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We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly
qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters
and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note
takers have extensive experiences in their respective fields.
With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best
results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international
events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia,
People’s Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some
prominent law firms in Indonesia.

Please do not hesitate to contact us if you have
any question at marketing.akasa@gmail.com.
Looking forward to hearing from you.
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“Knowing Yourself
is The Beginning
of All Wisdom
-Aristotle-
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Sanggahan:
Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan
kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum
Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan
informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun
pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum
tertentu.
Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun
petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi
dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal
tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa dirinya harus bertindak
atau berhenti bertindak atau memilih bertindak terkait suatu masalah tertentu berdasarkan
telaah, opini, maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat dari profesional di bidang
hukum sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu yang dihadapinya.

Berangkat dari tema itu, Actio mengulas
beragam informasi, peraturan-peraturan,
serta kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan
kredit sindikasi dan pemberian pinjaman
berbasis teknologi (peer to peer lending).
Bahasan mengenai penyelesaian kredit
macet serta tindak pidana pencucian
uang dalam penyaluran pinjaman berbasis
teknologi pun kami anggap penting untuk
diketahui pembaca agar terhindar dari
sengketa keperdataan dan ancaman pidana
dalam transaksi keperdataan.
Kami berharap, edisi kali ini dapat
memberikan wawasan bagi para pembaca
yang bermaksud mengadakan transaksi
pembiayaan di Indonesia.
Akhir kata, selamat membaca dan semoga
berguna.
Salam,
Anggraeni & Partners
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INFO

REVISI PERUBAHAN PERATURAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
KENDARAAN BERMOTOR NON-TRAYEK

P

emerintah merevisi Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor
32 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek (“Permenhub
32/2016”). Revisi tersebut mengubah
beberapa poin sebagai berikut:

1

Jenis angkutan sewa
Pemerintah membedakan taksi online
dan angkutan umum lainnya. Dalam hal
ini, pemerintah mengklasifikasikan taksi
online sebagai angkutan sewa khusus.
Nantinya, taksi online akan memiliki
tanda nomor kendaraan bermotor
(TNKB) khusus.

2

Kapasitas silinder 		
mesin kendaraan
Pada awalnya, pemerintah hanya
membolehkan kendaraan dengan
kapasitas mesin 1.300 cc untuk menjadi
taksi online. Namun setelah revisi,
pemerintah membolehkan kendaraan
dengan kapasitas mesin 1.000 cc menjadi
taksi online.

3

Pool
Berdasarkan persyaratan izin, pihak
penyelenggara angkutan umum semula
harus memiliki pool. Namun, dengan revisi
tersebut, taksi online tidak diwajibkan
memiliki pool, tetapi mempunyai garasi
untuk menampung kendaraannya.

4

Bengkel
Dengan aturan ini, taksi online
diharuskan mempunyai bengkel untuk
pemeliharaan kendaraan. Akan tetapi,
taksi online dapat bekerja sama dengan
pihak lain untuk fasilitas pemeliharaan
kendaraan (bengkel).

4

5

Pengujian berkala atau kir
Tanda uji berkala kendaraan
bermotor (kir) pertama yang
semula dilakukan dengan cara
pengetokan kini disesuaikan menjadi
menggunakan pelat yang di-embose
(cetak timbul). Adapun kendaraan
bermotor tidak perlu uji kir jika
berusia paling lama 6 bulan sejak
STNK dikeluarkan, tetapi melampirkan
sertifikat registrasi uji tipe (SRUT).

8

Batas tarif angkutan sewa khusus
Pemerintah menetapkan tarif batas
atas dan batas bawah. Penetapan ini
ditujukan untuk menghindari kenaikan
tarif saat jam sibuk.

9

Pajak
Substansi untuk kepentingan
perpajakan pada penyelenggaraan
angkutan umum taksi online dikenakan
terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul
dari Ditjen Pajak.
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Akses dashboard
Pokok bahasan akses dashboard
merupakan ketentuan baru yang
ditambahkan dalam revisi peraturan
ini. Perusahaan aplikasi penyedia taksi
online wajib memberikan akses digital
dashboard kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat dan pemberi izin
penyelenggaraan angkutan umum.
Hal ini ditujukan untuk kepentingan
pengawasan operasional taksi online.
Kewajiban STNK
berbadan hukum
Jika ketentuan sebelumnya me
nunjukkan bahwa STNK harus
atas nama perusahaan, kini aturan
tersebut direvisi menjadi STNK atas
nama badan hukum. Pengalihan
nama bisa dilakukan setelah masa
berlaku STNK per lima tahun habis.
Selain itu, pengemudi dan badan
hukum penyelenggara transportasi,
seperti koperasi, harus membuat
perjanjian secara tertulis satu
sama lain bahwa kendaraan yang
digunakan oleh pengemudi ditujukan
sebagai taksi online.

Sanksi
Pemberian sanksi dikenakan,
baik ke perusahaan angkutan umum
maupun perusahaan aplikasi. Sanksi
atas pelanggaraan perusahaan aplikasi
diberikan oleh Menteri Komunikasi
dan Informatika dengan melakukan
pemutusan akses (pemblokiran)
sementara terhadap aplikasi sampai
perbaikan dilakukan.

Kuota jumlah angkutan
sewa khusus
Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan
dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili
perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk
wilayah Jabodetabek.
Poin 1 sampai dengan poin 4
diberlakukan secara langsung pada 1
April 2017, sementara untuk poin 5 dan
poin 6 diberikan masa transisi selama
2 bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni
2017. Adapun masa transisi selama 3
bulan diberlakukan untuk poin 7 sampai
dengan 11. (TWK)

TELAAH

MENAKAR
RiSIKO INVESTASI
DI "PEER TO PEER
LENDING"

Di era ketika semua serba digital
seperti saat ini, kita dimudahkan
hampir dalam segala hal. Salah
satunya adalah kemudahan
mendapatkan pinjaman dan
kemudahan untuk berinvestasi.
Kemudahan tersebut tecermin
dalam pemberian pinjaman
berbasis teknologi. Salah satu
pemberian pinjaman yang
populer belakangan ini adalah
peer to peer lending.
Penyaluran pinjaman melalui
sistem peer to peer lending
ini sekilas cukup mudah dan
cepat untuk dilaksanakan.
Pada umumnya, perusahaan
penyelenggara jasa hanya
mensyaratkan calon debitor
untuk mengisi form yang telah
disediakan di website secara
online serta melampirkan
beberapa dokumen.
Data tersebut kemudian
akan dinilai oleh perusahaan
penyelenggara jasa apakah calon
debitor yang bersangkutan layak
untuk diberi kredit atau tidak.
Apabila calon debitor dianggap
layak, perusahaan penyelenggara
jasa akan mencarikan calon
kreditor yang sesuai.
Dari sisi debitor, mereka bisa
mendapatkan pinjaman dengan

syarat yang relatif mudah dan
waktu yang singkat. Adapun dari
sisi kreditor, hal tersebut cukup
menjanjikan untuk mendapatkan
pengembalian dana dalam waktu
yang relatif singkat dengan bunga
yang cukup tinggi.
Kemudahan ini membuat bisnis
peer to peer lending berkembang
sangat pesat di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia. Namun,
di balik kemudahan bertransaksi,
kita juga harus memahami potensi
permasalahan sistem peer to peer
lending, khususnya bagi kreditor.
Berbeda dengan investasi di bank
konvensional—seperti deposito
yang dananya dijamin oleh
Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), atau bahkan belakangan
investasi saham juga dijamin
apabila dananya dibawa kabur
oleh perusahaan efek—investasi di
peer to peer lending tidak dijamin
oleh LPS ataupun disertai jaminan
khusus apabila perusahaan
membawa kabur dana investasi.
Risiko lain yang harus diperhitung
kan adalah bagaimana status
dari investor apabila perusahaan
penyelenggara jasa dinyatakan
pailit dan dana dari investor belum
disalurkan kepada debitor? Yang
perlu dipertimbangan dalam hal

ini, apakah investor berstatus
sebagai kreditor atau tidak?
Pasalnya, tidak ada hubungan
hukum antara investor dan
perusahaan penyelenggara jasa
peer to peer lending.
Selain itu, karena kreditor ber
hubungan langsung dengan
debitor, maka risiko sepenuhnya
ditanggung oleh pemodal
(investor) apabila debitor tidak
melakukan pembayaran pinjaman.
Terlebih lagi, tidak ada agunan
atau jaminan atas aset debitor
dalam pemberian pinjaman ini.
Dengan demikian, tidak ada
keterjaminan atas pengembalian
dana investasi dari kreditor kepada
debitor. Di sisi lain, perusahaan
penyelenggara jasa tidak terlibat
dalam hubungan perjanjian
pinjam-meminjam, tetapi hanya
sebagai perantara. Perusahaan
pada umumnya hanya akan me
mfasilitasi proses penyelesaian
pembayaran utang tersebut.
Mengingat adanya beberapa
potensi risiko dalam menanamkan
dana melalui perusahaan peer to
peer lending seperti di atas, maka
ada baiknya sebelum berinvestasi,
kita melakukan survei dan memilih
perusahaan peer to peer lending
yang tepercaya dan terdaftar di
OJK. (ADP)
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HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN
“BORROWER” DALAM
PELAKSANAAN KREDIT
SINDIKASI
Di Indonesia, banyak perusaha
an besar yang mengambil
dana dari luar negeri karena
bank-bank di luar negeri dapat
memberikan pinjaman dalam
jumlah sangat besar untuk
kebutuhan pengembangan
proyek pembangunan di
Indonesia, misalnya untuk
proyek infrastruktur.
Dalam perkembangannya di
Indonesia, untuk mendapatkan
pinjaman dana yang besar,
perusahaan-perusahaan me
manfaatkan syndicated loan
atau kredit sindikasi.
Menurut Stanley Hurn dalam
bukunya Syndicated Loan:
A Handbook for Banker and
Borrower, kredit sindikasi
adalah “a loan made by two
or more lending istitution, on
similiar terms and condition,
using common documentation
and administered by commont
agent” (kredit yang diberikan
oleh dua atau lebih lembaga
keuangan dengan syarat/
ketentuan yang sama bagi para
peserta sindikasi, menggunakan
dokumentasi yang sama, dan
diadministrasikan oleh agen
yang sama pula).
Perusahaan-perusahaan yang
bermaksud mendapatkan
pinjaman dalam skema kredit
sindikasi, atau disebut dengan
penerima pinjaman (borrower),
memperoleh beberapa man
faat, antara lain pinjaman dana
yang besar.
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Manfaat lainnya, kredit
sindikasi melibatkan peranan
pihak swasta yang dapat
mendukung pembangunan
nasional. Dengan adanya
pembiayaan, maka hal
itu dapat menyukseskan
pembangunan nasional.
Di samping itu, kredit sindikasi
mengurangi risiko kegagalan
pembangunan proyek suatu
perusahaan. Dalam hal ini, kredit
sindikasi juga dapat membantu
dalam proyek restrukturisasi
utang.
Ada sejumlah istilah yang perlu
dipahami dalam kredit sindikasi,
yaitu: (i) lender atau pemberi
pinjaman; (ii) borrower atau
penerima pinjaman; (iii) arranger
atau yang mengatur proses
kredit, penawaran, kepada bank
atau lembaga keuangan lainnya;
(iv) lead manager atau pihak
yang memimpin proses kredit
sindikasi; (v) security agent atau
agen yang bertugas mengatur
jaminan-jaminan borrower;
dan (vi) facility agent atau agen
fasilitas kredit.
Dalam kredit sindikasi, dikenal
perjanjian sindikasi atau
syndicated loan agreement atau
juga disebut facility agreement.
Yang perlu dipahami adalah,
perjanjian sindikasi tidak
menciptakan ataupun mengakui
adanya utang, tetapi janji untuk
memberikan sejumlah dana
oleh sindikasi, dan suatu janji
oleh penerima kredit untuk

membayar kembali dana
tersebut pada tanggal tertentu
(Tennekoon, 1991).

Borrower mengadakan
perjanjian pinjaman dengan
bank sindikasi. Dalam hal
ini, dikenal asosiasi bernama
Asia Pacific Loan Market
Association (APLMA), yaitu
asosiasi Pan-Asia yang
didirikan pada tahun 1998
oleh ABN AMRO, Bank of
America Merrill Lynch, Bank
of China, Bank of TokyoMitsubishi UFJ, BNP Paribas,
Barclays, Citigroup, DBS,
HSBC, JP Morgan Chase,
National Australia Bank,
Société Générale, Standard
Chartered Bank, Sumitomo
Mitsui Banking Corporation,
dan WestLB. Sebagai
informasi, APLMA merupakan
asosiasi yang mengeluarkan
standardisasi dokumentasi
pinjaman primer dan sekunder
serta praktik perbankan yang
dapat dipercaya.
Jumlah besarnya pinjaman
ditentukan dari besarnya biaya

proyek yang diperlukan oleh
borrower. Hal tersebut menjadi
penting mengingat akibatnya
akan sangat besar sekali, dan
punya kemungkinan bahwa
kredit yang diberikan tersebut
langsung macet.1

tersebut karena langkah yang
diambil borrower ini dianggap
tidak menguntungkan untuk
pihak bank. Sebab, bank tidak
tahu harus melempar ke mana
lagi dana yang dibayar lebih
cepat dari jadwal tersebut.2

Selain itu, dalam kredit sindikasi,
dikenal juga istilah pembayaran
kembali yang dipercepat (loan
prepayment). Hal ini dilakukan
ketika borrower memiliki
kelebihan dana dan dapat
membayar/melunasi pinjaman di
luar dari jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam perjanjian.

Lebih lanjut, borrower yang
mendapatkan pinjaman dari
bank atau lembaga pembiayaan
luar negeri diwajibkan
melaporkan setiap utang
luar negeri yang berdasarkan
perjanjian kredit ataupun
surat utang (yang meliputi
letter of credit atau L/C,
bankers acceptance, obligasi,
commercial papers, promissory
note, dan medium term notes)
kepada Bank Indonesia.3

Biasanya, pihak lender
kemudian membebankan
biaya bunga atas pembayaran
kembali yang dipercepat
1.
2.
3.
4.

Utang luar negeri lembaga wajib
dilaporkan seluruhnya tanpa
batasan minimum. Sementara itu,
utang luar negeri perseorangan
yang wajib dilaporkan meliputi
(i) jumlah nominal paling sedikit
USD200.000 atau ekuivalen
dengan mata uang lain dengan
kurs yang berlaku saat dokumen
utang ditandatangani atau
diterbitkan; dan/atau (ii) yang
apabila dijumlahkan telah
mencapai USD200.000 atau
ekuivalen dengan mata uang lain
dengan kurs yang berlaku saat
dokumen utang ditandatangani
atau diterbitkan.
Pelapor utang luar negeri yang
telah memenuhi ketentuan
tersebut di atas, tetapi tidak
menyampaikan laporannya
kepada Bank Indonesia, akan
dikenakan sanksi administratif
berupa denda sebesar
Rp 10.000.000. (TWK)

Herlina Suyati Bachtiar,S.H.,MBA., Aspek Legal Kredit Sindikasi (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada),2000, Hal 16
Ibid, Hal 22
Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010
Romawi III.A No.2 – 4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/16/Dint/2013
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T

Bentuk badan usaha
apa sajakah yang dapat
menyelenggarakan
layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi
informasi (fin-tech)?

Jawab:
Di Indonesia, penyelenggaraan
layanan pinjam-meminjam uang
berbasis teknologi informasi atau
dikenal dengan istilah financial
technology (fin-tech) diatur
dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi (“POJK No.
77/2016”). Aturan tersebut berisi
penjelasan bahwa penyelenggara fintech adalah badan hukum Indonesia
yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan layanan pinjammeminjam uang berbasis teknologi
informasi.
Pasal 2 POJK No. 77/2016
menyatakan bahwa penyelenggara
fin-tech termasuk sebagai lembaga
jasa keuangan lainnya yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, dan badan hukum
penyelenggara fin-tech merupakan
perseroan terbatas atau koperasi.
Yang perlu diperhatikan adalah, jika
penyelenggara fin-tech merupakan
warga negara asing dan badan
hukum asing, maka kepemilikan
saham, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dibatasi paling
banyak atau maksimal 85% (delapan
puluh lima persen). (EDN)

T

Bagaimanakah status hukum
penyelenggara peer to peer lending
atau fin-tech yang sudah melakukan
kegiatan usaha sebelum berlakunya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi
(“POJK No. 77/2016”) yang telah
diundangkan pada tanggal 29
Desember 2016? Bagaimana pula
perizinannya?
Jawab:
Penyelenggara fin-tech merupakan bagian dari
lembaga jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh
OJK. Maka dari itu, dalam menjalankan kegiatan
usahanya, penyelenggara fin-tech harus terlebih
dahulu mengajukan permohonan pendaftaran
kepada OJK.
Bagi penyelenggara fin-tech yang telah
melakukan kegiatan usahanya sebelum POJK
No. 77/2016, mereka berkewajiban melakukan
pengajuan permohonan pendaftaran kepada
OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah POJK
No.77/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran oleh
penyelenggra disampaikan oleh direksi kepada
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransi, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan
formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran
POJK No.77/2016 dengan memuat dokumen yang
diperlukan seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat
(3) POJK No. 77/2016.
Setelah permohonan pengajuan pendaftaran
tersebut terdaftar, penyelenggara yang telah
terdaftar di OJK tersebut dalam jangka waktu
maksimal 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal
terdaftar di OJK wajib mengajukan permohonan izin
sebagai penyelenggara oleh direksi penyelenggara
kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransi,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan
formulir 2 yang tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POJK
No. 77/2016 serta dengan melampirkan dokumendokumen yang dipersyaratkan berdasarkan POJK
No.77/2016. (EDN)

Sumber : Direktur perusahaan yang bermaksud mendirikan perusahaan peer to peer lending
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KUPAS PERATURAN

POJK 31/2016 Pastikan
Validitas Usaha Pergadaian

G

adai merupakan salah
satu skema jaminan
yang pada umumnya
sering digunakan masyarakat
apabila membutuhkan
dana cepat. Karena gadai
bermodalkan benda bergerak,
masyarakat memiliki opsi
untuk mendapatkan pinjaman
dana sesuai taksiran nilai
jaminannya.
Dengan menyediakan layanan
keuangan kepada masyarakat,
jenis usaha gadai disadari turut
memberikan kontribusi terhadap
perekonomian Indonesia. Guna
meningkatkan ketercakupan
keuangan bagi usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM)
dan masyarakat menengah
ke bawah, OJK memandang
perlu suatu landasan hukum
demi menciptakan usaha
pergadaian yang sehat. Terlebih
lagi, adanya landasan hukum
berarti memberikan kepastian
hukum kepada pelaku usaha dan
perlindungan kepada konsumen.
Guna mengakomodasi halhal tersebut di atas, OJK
telah menerbitkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/POJK.05/2016 tentang
Usaha Pergadaian (“POJK
31/2016”) untuk memastikan
keamanan lalu lintas usaha.
Ketentuan tersebut mengatur:

pelaku usaha pergadaian, dan
hal tersebut diharapkan dapat
menimbulkan persaingan
usaha yang sehat di antara
sesama pelaku usaha.

1

4

Perusahaan pergadaian
harus berbentuk badan
hukum perseroan terbatas
atau koperasi.

2

Jumlah minimal penyertaan
modal dalam melakukan
usaha pergadaian adalah
Rp500.000.000 untuk lingkup
wilayah usaha kabupaten/kota,
dan Rp2.500.000.000 untuk
lingkup wilayah usaha provinsi.
Nominal tersebut dipandang
cukup oleh OJK bagi pelaku
usaha untuk menjalankan usaha
pergadaian, baik di tingkat
kabupaten mapun provinsi.

3

POJK 31/2016 mewajib
kan para pelaku
usaha pergadaian untuk
mencantumkan tingkat bunga
pinjaman yang ditawarkannya
secara jelas dan terbuka
di tiap unit pelayanannya.
Dengan begitu, masyarakat
dapat memilih tingkat bunga
pinjaman terendah dari para

Lebih lanjut, perusahaan
pergadaian juga diwajibkan
untuk memiliki paling sedikit
1 (satu) orang penaksir yang
telah lulus ujian sertifikasi
penaksiran barang jaminan
untuk menaksir nilai dari
barang jaminan di setiap
unit pelayanan. Namun,
nasabah dapat menuliskan
permohonan tertulis kepada
pelaku usaha pergadaian
andaikata ingin diberi dana
pinjaman lebih rendah dari
nilai asli taksiran barang.
Terlepas dari semua ketentuan
yang diatur di dalam POJK
31/2016 sebagaimana disebut
kan di atas, keterlibatan OJK
secara langsung dalam dunia
usaha pergadaian diharapkan
dapat memberikan rasa aman
dan kepastian hukum bagi
konsumen dan pelaku usaha
mengingat usaha pergadaian
kini mendapat pengawasan
langsung dari OJK. (SMF)
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opini

WASPADA
TPPU DALAM
PENYALURAN
PINJAMAN
BERBASIS
TEKNOLOGI

S

aat ini, perkembangan teknologi informasi sangat
cepat. Sektor pembiayaan tidak luput dari pasar
yang terkena imbas perkembangan teknologi
informasi tersebut. Maka dari itu, tentu bukan hal yang
asing apabila Anda mendengar istilah fin-tech atau
peer to peer lending. Ya, nama tersebut adalah istilah
yang biasa dipakai untuk menyebut proses penyaluran
pinjaman online berbasis teknologi.

Namun, di sini kami tidak akan membahas mengenai
jenis-jenis dan perbedaannya. Sebaliknya, tulisan ini akan
membahas potensi timbulnya penyalahgunaan sistem
tersebut, khususnya pada sistem peer to peer lending,
untuk kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sebagaimana diketahui, TPPU telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (“UU TPPU”). Kategori pokok TPPU
diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 dengan unsur-unsur yang
antara lain meliputi tindakan menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil kejahatan.
Ancaman hukuman TPPU dalam pasal-pasal tersebut
bervariasi, mulai dari 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua
puluh) tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Sebuah pertanyaan muncul kemudian, bagaimana suatu
penyaluran pinjam-meminjam berbasis teknologi dapat
disalahgunakan untuk TPPU?
Berbeda dengan proses penyaluran kredit secara
konvensional melalui bank atau lembaga pembiayaan
lainnya, sumber pendanaan dalam sistem peer to peer
lending tidak secara langsung berasal dari perusahaan
penyelenggara pembiayaan tersebut. Perusahaan
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penyelenggara hanya sebagai perantara yang
mempertemukan antara kreditor dan debitor sehingga
suatu hubungan hukum akan terjadi antara debitor dan
kreditor tanpa melibatkan perusahaan penyelenggara
jasa tersebut dalam pemberian pinjaman.
Dapat dipahami bahwa perusahaan penyelenggara jasa
peer to peer lending akan melakukan survei kelayakan
seorang debitor sebelum pengajuan pinjaman. Namun,
yang menjadi perhatian kemudian, apakah perusahaan
penyelenggara jasa akan menelusuri asal-usul dana
yang disetorkan oleh pemodal? Terlebih lagi, sejauh
ini, perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa peer
to peer lending belum masuk sistem Bank Indonesia
dan belum sepenuhnya dalam pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berbeda dengan bank dan
perusahaan pembiayaan konvensional yang telah masuk
dalam sistem Bank Indonesia dan OJK.
Sampai saat ini, pemerintah melalui OJK baru
menerbitkan satu peraturan, yakni Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(“POJK 77/2016”). Namun, POJK 77/2016 tersebut
tidak cukup mengatur tentang pencegahan TPPU dan
pengawasan terhadap sumber dana dari investor. OJK
sejauh ini hanya mewajibkan perusahaan penyelenggara
jasa untuk membuat laporan rutin kepada OJK.
Mengingat bahwa nilai transaksi dalam pemberian
pinjaman berbasis teknologi relatif kecil, maka hal
tersebut tidak akan masuk dalam radar pengawasan
dan tidak wajib lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh sebab itu, diperlukan
suatu peraturan dan sistem yang dapat lebih mengawasi
dan memantau sumber pendanaan dalam penyaluran
pinjaman berbasis teknologi untuk meminimalisasi
terjadinya tindak pidana pencucian uang. (ADP)

KIAT

Melakukan
komunikasi,
negosiasi, konsiliasi
secara langsung
kepada debitor
dan membicarakan
hambatan yang
ada (memanggil,
mendatangi, atau
mengirimkan
somasi).

Jika tidak ada penyelesaian
atas upaya di atas, kreditor
dapat memberikan
pilihan (rescheduling,
reconditioning, dan atau
restructuring) bagi debitor
untuk:
- memperpanjang waktu
pengembalian pinjaman;
- memberikan potongan
denda, bunga, atau pokok
utang;
- memberikan tambahan
pinjaman utang beserta
tambahan waktu untuk
pelunasan;
- mengonversi utang ke
penyertaan saham (jika
ada potensi bisnis).

Langkah lain yang
dapat dilakukan
oleh kreditor secara
bersamaan dengan
upaya di atas
adalah membuat
pengumuman
melalui media
massa, dengan
tujuan agar debitor
melunasi utang
(sebagai upaya
menekan nama
baik).

Cara lainnya, kreditor
dapat menjual piutang
kepada pihak lain
dengan cara cessie
atau subrograsi.

Kreditor juga
dapat mengambil
alih barang yang
dijaminkan debitor
untuk penyelesaian
utang atas
persetujuan debitor
(dalam bank, dikenal
istilah aset yang
diambil alih (AYDA)
atau barang jaminan
diambil alih (BJDA)).

SECARA DAMAI/NON LITIGASI

KIAT-KIAT BAGI KREDITOR ATAS
PENYELESAIAN KREDIT MACET
MELALUI LITIGASI/PENGADILAN
Mengajukan
eksekusi jaminan
melalui pengadilan
negeri (jika ada
jaminan)
(dasar hukum: UU
Nomor 4/1996
tentang Hak
Tanggungan Pasal
6/UU Nomor
42/1999 tentang
Fidusia Pasal 29);
atau

mengajukan
gugatan perdata ke
pengadilan negeri
untuk meminta
pengembalian
kerugian dan
meminta sita
jaminan terhadap
kebendaan milik
debitor sebagai
jaminan pemenuhan
tuntutan (dasar m:
Pasal 1365, 1131 KUH
Perdata).

Permohonan
arbitrase sebagai
upaya penyelesaian
permasalahan pun dapat
diajukan oleh kreditor,
asalkan hal tersebut
disepakati secara spesifik
dalam suatu perjanjian.
Langkah pengajuan
permohonan arbitrase
kemudian diikuti
dengan penyelesaian
sukarela dari debitor,
atau kreditor
dapat mengajukan
permohonan eksekusi
putusan arbitrase ke
pengadilan negeri.

Di luar cara itu,
kreditor dapat
mengajukan
permohonan
kepailitan atau
permohonan
penundaan
kewajiban
pembayaran
utang kepada
pengadilan niaga
setempat, dengan
mengikuti ketentuan
pengajuan
sesuai ketentuan
perundangan.

Ada pula langkah
yang dapat dilakukan
oleh kreditor secara
bersamaan dengan
upaya yang telah
disebutkan di atas
sebagai upaya untuk
menekan debitor
membayar utang, yakni
melaporkan dugaan
tindak pidana penipuan
atau penggelapan
atau dugaan tindak
pidana lainnya kepada
pihak kepolisian atau
penyelidik/penyidik lain
(apabila ada penjaminan
aset fiktif, manipulasi
data, pernyataan
palsu, atau apabila
ada perbuatan debitor
yang melanggar hukum
pidana). (TSH)
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CRIMINAL LAW

CORPORATE LAW

COMMERCIAL
DISPUTES

MARITIME LAW

2016

ARBITRATION

Acting As An Attorney for Indonesian state owned company in a civil proceeding related to tort.
Providing Advice in related to shipping dispute for Indonesian shipping company.
Providing Advice for an independent Power Producer company in related for financing.
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