merupakan salah satu perwakilan industri baru yang 

menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah 

dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Di 

Indonesia, fintech merupakan salah satu perkembangan terkini dimana 

industri ini merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang 

mulai populer di era digital seperti sekarang ini. 
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Bank Indonesia melihat sangat baik mengenai Teknologi Finansial 

dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor. 

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

memiliki pengertian yaitu teknologi finansial adalah penggunaan 

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada 

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, 

kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. 

Penyelenggaraan teknologi finansial dalam pasal 4 menjelasakan 

bahwa memiliki ruang ligkup dengan mencakup pendaftaran, 

Regulatory Samdbox, perizinan, persetujuan, pemantauan, dan 

pengawasan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan regulasi yaitu 

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

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang 

dimana Otoritas Jasa Keuangan dengan berbagai kewenangannya telah 

menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi 

perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan 

kemajuan teknologi (Financial Technology) 

2.3.1.2 Sejarah dan Perkembangan Teknologi Finansial 

 FinTech atau Teknologi Finansial merupakan layanan keuangan 

berbasis teknologi informasi yang sedang populer dalam beberapa 

tahun terakhir, namun demikian konsep tersebut bukanlah hal yang 

baru. Istilah financial technology ternyata telah populer sejak 150 

tahun yang lalu (Arner, 2016: 22-23). Jika ditelusuri kembali pada Juli 
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1866, ketika komunikasi pertama melalui Trans-Atlantik kabel 

transmisi terjadi pada 16 Agustus 1958. Koneksi tersebut tidak hanya 

mengurangi waktu komunikasi antara Anerka Utara dan Eropa yang 

memakan waktu sampai 10 hari menjadi 17 jam untuk mengirim pesan 

dengan kapal, itu juga yang memfasilitasi pengembangan teleks global 

dan kemudian meningkatkan terkait jasa keuangan, yang dianggap 

sebagai kemuncul FinTech 1.0 (Nicoletti, 2017: 14-15). 

Selama perkembangan Financial Technology 1.0 teknologi 

pendukung utamanya termasuk Trans-Atlantik dengan kemunculan 

kabel transmisi, komputer mainframe dan sejenisnya. Dengan adanya 

perkembangan teknologi tersebut ditandai juga kemunculan teknologi 

dengan mengembangkan produk terkait bidang jasa keuangan seperti 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) sebagai financial messaging network dengan 

melakukan pengiriman pesan transaksi atau perintah secara aman antar 

lembaga keuangan bank atau non-bank dan mesin ATM (Automatic 

Teller Machine) yang merupakan  sebuah alat elektronik yang 

melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening 

tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" (manusia). 

Kemudian berkembangnya teknologi ditandai dengan kemunculan 

internet dan internet of things (IoT) yang merupakan sebuah konsep 

dengan tujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet 

yang tersambung secara terus-menerus yang menjadi cikal bakal 

FinTech 2.0. Sedangkan selama FinTech 3.0 semakin banyak 
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teknologi data sedang dikembangkan dan saat ini berada di masa 

transisi di antara FinTech 2.0 ke FinTech 3.0 (Leong, 2018 : 74-75). 

2.3.1.3 Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia 

Dewasa ini perkembangan Teknologi Finansial semakin pesat, 

Financial Technology merupakan suatu bentuk inovasi finansial 

berbasis teknologi yang dapat dapat menghasilkan model bisnis, 

aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada 

pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Financial 

Technology menjadi solusi kebiasaan transaksi dalam masyarakat 

karena menjadi lebih praktis dan efektif. Financial Technology juga 

sangat membantu masyarakat untuk dapat lebih mendapatkan akses 

terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.  

Perkembangan Financial Technology di Indonesia meliputi 

berbagai sektor diantaraya startup pembayaran, peminjaman (lending), 

perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan 

(crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.  Kemunculan 

Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) pada tahun 2015 bertujuan 

untuk menyediakan partner bisnis yang tepercaya dan untuk 

membangun ekosistem FinTech di Indonesia. 

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan banyaknya 

kemunculan penyelenggara teknologi finansial baru di Indonesia, tentu 

saja tetap harus berhati-hati dalam menggunakannya. Agar lebih 

jelasnya dapat menggunakan jasa Financial Technology yang 

terdafatar di Bank Indonesia (BI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK) dengan memastikan layanan yang diberikan memiliki 

reputasi baik dan resmi.  

2.3.2 Tinjauan Umum Mengenai Inovasi Keuangan Digital 

2.3.2.1 Pengertian dan Pengaturan Inovasi Keuangan Digital 

 Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sudah 

semakin pesat yang mana hal tersebut berdampak pada munculnya 

inovasi keuangan digital (IKD), yakni pembaruan dalam aktivitas 

bisnis di sektor jasa keuangan terutama pada dunia digital. Terdapat 

dua lembaga independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam mengatur dan 

mengawasi aktivitas teknologi finansial di Indonesia yang kemudian 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut dengan Istilah perusahaan 

inovasi keuangan digital. 

Inovasi tersebut masih diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK)13/ Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital 

(IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut masih berupa 

payung yang mengatur secara umum mengenai inovasi di sektor 

tersebut. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

13/ Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah 

aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen 

keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan 

dengan melibatkan ekosistem digital. Inovasi Keuangan Digital 

mempunyai ruang lingkup yang telah dijelaskan pada pasal 3 yaitu, 

penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, 

penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, 
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pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau, aktivitas jasa keuangan 

lainnya. 

2.3.2.2 Ruang Lingkup dan Kriteria Inovasi Keuangan Digital Menurut 

POJK No. 13/POJK.02/2018 

 Inovasi Keuangan Digital Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018 

memiliki ruang lingkup yang meliputi, penyelesaian transaksi, 

penghimpunan modal, pengelolaan investasi,  penghimpunan dan 

penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung 

keuangan digital lainnya, dan/atau, aktivitas jasa keuangan lainnya.  

Inovasi Keuangan Digital juga memiliki kriteria yang dijelaskan 

dalam pasal 4 yaitu, bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana 

utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, 

mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat 

dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan 

yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan 

memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. 

2.3.2.3 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital 

 Penyelenggara IKD terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan atau pihak 

lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas atau koperasi. Lembaga Jasa Keuangan 

adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, 

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Setiap 
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penyelenggara inovasi keuangan digital, baik perusahaan startup 

ataupun lembaga jasa keuangan akan melalui 3 (tiga) tahap proses 

sebelum mengajukan permohonan perizinan yang tertuang dalam 

POJK Nomor 13/Pojk.02/2018 (Satria, 2019:13-16). 

Sebanyak 48 penyelenggara Inovasi Keuangan Digital tersebut 

terbagi menjadi 15 klaster yaitu aggregator, credit scoring, claim 

service handling, digital DIRE, financial planner, financing agent, 

funding agent, online distress solution, online gold depository, project 

financing, social network and robo advisor, block-chain based, 

verification non-CDD, tax and accounting dan e-KYC. 

2.3.3 Tinjauan Umum Mengenai Regulatory Sandbox 

2.3.3.1 Pengertian dan Pengaturan Regulatory Sandbox 

 Kehadiran Fintech di dunia maupun Indonesia sampai saat ini telah 

meningkat sangat pesat. Perusahaan penyelenggara fintech sedang 

berlomba-lomba meluncurkan inovasi-inovasi yang baru untuk 

semakin mempermudah laju keuangan dengan memanfaatkan 

teknologi. Dengan perkembangan fintech yang semakin populer 

sampai saat ini, dengan demikian muncul prinsip pengaturan dalam 

rangka uji coba perusahaan-perusahaan fintech yang baru yaitu 

regulatory sandbox. 

 Regulatory Sandbox merupakan program atau masa uji coba 

perusahaan fintech yang pertama kali dipelopori oleh negara Iggris 

dikarenakan regulasinya yang sudah jelas dengan masa uji coba 

berlangsung selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan, perusahaan 

penyelenggara fintech tersebut akan didampingi oleh pemerintah 
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secara administrasi hukum dan operasional sistem, untuk menghindari 

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan fintech tersebut. 

Dengan pendampingan ini, pemerintah juga akan mengamati kinerja 

perusahaan fintech untuk menetapkan ijin operasional dan standar 

pelayanan bagi perusahaan yang didampingi, dan juga untuk 

perusahaan penyelenggara fintech lain yang memiliki layanan serupa 

kedepannya. 

 Konsep Regulatory Sandbox merupakan salah satu proyek dari 

Finnancial Conduct Authority (FCA) di Inggris yang diluncurkan pada 

oktober tahun 2014 yang merupakan inovasi dengan menguji produk 

layanan inovatif, model bisnis dan mekanisme pengiriman yang dibuat 

serupa dibuat pada tahun 2012 yang dilakukan oleh biro perlindungan 

keuangan konsumen Amerika dalam Bureau’s Project Catalyst (Jenik 

dkk, 2017: 1). 

 Negara Inggris yang telah sukses membuat program ini membuat 

beberapa negara telah mengadopsinya, seperti di Malaysia dan 

Australia. Program ini juga dengan memiliki tujuan utamanya yaitu 

untuk meningkatkan keamanan dari layanan fintech dan tentunya 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan penyelenggara fintech 

yang telah melalui proses tersebut (Andalan dkk, 2018: 9-10). 

 Melihat bagaimana regulatory sandbox di Indonesia yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa 

Keuangan atau OJK memiliki kewenangan untuk menyiapkan 

sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis 
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usaha Financial Technology. Salah satu upaya yang dilakukan OJK 

dalam rangka mengawal perkembangan sektor fintech di Indonesia 

adalah pengadaan program regulatory sandbox atau ruang uji coba 

terbatas. 

 Selain bertujuan untuk memajukan industri jasa keuangan dan 

juga fintech di Indonesia, program ini juga bertujuan untuk menjamin 

perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang menggunakannya. 

Perlindungan yang dimaksud yakni dengan memastikan keandalan, 

efisiensi, dan keamanan dari jasa keuangan yang akan digunakan 

konsumen. 

 Otoritas Jasa Keuangan menyambut baik dengan mengeluarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 dengan 

memberikan penjelasan Regulatory Sandbox yaitu mekanisme 

pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai 

keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata 

kelola Penyelenggara. 

 Regulatory Sandbox juga berperan untuk mendorong laju inovasi 

yang dilakukan penyelenggara teknologi finansial dengan tetap 

menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko 

dan kehati-hatian, kemudian Penyelenggara Teknologi Finansial yang 

telah terdaftar dan telah ditetapkan untuk dapat mengikuti uji coba 

dalam Regulatory Sandbox. 
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2.3.3.2 Penyelenggaraan Sistem Pengujian Regulatory Sandbox oleh 

Otoritas Jasa Keuangan Menurut POJK 13/POJK.02/2018 

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan Inovasi 

Keuangan Digital (IKD) setelah melakukan pendaftaran yaitu 

menyelenggarakan Regulatory Sandbox untuk memastikan bahwa 

Inovasi Keuangan Digital (IKD) telah memenuhi kriteria yang 

ditetapkan (Karo Karo dkk, 122-123).  

 Setelahnya penyelenggara yang sedang dalam proses Regulatory 

Sandbox akan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan 

untuk pengecualian sementara dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

dengan memenuhi beberapa kriteria yaitu, a. Penyelenggara sedang 

berada di dalam Regulatory Sandbox, b. Mendapat persetujuan dari 

satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan, c. 

Pengecualian sementara tersebut hanya berlaku terhadap peraturan 

yang bersifat prudential. 

 Otoritas Jasa Keuangan akan menetapkan penyelenggara untuk di 

uji coba selama menjadi peserta Regulatory Sandbox. Penyelenggara 

harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tercatat sebagai Inovasi 

Keuangan Digital di Otoritas Jasa Keuangan ataupun berdasarkan surat 

permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas 

Jasa Keuangan, model bisnis baru yang memiliki skala usaha dengan 

cakupan pasar yang luas, dan terdaftar di asosiasi Inovasi Keuangan 

Digital. 

 Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia 

(AFTECH) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital 
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(IKD) sehingga jika ingin menjadi peserta Regulatory Sandbox harus 

terdaftar di AFTECH. 

 Sistem pengujian Regulatory Sandbox atau ruang uji terbatas 

dilaksanakan sesuai dengan pasal 9 POJK 13/POJK.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila 

diperlukan. 

 Selama pelaksanaan Regulatory Sandbox, Penyelenggara wajib 

memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 POJK 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Adapun 

ketentuan yang dimaksud sebagai berikut: a. memberitahukan setiap 

perubahan IKD yang dimiliki; b. berkomitmen untuk membuka setiap 

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox; c. 

mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk 

pengembangan bisnis sektor jasa keuangan; d. mengikuti setiap 

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau 

kementerian/lembaga lain; dan e. berkolaborasi dengan Lembaga Jasa 

Keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa 

keuangan. 

 Penyelenggara yang sedang dalam proses Regulatory Sandbox 

wajib menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 11 ayat (1) POJK 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, apabila uji coba 

telah dilakukan maka hasil Regulatory Sandbox terhadap 
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Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dinyatakan dengan status 

direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan. 

Penyelenggara yang bersatus direkomendasikan maka Otoritas Jasa 

Keuangan akan memberikan rekomendasi pendaftaran sesuai dengan 

aktivitas usaha dari Penyelenggara (Pasal 11 ayat (2) POJK 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital). Selanjutnya 

dalam satus perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 

perpanjangan waktu dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal penetapan status (Pasal 11 ayat (3) POJK 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital). Kemudian 

dalam hal hasil uji coba berstatus tidak direkomendasikan, 

penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali Inovasi Keuangan 

Digital yang sama dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai 

Penyelenggara (Pasal 11 ayat (4) & (5) POJK 13/POJK.02/2018 

tentang Inovasi Keuangan Digital). 

2.3.3.3 Sanksi Pelanggaran yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Asosiasi Fintech 

Indonesia (Aftech) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan 

Digital (IKD) yang berguna mengawasi perilaku financial technology 

(fintech).  Sinergitas ini dilakukan guna menciptakan iklim bisnis yang 

sehat, optimal, dan juga melindungi konsumen jasa fintech. Kemudian 

Inovasi Keuangan Digital (IKD) banyak memberikan manfaat yang 

positif bagi perekonomian nasional, utamanya peningkatan literasi dan 

inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, penunjukan ini juga akan 

mempermudah garis koordinasi antara pelaku usaha dengan 
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pemerintah termasuk didalamnya pengawasan secara ketat. Diharapkan 

hal ini akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-

undang yang berlaku. 

 Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital bahwa Otoritas 

Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap 

setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan tersebut, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu 

kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatalan 

persetujuan; dan/atau d. pembatalan pendaftaran. Selain hukuman yang 

bersifat administrasi dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital menyatakan 

bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu 

terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Akan tetapi, Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital 

tidak menjelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip 

keadilan bermartabat bahwa tindakan yang diberikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan adalah tindakan yang win-win solution agar penyelenggara 

Teknologi Finansial segera memperbaharui izin atau dokumen yang 

diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Inovasi Keuangan 

Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial Di Indonesia 

(Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor. 13/POJK.02/2018) yang telah di uraikan diatas, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dampak Inovasi Keuangan Digital terhadap perkembangan 

teknologi finansial pasca penerapan POJK13/POJK.02/2018 

tentang Inovasi Keuangan Digital yaitu sebagai payung 

hukum bagi penyelenggara fintech sehingga mendapatkan 

kepastian hukum, penyelenggara fintech yang berinovasi 

selama ini belum mendapatkan kepastian hukum karena 

selama banyak skema bisnis yang berbasis teknologi 

finansial belum memiliki payung hukum dalam 

menyeleggarakan bisnisnya. Regulator seperti Otoritas Jasa 

Keuangan dan Bank Indonesia hanya mengatur aturan main 

atau payung hukum pada skema bisnis seperti dompet 

elektronik, uang elektronik, payment gateway, transfer dana. 

Dengan tidak adanya payung hukum yang melandasi 

perbuatan teknologi finansial membuat masyarakat ragu dan 

juga dibayangi ketidakpastian serta jaminan hukum atas 
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segala kegiatan yang mereka laksanakan. Otoritas Jasa 

Keuangan membetuk OJK Infinity sebagai regulator untuk 

mengawasi penyelenggara bisnis berbasis teknologi finansial 

diluar dari aturan yang sudah dterbikan oleh Otoritas jasa 

Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan diawasi oleh OJK, 

dampak dari POJK ini menjadikan masyarakat memiliki 

keyakinan terhadap bisnis berbasis teknologi finansial setelah 

adanya pengawasan dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan 

didalam POJK13/POJK.02/2018 membentuk Regulatory 

Sandbox yang digunakan untuk setiap penyelenggara fintech 

akan di uji coba selama waktu yang ditentukan oleh 

regulator. Penyelenggara fintech juga membuat suatu 

organisasi atau wadah untuk menampung fintech yaitu 

AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) yang juga 

bekerjasama dengan OJK Infinity agar AFTECH dapat ikut 

serta dalam menjangkau dan membantu baik penyelenggara 

bisnis berbasis teknologi finansial dan OJK selaku regulator 

agar dapat menjangkau.  

2. Penerapan POJK 13/POJK.02/2018 didalamnya OJK sebagai 

regulator serta pengawas fintech membentuk mekanisme 

mengenai pelaksanaan Regulatory Sandbox dalam POJK 

13/POJK.02/2018. Terbentuknya Regulatory Sandbox 

dikarenakan selama ini belum ada skema yang tepat dalam 
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pelaksanaan teknologi finansial, sehingga dalam 

pelaksanaannya sebagai financial teknologi rawan disebut 

bodong atau ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun 

aparat penegak hukum. Hasil dari Pengujian Regulatory 

Sandbox menghasilkan berbagai klaster salah satunya 

Financial Planner yaitu PT. Solusi Finansialku Indonesia. 

Kendala dalam pelaksanaan Regulatory Sandbox yaitu dalam 

mengajukan perijinannya karena alurnya yaitu terdaftar 

kemudian tercatat dan terakhir terlisensi. Pelaksanaan 

Regulatory Sandbox bertujuan untuk menjadikan 

penyelenggara fintech lebih tertib dalam melaksanakan 

proses bisnisnya dan mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat karena jika hasilnya direkomendasikan maka 

penyelenggara dapat kepastian dari regulator yaitu Otoritas 

Jasa Keuangan untuk mengoperasikan perusahaannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, penulis 

mengajukan beberapa saran, yakni: 

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan edukasi 

mengenai teknologi finansial (fintech) terutama Inovasi 

Keuangan kepada masyarakat umum dengan berbagai 

jenisnya yang nantinya akan memasuki pasar keuangan di 

Indonesia dan dapat meningkatkan kerjasama bersama 
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asosiasi penyelenggara untuk mensosialisasikan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang 

Inovasi Keuangan Digital yang bagi sebagian masyarakat 

masih belum memahami. 

2. Asosiasi Fintech Indonesia sebagai asosiasi penyelenggara 

terutama Inovasi Keuangan Digital agar lebih dapat 

membuka serta mempermudah segala kerjasama terhadap 

seluruh fintech Inovasi Keuangan Digital yang terdaftar 

sebagai anggota dan dapat segera membentuk aturan untuk 

perlindungan data pada penyelenggara teknologi finansial.
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