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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Revolusi Industri 5.0 secara fundamental telah membawa pengaruh besar terhadap 

kemudahan terjadinya transaksi keuangan dengan mudah dan cepat. Perkembangan dan 

kemajuan Teknologi Informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia 

dan secara langsung berdampak pada kerangka hukum dan pembentukan perbuatan hukum 

baru secara signifikan.1 Perkembangan ini telah menuntut industri keuangan untuk 

beradaptasi dan melakukan penyesuaian terhadap proses bisnisnya seiring dinamika 

industri dan teknologi yang berkembang pesat. Timbulnya pandemi saat ini semakin 

mendorong transformasi teknologi digital dan terjadinya disrupsi dari aktivitas nyata ke 

dunia digital, salah satu contoh utama ialah peningkatan transaksi secara online melalui 

berbagai platform seperti Financial Technology (Fintech). Fintech merupakan penggunaan 

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, teknologi, produk, serta 

dapat berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, keamanan dan 

keandalan sistem pembayaran.2 

Fintech muncul dan semakin berkembang seiring perubahan gaya hidup 

masyarakat yang saat ini didominasikan dengan penggunaan teknologi untuk mendapatkan 

 
1 Vide Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 
2 Heri Setiawan, Mutiara Girindra, dan Octavianna Evangelista, Aspek Hukum Finansial Teknologi di 

Indonesia: Regulasi Startup Fintech oleh Bank Indoneisa dalam Pelarangan Perkembangan Penggunaan Bitcoin di 
Indonesia, �$VLDQ�/DZ�6WXGHQWV¶�$VVRFLDWLRQ�1DWLRQDO�&KDSWHU��,QGRQHVLD���������>�@� 
 



 

 
 

hasil yang cepat secara praktis. Penggunaan fintech merupakan terobosan baru karena telah 

mempermudah segala kebutuhan masyarakat, mulai dari penjualan, pembelian, 

pembayaran, bahkan peminjaman barang dan/atau jasa seperti Peer to Peer atau Fintech 

Lending. Peer to Peer atau Fintech Lending merupakan bentuk dari inovasi teknologi 

dalam bidang jasa keuangan yang berperan sebagai fasilitator dalam pinjam meminjam, 

pembiayaan, atau pendanaan dengan mudah. Kehadiran fintech lending membuka 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan untuk modal 

usaha, peningkatan usaha, atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari.3  

Aktivitas fintech lending meliputi tiga pihak yaitu: Pertama, Penyelenggara. 

Penyelenggara fintech lending di Indonesia merupakan badan hukum Indonesia yang 

menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola layanan pinjam meminjam. Kedua, 

Penerima Pinjaman. Penerima pinjaman merupakan orang dan/atau badan hukum yang 

berperan sebagai debitur dan mempunyai utang dari perjanjian layanan pinjam meminjam 

yang diwadahi oleh Penyelenggara. Ketiga, Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman dalam 

hal ini dapat berupa orang dan/atau badan hukum yang memiliki piutang berdasarkan 

perjanjian layanan pinjam meminjam yang diwadahi oleh Penyelenggara. fintech lending 

memberikan inovasi dengan kemudahan dalam pengaksesannya, dimana penerima 

dan/atau pemberi pinjaman dapat mendaftar dengan hanya memasukkan data-data atau 

informasi dan beberapa verifikasi. Data-data yang dimasukkan tentunya meliputi informasi 

pribadi para pengguna layanan pinjam meminjam. 

Penyelenggaraan fintech lending tidak saja memberikan manfaat dan kemudahan 

namun juga memiliki tantangan terhadap risiko cyber security hingga menimbulkan 

kompleksitas problematika yang merugikan masyarakat sebagai pengguna seperti 

penipuan, penyalahgunaan data, pencurian dan penjualan data pribadi, pemerasan, dan 

sebagainya. Rentannya keamanan siber dalam memproteksi data pribadi merupakan 

peluang besar bagi peretas untuk mencuri data-data yang disimpan oleh penyelenggara 

 
3 -DG]LO� %DLKDTL�� µFinancial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia¶�� (2018) 

Journal of Sharia Economic Law. [119-120]. 
 



 

 
 

seperti fintech lending, hal ini tentunya sangat berdampak besar dan merugikan bagi 

pemilik data tersebut. 

Ramai munculnya fintech lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal 

meningkatkan perilaku masyarakat menjadi semakin konsumtif dengan kemudahan yang 

diberikan oleh pinjol ilegal. Kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 telah 

PHQMDGLNDQ� PDV\DUDNDW� GLJLWDO� VHPDNLQ� NRQVXPWLI� GDQ� EHUXMXQJ� PHQJKDGDSL� µOLQWDK�

GLJLWDO¶��3HQ\HOHQJJDUD�SLQMRO�LOHJDO�VHULQJ�GLWHPXNDQ�PHOakukan metode penagihan yang 

mengancam dan berbahaya dengan menetapkan bunga yang sangat tinggi. Salah satu kasus 

tragis yang terjadi akibat lintah digital ini ialah ditemukannya seorang yang memilih bunuh 

diri akibat terlilit utang melalui pinjol ilegal yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam Solusi 

Andalan Bersama (KSP Solusi Andalan Bersama). KSP Solusi Andalan Bersama memiliki 

34 aplikasi ilegal dimana seorang ibu atau korban ini memiliki pinjaman pada 23 dari 34 

aplikasi tersebut.4 Kasus lain ditemukan dimana terdapat korban dari pengguna pinjol 

ilegal ini menerima bunga dan denda yang besar serta ancaman dari pinjol ilegal tersebut. 

Berawal dari meminjam sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan korban menerima 

pinjamannya sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan denda telat 

sebesar 10% per hari. Tidak hanya dengan bunga dan/atau denda yang besar, pihak pinjol 

LOHJDO�PHQ\HEDUNDQ�IRWR�NRUEDQ�VHEDJDL�µSHQFXUL�XDQJ¶�PHODOXL�DSOLNDVL�WHOHNRPXQLNDVL�NH�

keluarga hingga teman-teman korban untuk mempermalukan korban. Tindakan dari pihak 

peminjam online ini telah melewati batas sebagai penyelenggara dan sangat merugikan.5 

Data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan 

amanah rumusan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asas Manusia (DUHAM) sehingga 

negara dalam hal ini berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi 

warga negaranya masing-masing. Berdasarkan Pasal 28G Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

 
4 Sigid Kurniawan��µPinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif 

VHKLQJJD�WHUMHUDW�µOLQWDK�GLJLWDO¶¶ (BBC News, 2021) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> accessed 
10 November 2021. 

5 Ibid. 



 

 
 

kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.6 

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu dari 

perlindungan diri pribadi. Bagi perkembangan ekonomi, pada dasarnya perlindungan data 

pribadi yang bersifat secara masif dan terstruktur akan berpotensi dalam memperkuat 

ekonomi nasional dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi secara global. Pemanfaatan 

data pribadi pada dasarnya tidak hanya sebatas dari hal administratif saja akan tetapi dapat 

mencakup banyak hal dalam aspek kehidupan bermasyarakat seperti hukum, politik, 

maupun ekonomi. Namun secara normatif, Indonesia belum memiliki peraturan yang 

mengatur secara lex specialis pada Perlindungan Data Pribadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah 

antara lain: 

1) Bagaimana tantangan cyber security dan bentuk pertanggungjawaban hukum 

platform Fintech Lending dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia? 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari identity theft dalam platform 

Fintech Lending di Indonesia? 

3) Kebijakan dan regulasi apa yang diperlukan agar penanganan pencurian data 

pribadi pada platform digital dapat terlaksana secara optimal? 

 

1.3 Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menekankan 

dalam penggunaan data sekunder berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian 

monodisipliner. Penelitian dilakukan dengan pemilihan metode penelitian menggunakan 

satu disiplin ilmu antara lain disiplin ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian adalah statute approach dengan mendeskripsikan peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, terutama substansi terkait 

 
6 Vide Pasal 28G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



 

 
 

perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

langsung dari sumber melalui wawancara. Adapun menggunakan data sekunder dengan 

menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini meneliti 

bahan pustaka atau jenis data sekunder sebagai pertimbangan bahan dasar untuk dilakukan 

penelitian, dengan berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik 

permasalahan yang diteliti serta mengolaborasikan dengan data primer yang didapatkan 

melalui wawancara bersama dengan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb 

selaku Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini. Tujuan secara umum adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis dan pembaca. Secara khusus penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Memahami bagaimana tantangan serta bentuk pertanggungjawaban oleh platform 

digital seperti Fintech Lending terhadap perlindungan data pribadi. 

2. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat mengenai 

tindakan hukum apa yang tepat dilakukan oleh korban terhadap kasus pencurian 

data pribadi atau identity theft dalam platform digital, terutama dalam platform 

Fintech Lending. 

3. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan atau regulasi yang dibutuhkan dalam 

mengoptimalkan perlindungan data pribadi di Indonesia. 

  



 

 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Tantangan Cyber Security dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum oleh Platform 

Fintech Lending dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 

1.1 Tantangan Cyber Security pada Platform Fintech Lending 

Maraknya dugaan kebocoran data di Indonesia menjadikan keamanan siber 

terutama proteksi data pribadi di Indonesia perlu dipertanyakan. Data-data yang 

tersebar atau bocor merupakan data valid yang dapat dimanfaatkan untuk tindak 

kejahatan seperti telemarketing palsu, bahkan dapat terjadinya telemedicine palsu 

terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Bocornya data-data tersebut 

merugikan berbagai aspek, mulai dari mengganggu privasi yang tertuang dalam 

Pasal 4 Undang-8QGDQJ�1RPRU����7DKXQ������WHQWDQJ�+DN�$VDVL�0DQXVLD��³88�

+$0´��KLQJJD�GDSDW�PHPEDKD\DNDQ�NHKLGXSDQ�LQGLYLGX�VHSHUWL�\DQJ�WHOah diatur 

dalam Pasal 9 UU HAM. Namun dewasa ini, seringkali ditemukan terjadinya 

kebocoran data pribadi yang terjadi di platform digital, terutama dalam aktivitas 

transaksi di financial technology (fintech) lending. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat sebanyak Rp23,38 triliun 

penyaluran pinjaman online melalui platform Fintech Lending per Juni 2021 dan 

terdapat peningkatan sebanyak 98,8% atau hampir dua kali lipat dari tahun 

sebelumnya.7 Meningkatnya transaksi digital memberikan dampak semakin 

tingginya risiko cyber security. Dr. Bisyron Wahyudi dalam webinar Cyber 

Security yang diselenggarakan oleh iForte menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) 

bentuk tantangan keamanan siber pada fintech yaitu:8 

1. Transaction Security 

 
7 .KRPDUXO�+LGD\DW��µ3HU�-XQL�������RXWVWDQGLQJ�SLQMDPDQ�RQOLQH�PHQFDSDL�5S�������WULOLXQ¶��.RQWDQ��������

<https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2021-outstanding-pinjaman-online-capai-rp-2338-triliun> accessed 10 
November 2021. 

8 Hasil Webinar iForte Webinar - Cyber Security bersama Dr. Bisyron Wahyudi, Vice Chairman of the Board 
CSIRT.ID, <https://www.iforte.id/id/news/iforte-news/perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-cyber-security-
pada-fintech> accessed 11 November 2021. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2021-outstanding-pinjaman-online-capai-rp-2338-triliun


 

 
 

Transaction security merupakan resiko keamanan saat melakukan proses 

transaksi. 

2. Data Security 

Data security merupakan perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. 

3. Cyber Security 

Cyber security merupakan resiko keamanan siber atau perlindungan 

terhadap serangan digital. 

Cyber security atau risiko keamanan siber dalam menjalankan usaha fintech 

dewasa ini sangat perlu diperhatikan melihat besarnya dampak kerugian dari 

kejahatan digital ini. Tantangan cyber security pada fintech yang sering ditemukan 

berupa: Pertama, Data Breaches atau Pelanggaran Data dimana peretas berusaha 

mengakses data-data termasuk data pribadi pengguna atau konsumen yang telah 

diamankan oleh perusahaan fintech dengan tujuan untuk disalahgunakan seperti 

penyalahgunaan data, penjualan data, pemerasan, penggandaan kartu kredit, dan 

lain-lain. Kedua, penerapan Security Protocol atau protokol keamanan yang tepat 

dan berkualitas untuk memastikan keamanan bisnis fintech. Ketiga, Human Error 

atau permasalahan keamanan yang terjadi karena pengguna itu sendiri. Pada era ini, 

perkembangan teknologi sangat dimaksimalkan dan selalu dilibatkan di berbagai 

aktivitas, namun faktanya, hal ini tidak serta merta menjadikan semua masyarakat 

memiliki pemahaman yang baik terhadap teknologi. Tindakan pengguna-pengguna 

yang tidak mempunyai pemahaman atau tidak tersosialisasikan tentang cyber 

security ini dapat merugikan diri sendiri seperti tertipu dengan tidak sengaja 

mengklik link atau pesan phising scams. Sehingga poin ketiga ini merupakan hal 

penting bagi pengguna dan penyelenggara untuk meningkatkan security awareness 

terutama terhadap informasi atau data pribadi. 

Penyelenggara fintech lending di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

usahanya memiliki kewajiban terhadap data-data yang diperolehnya selama 

berlangsung praktik pinjam meminjam, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 26 

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



 

 
 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016), 

yaitu:9 

a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data 

transaksi, dan  data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga 

data tersebut dimusnahkan;  

b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang 

mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan 

mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang 

dikelolanya;  

c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan 

data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh 

Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, 

dan data keuangan,  kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan 

kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call 

center, atau media komunikasi lainnya; dan  

e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, 

dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan 

kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang 

dikelolanya. 

Penyelenggara fintech lending sebagai penyelenggara sistem elektronik juga 

diwajibkan untuk memperoleh sertifikat serta menerapkan standar ISO/IEC 27001 

sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Tanda Terdaftar kepada 

setiap penyelenggara fintech lending. ISO/IEC/27001 merupakan dokumen standar 

internasional Information Security Management System (ISMS) yang memberikan 

 
9 Vide Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 



 

 
 

ketentuan terhadap tata kelola keamanan informasi demi memberikan keyakinan 

dan jaminan baik terhadap klien maupun mitra terhadap risiko atau gangguan yang 

mungkin muncul serta menjadikan tiap penyelenggara memiliki standar keamanan 

informasi yang sama dan telah teruji. 

 

1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum oleh Platform Fintech Lending dalam 

Upaya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 

Perkembangan internet tentunya sangat mempengaruhi perkembangan data 

pribadi. Dengan adanya kemudahan dalam pemanfaatan di berbagai bidang seperti 

entertainment, komunikasi, serta perdagangan telah mempengaruhi jumlah 

pengguna internet. Perkembangan teknologi dan internet mempermudah 

masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan berbagai hal dalam internet, hal 

tersebut juga meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan terhadap isi dari 

internet termasuk data pribadi. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami 

kebocoran data pribadi yang cukup besar. Mulai dari kebocoran data BPJS 

Kesehatan, kebocoran data Cermati dan Lazada, penjualan data nasabah BRI Life, 

kebocoran data pribadi Tokopedia, kebocoran data Komisi Pemilihan Umum 

hingga kebocoran data dalam pengajuan pinjaman online ilegal.10 

Perlindungan terhadap korban dari kebocoran dan penyalahgunaan data 

pribadi perlu dimulai dengan memberikan kepastian hukum (asas legalitas) yang 

tidak dapat dikesampingkan. Melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengamanatkan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 

berdasarkan asas kepastian hukum. Negara berperan dalam memberikan kepastian 

hukum yang dapat menjamin hak atas privasi dan keamanan hidup masyarakat 

sebagai pengguna platform digital atau konsumen. Kemudian, dalam pasal yang 

sama telah mengatur perlunya asas kehati-hatian dalam pemanfaatannya sehingga 

 
10 6\DLOHQGUD� 3HUVDGD�� µ�� .DVXV� .HERFRUDQ� 'DWD� 3ULEDGL� GL� ,QGRQHVLD¶� �7HPSR�� ������

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> accessed 12 November 
2021. 

https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia


 

 
 

platform digital seperti fintech lending dalam hal ini memiliki prinsip 

pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian/kesalahan (negligence) yang 

PHQ\HEXWNDQ�µthe failure to exercise the standard of care that reasonably prudent 

person would have exercised in a similar situation¶�11 Tanggung jawab berdasarkan 

kelalaian atau kesalahan merupakan prinsip yang bersifat subjektif sehingga prinsip 

ini timbul sesuai dengan perilaku dari pelaku usaha atau dalam hal ini platform 

digital seperti aplikasi fintech lending.12 Platform digital sebagai wadah juga 

mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan aktivitas seperti sistem elektronik 

secara aman serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan operasi sistem 

elektronik tersebut sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Sesuai dengan penjelasan di atas yaitu Pasal 26 POJK Nomor 77 Tahun 

2016, platform fintech lending sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki 

kewajiban dalam menjaga pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi pengguna 

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi sehingga penyelenggara atau pihak 

pemberi pinjaman dalam fintech lending tidak dapat menggunakan data pribadi 

pengguna untuk kegiatan apapun kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pasal tersebut juga telah melarang penyebarluasan data atau 

informasi pengguna. Dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 telah mengatur 

mengenai sanksi administratif ketika terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban 

yang telah diatur, antara lain:13 

a. Peringatan tertulis 

b. Denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu 

c.  Pembatasan Kegiatan Usaha 

d. Pencabutan Izin 

 
11 Bryan A. Garner, %ODFN¶V�/DZ�'LFWLRQDU\, (West Publishing, 2004), [1061]. 
12 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, (Universitas Indonesia, 2004), [46]. 
13 Vide Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 



 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., 

M.H., FCB. Arb  selaku Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika 

(PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kehadiran 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi suatu terobosan 

baru untuk permasalahan ini dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko sebagai aturan 

turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika 

dimana setiap platform digital harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap hukum di 

Indonesia.14 Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan 

bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap 

beroperasinya sistem elektronik, sehingga selain berhadapan dengan sanksi 

administrasi, penyebarluasan data pribadi yang terjadi dalam platform fintech 

lending sebagai penyelenggara juga dapat dikategorikan sebagai pencemaran 

nama baik sebagaimana rumusan dalam Pasal 27 angka 3 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikenakan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).15  

Selanjutnya, jika dilihat melalui kacamata Hukum Perlindungan 

Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen mengenal beberapa prinsip terhadap 

hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang dalam konteks ini 

merupakan penyelenggara dan pengguna, dimana salah satunya ialah The Due 

Care Theory atau Duty of Core.16 Prinsip teori ini mewajibkan pelaku usaha untuk 

berhati-hati dalam mendistribusikan produk barang atau jasanya kepada 

 
14 Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb  selaku Direktur Jenderal Pos 

dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada 11 
November 2021. 

15 Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
16 Erna Priliasari. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of 

Personal Protection in Peer to Peer Lending). 2019. Majalah Hukum Nomor 2, [17]. 



 

 
 

konsumen secara luas. Kemudian terdapat juga prinsip The Privity of Contract 

yang mewajibkan pelaku usaha untuk melindungi konsumen berlandas dengan 

hubungan kontraktualnya.17  

 

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban dari Identity Theft dalam Platform Fintech 

Lending di Indonesia 

Seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi, laju informasi juga mengikuti 

untuk terus berkembang berdasarkan kemajuan zaman. Perkembangan informasi ini 

memunculkan kompleksitas baru dalam rekam jejak data pada masing-masing individu 

yang menggunakan teknologi informasi sebagai kebutuhan sehari-hari mulai dari 

berekreasi secara sosial di dunia maya hingga menggunakan aplikasi yang menunjang 

pekerjaan demi memudahkan tugas yang ada, dan kebanyakan dari masyarakat 

menggunakan jasa platform digital untuk melakukan hal-hal tersebut, tidak sedikit dari 

pelayanan yang ada di platform digital membutuhkan beberapa data serta identitas 

pengguna untuk keberlangsungan penggunaan jasa kedepannya, hal tersebut menunjang 

kebutuhan penggunaan untuk memonitor serta menjaga penggunaan platform digital agar 

bisa dipertanggungjawabkan dan agar tetap disiplin dalam menggunakan jasa-jasa yang 

ada di dalamnya, namun terkadang beberapa data serta identitas para pengguna tersebut 

dinilai dapat berguna dalam arti buruk bagi beberapa pihak.18 Maka dari itu diperlukan 

beberapa regulasi yang dapat mengatur batasan-batasan penggunaan platform digital agar 

jangan sampai merugikan orang-orang terkait dengan data-data privasi serta melindungi 

tiap-tiap individu agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi terkait dengan perlindungan 

privasi masyarakat.19 

Salah satu ancaman dari arus informasi data pribadi yang begitu besar adalah 

pencurian informasi elektronik, perlu diketahui terlebih dahulu sebelumnya definisi dari 

 
17 Ibid, [18]. 
18 Mark de Reuver, Carsten Sørensen, Rahul C. Basole��µ7KH�GLJLWDO�SODWIRUP��D�UHVHDUFK�DJHQGD¶��-RXUQDO�RI�

Information and Tecnology, 2018) <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1057/s41265-016-0033-3> accessed 17 
Oktober 2021. 

19 <XVXI��µ3HOLQGXQJDQ�'DWD�3ULEDGL��7DN�&XNXS�6DQNVL��%XWXK�.HVDGDUDQ�¶��.HPHQWHULDQ�.RPXQLNDVL�GDQ�
Informatika Republik Indonesia, 2020), <https://kominfo.go.id/content/detail/27666/pelindungan-data-pribadi-tak-
cukup-sanksi-butuh-kesadaran/0/artikel> accessed 18 October 2021. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1057/s41265-016-0033-3
https://kominfo.go.id/content/detail/27666/pelindungan-data-pribadi-tak-cukup-sanksi-butuh-kesadaran/0/artikel
https://kominfo.go.id/content/detail/27666/pelindungan-data-pribadi-tak-cukup-sanksi-butuh-kesadaran/0/artikel


 

 
 

SHQFXULDQ�LQIRUPDVL��.DWD�SHQFXULDQ�GDODP�EDKDVD�,QGRQHVLD��EHUDVDO�GDUL�NDWD�GDVDU�³FXUL´�

\DQJ� PHPSHUROHK� LPEXKDQ� ³SH´� GLEHUL� DNKLUDQ� ³DQ´� sehingga membentuk kata 

³SHQFXULDQ´�20 Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri 

dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga 

orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang 

lain dengan jalan yang tidak sah.21 Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian 

yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena 

banyak kesempatan. Pencurian dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa:22 

³Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda  tersebut secara 

melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan 

hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda setinggi - tingginya enam 

puluh rupiah.´ 

Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu dikatakan pencurian 

apabila ada pihak yang mengambil suatu kepunyaan orang lain secara keseluruhan maupun 

sebagian dengan maksud melawan hak orang yang memiliki kewenangan kepemilikan atas 

sesuatu yang diambil oleh pihak tersebut.  

Selanjutnya definisi informasi menurut hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan 

ini mengatakan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 

 
20Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, (USU Press  Medan, 1994). 

[8]. 
  
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Pencurian. <https://www.kbbi.web.id/curi> accessed 17 October 

2021.  
22 Vide Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

https://www.kbbi.web.id/curi


 

 
 

maupun nonelektronik.23 Lalu diperjelas lagi dengan ketentuan mengenai definisi tentang 

informasi elektronik yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa:24 

³Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk

 tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

 electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,

 teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau

 perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang

 yang mampu memahaminya�´ 

Maka dalam arti keseluruhan pencurian informasi khususnya pada platform digital 

memiliki arti sebagai pengambilan beberapa informasi kepunyaan yang konteksnya 

merupakan informasi elektronik, dimana informasi elektronik dapat dicuri dikarenakan 

terdapat hak bagi pemilik informasi-informasi tersebut dan sebagai pemilik data-data 

tersebut berhak untuk menjaga atau memutuskan bagaimana data-data informasi tersebut 

akan digunakan. Berdasarkan pernyataan bahwa informasi elektronik merupakan hal yang 

cenderung terbuka pada kejahatan pencurian, maka perlu dibuatnya pengaturan yang 

melindungi hak-hak informasi yang dimiliki oleh orang-orang. 

Istilah lain dari berlakunya hal yang mengatur tentang yurisdiksi dunia digital 

adalah Lex Digitalis. Lex Digitalis merupakan ketentuan yang dalam artian berperan 

sebagai implementasi dari konsep legalitas terhadap pemanfaatan teknologi digital, 

sehingga tidak ada perbuatan hukum di ruang virtual yang tidak terjangkau oleh yurisdiksi 

normatif. Dalam dunia siber, yurisdiksi tidak  lagi  seperti  pada  masa  lampau  yang  

didasarkan  oleh  kekuasaan  legislatif,  eksekutif, yudikatif dari suatu negara, tetapi di 

dalam dunia siber, yurisdiksi harus memiliki konektivitas tanpa  batas.25  

 
23 Vide  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
24 Vide Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
25)DUKDQ�$EHO�6HSWLDQ�5DFKPDGDQL�	�6LQWD�'HZL�5RVDGL��µ7LQMDXDQ�<XULGLV�7HUKDGDS�3HUEXDWDQ�0HODZDQ� 

+XNXP�3DGD� 6PDUW� &RQWUDFW�'LWLQMDX�'DUL�+XNXP�3RVLWLI�'L� ,QGRQHVLD¶�� �-XUQDO� 6DLQV� 6RVLR�+XPDQLRUD�� ������
<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/14838/11889> accessed 17 October 2021.                                                     

https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/14838/11889


 

 
 

Salah satu contoh yang jelas bahwa pada bagian pencurian yang dimiliki dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terletak pada Pasal 363 masih banyak 

beberapa kekurangan, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:26 

³Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan

 tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa

 GLNHWDKXL�DWDX�WDQSD�GLNHKHQGDNL�ROHK�\DQJ�EHUKDN�´ 

Bentuk-bentuk mengenai pencurian yang tertuang dalam pasal tersebut belum 

mengakomodir bentuk pencurian secara virtual, hal ini dikarenakan Pasal 363 hanya 

mengatur tentang pencurian yang memiliki aktivitas atau kegiatan yang dapat dilihat secara 

langsung dan lebih mengarahkan kepada pencurian benda-benda yang memiliki wujud 

secara nyata, berbeda dengan pencurian data secara virtual pada platform digital, bentuk 

dari kegiatannya cenderung abstrak karena tidak mencirikan pencurian karena siapa saja 

yang memegang gawai elektronik memiliki kecenderungan yang sama untuk memiliki ciri-

ciri sebagai pencuri. 

Sejauh ini di Indonesia telah ada beberapa pengaturan hukum yang digunakan 

dalam melindungi informasi elektronik dan pengaturan-pengaturan tersebut telah banyak 

tertuang pada beberapa undang-undang yang berfokus kepada digitalisasi dan pengaturan 

subyek-subyek hukum yang merupakan pengelola dari informasi elektronik tersebut, 

dimana pengaturan tersebut termasuk kedalam hukum positif Indonesia. Pengaturan yang 

pertama terkait privatisasi data tertuang di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 

Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang   dibawah kekuasaannya. Ketentuan 

ini pun yang menjadi cikal bakal amanah yang tersebar di berbagai undang-undang, 

dikarenakan perlindungan Hak Asasi Manusia berupa penghargaan dan perlindungan hak 

perseorangan merupakan amanah yang langsung di tuliskan di dalam konstitusi.27 

Perlindungan informasi didalam platform digital pun dikembangkan di dalam 

undang-undang dan peraturan pemerintah setelah amanah dari Undang-Undang Dasar 

 
26 Vide Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
27 Vide  Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. 



 

 
 

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut turun, terdapat beberapa undang-undang dan 

peraturan pemerintah yang mengatur terkait perlindungan dari pencurian data atau 

Informasi, di antara lain:  

- Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1999 tentang  Telekomunikasi. Kegiatan yang 

dilarang dan bersangkutan kepada pencurian informasi tertuang didalam Pasal 40 

yang menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh untuk melakukan penyadapan 

terhadap jaringan telekomunikasi Indonesia, tentu hal ini berkorelasi dengan 

pelarangan pencurian informasi elektronik dikarenakan penyadapan merupakan 

salah satu hal yang melanggar hak atas kepunyaan informasi dikarenakan tidak ada 

persetujuan terlebih dahulu. Lalu, dilanjutkan pada Pasal 42 ayat (1) yang 

mengatakan bahwa penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  merahasiakan  

informasi  yang  dikirim dan    atau    diterima    oleh    pelanggan    jasa    

telekomunikasi    melalui    jaringan telekomunikasi  dan  atau  jasa  telekomunikasi  

yang  diselenggarakannya.28 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik menjelaskan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa: 

³Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap 

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus 

dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.´ 

Lalu dijelaskan pada penjelasannya bahwa: 

³'DODP�SHPDQIDDWDQ�7HNQRORJL�,QIRUPDVL��SHUOLQGXQgan data pribadi merupakan 

salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung 

pengertian sebagai berikut: 

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas 

dari segala macam gangguan. 

2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain 

tanpa tindakan memata-matai. 

 
28 Vide Pasal 40 & 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1999 tentang  Telekomunikasi. 



 

 
 

3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang 

NHKLGXSDQ�SULEDGL�GDQ�GDWD�VHVHRUDQJ�´29 

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, dalam Pasal 30 ayat (3) menjelaskan bahwa: 

³6HWLDS�2UDQJ�GHQJDQ� VHQJDMD�GDQ� WDQSD�KDN�DWDX�PHODZDQ�KXNXP�PHQJDNVHV�

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, 

menHURERV��PHODPSDXL��DWDX�PHQMHERO�VLVWHP�SHQJDPDQDQ�´30 

Tindakan pada Pasal 30 ayat (3) harus berdasarkan unsur-unsur yang terkandung 

didalam Pasal 32, yaitu: 

1. ³6HWLDS�2UDQJ�GHQJDQ�VHQJDMD�GDQ�WDQSD�KDN�DWDX�PHODZDQ�KXNXP�GHQJDQ�

cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, 

merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik 

publik. 

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan 

cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang 

tidak berhak. 

3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan 

NHXWXKDQ�GDWD�\DQJ�WLGDN�VHEDJDLPDQD�PHVWLQ\D�´31 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Angka 27 

dijelaskan bahwa Pasal 40  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan diubah isinya menjadi : 

 
29 Vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
30 Vide Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
31 Vide Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 



 

 
 

1. ³%DQN�ZDMLE�PHUDKDVLDNDQ�NHWHUDQJDQ�PHQJHQDL�1DVDEDK�3HQ\LPSDQ�GDQ�

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 

Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.  

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak 

7HUDILOLDVL�´� 

Untuk lebih jelasnya pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah 

kebutuhan untuk memberikan keterangan kepada negara tentang kewajiban orang 

terhadap negara seperti perpajakan dan lain sebagainya, serta kebutuhan untuk data-

data yang dibutuhkan dalam peradilan Indonesia.32 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

Pasal 44 huruf (h) menyatakan bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip 

dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum bisa mengungkapkan rahasia atau 

data pribadi, hal ini semata-mata untuk menjaga kerahasiaan data masing-masing 

orang dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang kurang baik.33 

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik, Pasal 29 menjelaskan bahwa: 

³3HQ\HOHQJJDUD� 6LVWem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada 

Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai: 

a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik; 

b. objek yang ditransaksikan; 

c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik; 

d. tata cara penggunaan perangkat; 

e. syarat kontrak; 

f.  prosedur mencapai kesepakatan; 

g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi; dan 

h. nomor telepon pusat pengaduan.´34 

 
32 Vide Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
33 Vide Pasal 44 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 
34Vide Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik. 



 

 
 

Setelah beberapa peraturan yang menyatakan perlindungan data khususnya kepada 

orang yang berkorelasi dengan adanya platform digital, beberapa peraturan juga 

menyatakan bagaimana orang-orang tersebut dapat membela dirinya apabila menganggap 

dirinya telah mengalami kerugian oleh perbuatan yang mengakibatkan hal tersebut. 

Pertama-tama pengaturan tentang permintaan tanggung jawab atas kerugian khususnya 

tentang permasalahan data pribadi dapat mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang 

mengatakan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hukum, 

maka orang yang berbuat hal tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian 

yang telah disebabkan olehnya. Ditegaskan kembali pada Pasal 1366 KUHPerdata yang 

menjelaskan bahwa kerugian35 yang harus dipertanggung jawabkan tidak hanya berasal 

dari perbuatan, melainkan juga dari hasil kelalaian dan kesembronoan.36 

Apabila pertanggungjawaban tersebut diterapkan kepada bidang platform digital 

atau mungkin lebih spesifiknya fintech lending yang merupakan sebuah aplikasi jasa digital 

yang berfokus kepada bidang keuangan, fintech lending dimana definisi telah masuk 

kepada bagian dari pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang dijelaskan dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: 

³3HODNX�XVDKD�DGDODK�VHWLDS�RUDQJ�SHUVHRUDQJDQ�DWDX�EDGDQ�XVDKD��EDLN�\DQJ�EHUEHQWXN�

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam 

EHUEDJDL�ELGDQJ�HNRQRPL�´37 

Maka dari itu, sebuah fintech lending pun harus bertanggung jawab atas konsumennya 

dikarenakan fintech lending dikategorikan sebagai pelaku usaha. Salah satu hal yang harus 

dilakukan oleh sebuah pelaku usaha tertuang pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: 

 
35 Vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
36 Vide Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
37 Vide  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 



 

 
 

³3HODNX�XVDKD�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�PHPEHULNDQ�JDQWL�UXJL�DWDV�NHUXVDNDQ��SHQFHPDUDQ��

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

DWDX�GLSHUGDJDQJNDQ�´38 

Pencurian data dalam platform digital masuk ke dalam unsur tersebut dikarenakan 

fintech lending harusnya bertanggung jawab terhadap data-data pribadi yang dimiliki oleh 

konsumennya, dikarenakan konsumen-konsumen tersebut telah menggunakan jasa yang 

ditawarkan untuk menyimpan uang ataupun untuk membantu transaksi, bentuk aplikasi 

atau platform yang dihasilkan oleh fintech lending merupakan produk yang dipasarkan 

demi mendapatkan keuntungan,  inilah yang menjadi dasar mengapa suatu fintech lending 

harus bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data dikarenakan atas platform yang 

digunakan merupakan produk ataupun hasil dari perusahaan tersebut dan para konsumen 

menggunakan platform tersebut dengan syarat data pribadi yang mereka miliki. 

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila 

konsumen merasa dirugikan maka kasus tersebut dapat menggugat pelaku usaha melalui 

peradilan yang merupakan lingkup peradilan umum.39 Kemudian, dijelaskan secara lebih 

mendetail tentang bagaimana konsumen dapat menggugat pelaku usaha di dalam Pasal 32 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan bahwa:  

1. ³'DODP� XSD\D� SHQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD� VHFDUD� PXsyawarah atau melalui upaya 

penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas 

kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi 

dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya 

kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi. 

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan 

diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-XQGDQJDQ�´40 

 
38 Vide Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.  
39  Vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.  
40 Vide Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 



 

 
 

 

3. Kebijakan Dan Regulasi Untuk Mengoptimalkan Penanganan Pencurian Data 

Pribadi Pada Platform Digital 

 

Sampai saat ini belum terdapat dasar hukum yang mengatur secara khusus terkait 

perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi masih 

tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dan bersifat sektoral. Setidaknya 

terdapat 32 undang-undang yang di dalam materi muatannya terdapat ketentuan terkait data 

pribadi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur perlindungan 

data pribadi secara sebagian dan menyesuaikan dengan muatan utama dari peraturan 

perundang-undangan tersebut. Ketiadaan suatu undang-undang yang khusus mengatur 

perlindungan data pribadi ini tentu menimbulkan permasalahan. Kemajuan teknologi 

informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak 

positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan 

kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang 

dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. 

Pemerintah Indonesia saat ini telah memprioritaskan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

prioritas agar dengan adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi ini 

diharapkan dapat melindungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pembahasan RUU PDP berjalan rumit dengan munculnya hambatan dari proses 

harmonisasi rancangan tersebut terkait kepentingan antar instansi atau antar kementerian 

dan non-kementerian yang umumnya menyangkut kewenangan, kelembagaan, 

pengelolaan keuangan, pengaturan prosedur, penetapan hak dan kewajiban, serta sanksi. 

Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan terkait dengan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki substansi hukum 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1. Substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 



 

 
 

No. Bab Substansi 

1. Bab I ± Ketentuan Umum Pengaturan mengenai 

definisi dan yurisdiksi 

2. Bab II ± Jenis Data Pribadi Pengaturan mengenai 

jenis data pribadi 

3. Bab III ± Hak Pemilik Data Pribadi Pengaturan mengenai hak 

yang didapatkan dari 

pemilik data pribadi 

4. Bab IV ± Pemrosesan Data Pribadi Pengaturan mengenai 

prosedur pemrosesan data 

pribadi 

5. Bab V ± Kewajiban Pengendali Data Pribadi Pengaturan mengenai 

kewajiban dari pemilik 

data pribadi 

6. Bab VI ± Transfer Data Pribadi Pengaturan mengenai 

pemindahan data pribadi 

baik ke dalam wilayah RI, 

ataupun ke luar wilayah 

RI. 

7. Bab VII ± Sanksi Administratif Pengaturan ancaman 

sanksi administratif terkait 

pelanggaran pada Pasal 21 

ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 

ayat (1), Pasal 26 ayat (1), 

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 

29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 

31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 

33, Pasal 34, Pasal 35, 

Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), 



 

 
 

Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 

ayat (1), Pasal 40 ayat (1) 

dan ayat (3), Pasal 41, 

Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, 

Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 

ayat (2), Pasal 48 ayat (1), 

dan Pasal 49 ayat (1) 

8. Bab VIII ± Larangan Dalam Penggunaan Data 

Pribadi 

Pengaturan terkait dengan 

larangan pada penggunaan 

data pribadi meliputi 

larangan menjual, dan 

memasang data pribadi di 

tempat umum. 

9. Bab IX ± Pembentukan Pedoman Perilaku 

Pengendali Data Pribadi 

Pengaturan terkait dengan 

tujuan membentuk 

pengendali data pribadi 

dalam bertindak 

10. Bab X ± Penyelesaian Sengketa dan Hukum 

Acara 

Pengaturan mengenai 

penyelesaian secara 

litigasi dan non ltigasi, 

serta persidangan yang 

diproses secara tertutup 

11. Bab XI ± Kerja Sama Internasional Pengaturan mengenai 

kerja sama internasional 

12. Bab XII ± Peran Pemerintah dan Masyarakat Pengaturan mengenai 

peran pemerintah dan 

masyarakat dalam 

perlindungan data pribadi 



 

 
 

13.  Bab XIII ± Ketentuan Pidana Pengaturan mengenai 

ketentuan pidana termasuk 

identity theft pada data 

pribadi 

14. Bab XIV ± Ketentuan Peralihan Pengaturan mengenai 

peralihan pada 

perlindungan data pribadi 

15. Bab XV ± Ketentuan Penutup Pengaturan mengenai 

ketentuan penutup dalam 

perlindungan data pribadi 

Sumber: RUU Perlindungan Data Pribadi, Sekretariat Negara 2019 

 

Prinsip dari perlindungan Data Pribadi didasarkan asas pelindungan, asas kepastian 

hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, 

dan asas pertanggungjawaban. Pengaturan mengenai identity theft sendiri pada RUU PDP 

diatur pada pasal 64 yaitu: 

³Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).´ 

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari 

hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 

melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dalam 

perkembangannya, sektor telekomunikasi mempunyai peran penting dalam berbagai aspek 

di Indonesia. Oleh karena itu, negara dianggap wajib dalam upaya tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang 

secara hakikatnya ialah satu aspek penting dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam 



 

 
 

transformasi digital Indonesia. Secara konstitusional, hal ini telah diamanatkan 

berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945. 

Perkembangan pada penggunaan teknologi informasi mengalami perubahan yang 

sangat signifikan dan tidak menutup mata hal ini juga berdampak pada Perlindungan Data 

Pribadi. Pada penggunaan e-commerce secara signifikan dalam sektor perdagangan/bisnis, 

pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta telekomunikasi. Aktivitas-aktivitas masyarakat 

secara dalam jaringan pada pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh 

ketersediaan keutuhan (integrity) dan kerahasiaan (confidentiality) informasi di ruang 

siber.41 

Di Indonesia perbuatan identity theft terutama pada sektor fintech cukup sering 

terjadi. Perlindungan hukum terkait dengan identity theft secara normatif telah diatur dalam 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik pada Pasal 26 hal ini meliputi antara lain penyalahgunaan wewenang 

data tanpa izin maupun oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses 

ilegal. 

Rekonstruksi dalam regulasi dan kebijakan pada penyelenggaraan usaha 

telekomunikasi dianggap penting dalam mengantisipasi perkembangan teknologi 

telekomunikasi, serta kebutuhan masyarakat. Dalam perannya sebagai infrastruktur 

komunikasi, telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat modern, 

mengingat penyaluran informasi melalui telekomunikasi dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien. 

Secara normatif, sebelum disahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 

telekomunikasi diatur pada semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 

tahun 1999 tentang Telekomunikasi, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan Presiden 

maupun peraturan-peraturan Menteri dan peraturan/keputusan Direktur Jenderal Postel. 

Namun setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 

 
41 Rumlus, Muhamad Hasab, and Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi 

Dalam Media Elektronik." Jurnal HAM 11.2 (2020). [6]. 



 

 
 

sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan 

menambah beberapa ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang yaitu, UU No. 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 

dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pelaksanaan sebagai amanat dari Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 

huruf b Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Setelah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah  menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran 

(Postelsiar) sebagai regulasi lanjutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta kerja. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri atas 10 bab, 103 pasal, dengan penjelasan 

sejumlah ayat-ayatnya. Harapannya dalam kebijakan tersebut akan terciptanya peluang 

yang luas kepada pelaku usaha dengan menciptakan kerja sama yang adil berdasarkan hal 

demikian dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semua platform harus mendaftarkan diri dan 

ketika mendaftarkan diri, maka harus tunduk pada hukum di Indonesia. 

  

  



 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1) Perkembangan teknologi telah menghasilkan bidang financial technology sebagai 

terobosan baru bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekundernya. Pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan ini 

menjadikan proses pinjam-meminjam uang dapat berlangsung dengan mudah, 

cepat dan praktis. Kemudahan akses pinjam-meminjam online ini  menimbulkan 

melonjaknya pengguna fintech lending sehingga semakin banyak juga data-data 

yang masuk dan tersimpan ke dalam sistem di masing-masing platform fintech 

lending. fintech lending sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki 

tantangan cyber security yang harus dioptimalkan dari segi sistem dan 

pengoperasiannya, serta bertanggung jawab terhadap data pengguna yang berada 

di sistemnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Platform digital tidak hanya merupakan 

penyelenggara sistem elektronik, namun juga merupakan badan hukum yang 

memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan 

kerugian terhadap orang lain seperti pengguna. 

2) Berdasarkan penjelasan yang dimiliki oleh beberapa peraturan tentang penjelasan 

mengenai pencurian informasi pada platform digital, ada banyak sekali aspek yang 

mengharuskan perlindungan data pribadi untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan 

banyaknya kegunaan yang dapat diambil dari data pribadi seseorang khususnya 

kepada hal negatif atau penggunaan data pribadi tanpa sepengetahuan pemilik data 

tersebut, maka dari itu negara diharuskan untuk memiliki sebuah pengaturan yang 

khusus untuk memberikan ketentuan pada bidang perlindungan data sebagai bentuk 



 

 
 

realisasi amanah yang telah disebutkan pada ketentuan-ketentuan yang ada yaitu 

tentang Hak Asasi Manusia. Penerapan  yurisdiksi  virtual  dapat  menjadi  hal  yang  

dapat  mengatur  serta mengendalikan interaksi dalam dunia siber. Hal ini 

merupakan hal yang penting untuk diterapkan, Dikarenakan perkembangan dunia 

siber khususnya pada platform digital memiliki banyak sekali celah hukum yang 

dapat terjadi apabila tidak menyesuaikan dengan kebutuhan seiring dengan 

berjalannya perkembangan kemajuan era digital. Salah satu contoh apabila 

seseorang menerapkan ketentuan undang-undang pencurian pada platform yang 

berbeda antara dunia nyata dan dunia siber akan terlihat beberapa kesulitan yang 

dihadapi oleh ketentuan-ketentuan tindakan pelanggaran yang konvensional. 

3) Sampai saat ini belum terdapat hukum yang mengatur secara khusus terkait 

perlindungan data pribadi di Indonesia meskipun pengaturan terkait perlindungan 

data pribadi telah tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dan 

bersifat sektoral. Menilik kebijakan dan arah pemerintah dalam pengesahan RUU 

Perlindungan Data Pribadi adalah hal yang baik serta prinsip dari perlindungan 

Data Pribadi didasarkan asas pelindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan 

umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, dan asas 

pertanggungjawaban serta pengaturan mengenai identity theft diatur pada RUU 

Perlindungan Data Pribadi pada pasal 64. 

 

B. Rekomendasi ALSA Indonesia 

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia Specialized 

Research Team, ALSA Indonesia memiliki beberapa rekomendasi kepada pemerintah, 

stakeholder, dan/atau pihak-pihak terkait, sebagai berikut: 

1) Memaksimalkan kerja sama antara lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa 

Keuangan dan/atau Kementerian Kominfo dengan para penyelenggara terutama 

dalam bidang fintech seperti AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama 



 

 
 

Indonesia) dalam meningkatkan keamanan siber dengan menentukan standar 

kompetensi SDM Pengelola Data Pribadi serta pelatihan forum diskusi pengelola 

data pribadi yang terstruktur.  

2) Diperlukannya kepastian hukum terhadap ketaatan penyelenggara sebagai pelaku 

usaha dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan serta 

menerapkan asas itikad baik dalam setiap tindakannya kepada konsumen sesuai 

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

3) Mengoptimalkan sarana pengaduan dan penanganan laporan mengenai dugaan 

penyalahgunaan data pribadi serta hal lainnya. Dalam hal ini, Asosisasi Fintech 

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) selaku asosiasi yang beranggotakan 

Penyelenggara Fintech dapat membantu memaksimalkan sarana pengaduan yang 

terdapat dalam website www.afpi.or.id dan meningkatkan ketaatan para 

penyelenggara fintech terhadap peraturan perundang-undangan. 

4) Meningkatkan awareness masyarakat melalui sosialisasi mengenai pentingnya 

perlindungan data pribadi dan bahaya penggunaan aplikasi atau sarana pinjam-

meminjam (fintech lending) illegal melalui social media mengingat pengaruhnya 

dinilai cukup berpengaruh. 

5) Pemerintah diharapkan dapat menjaminkan kepastian hukum kepada masyarakat 

melalui pelaksanaan pengharmonisasian dan pengesahan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU) sebagai payung hukum di Indonesia.  

http://www.afpi.or.id/
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