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PENGGEREBEKAN kantor perusahaan pinjaman online ilegal di Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kamis 
(14/10), mengagetkan publik.

Genderang perang terhadap praktik pinjol ilegal pun kembali kecang ditabuh. 
Perang yang sebenarnya sudah dimulai oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 
2018, itu, makin nyaring dikumandangkan. Pemerintah dan pihak terkait 
pun kian gencar memeranginya.

Penggerebekan itu hanya berselang beberapa hari setelah Presiden 
Joko Widodo menyampaikan pidato dalam acara Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Virtual Innovation Day 2021 (11/10). Saat itu, Kepala Negara sempat 
melontarkan tentang banyaknya orang yang terjerat pinjol. 

Dalam seminar bertajuk Peran Fintech dan Perbankan Dalam Mendukung 
Inklusi Keuangan, Kamis (29/10) yang diadakan oleh OJK DIY, Ketua Tim 
Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing menegaskan, 
penindakan terhadap pinjol ilegal tidak hanya dilakukan akhir-akhir ini. 
“Kami sudah menindak pinjol ilegal sejak 2018,” tegas Tongam. 

Dari 2018 hingga Oktober 2021, sekitar 3.515 pinjol ilegal telah ditindak. Ia 
merinci, 2018 ditindak 404 pinjol ilegal, 2019 ditindak 1.493 pinjol ilegal, 
2020 ditidak 1.026 pinjol ilegal, dan 2021 sudah ditindak 592 pinjol ilegal. 
Walau telah banyak menindak, pinjol ilegal baru tetap bermunculan. Tongam 
menyebut, pemberantasan pinjol ilegal sulit dilakukan karena lokasi server 
banyak ditempatkan di luar negeri.

Pinjol ilegal, tegas dia, harus ditindak tegas. Pasalnya, mereka tidak 
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bertanggung jawab. Perusahaan ilegal itu menipu masyarakat, 
menetapkan bunga tinggi, denda tidak terbatas, hingga mengintimidasi 
dan meneror peminjam.

Di sisi lain, korban pinjol ilegal cukup banyak karena tingkat literasi 
masyarakat yang masih rendah. Mereka tidak melakukan pengecekan 
legalitas dan pemahaman terhadap pinjol juga masih terbatas. Oleh 
sebab itu, OJK pun  terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan 
masyarakat agar masyarakat melek perbankan.

Kepala OJK DIY, Parjiman menyampaikan, DIY memiliki Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah yang juga aktif dalam melawan rentenir. 
Salah satu yang dilakukan tim tersebut adalah dengan meluncurkan 
Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir. “Dengan cara ini, UMKM bisa 
putus hubungan dengan rentenir, termasuk pinjol ilegal,” tegasnya. 

Pinjol Legal

Tongam Lumban Tobing mengatakan, tidak semua pinjol ilegal. Banyak 
yang legal. “Saat ini, OJK mencatat 106 perusahaan yang terdaftar dan 
berizin OJK,” papar dia. Sebanyak 749.175 rekening yang memberi 
pinjaman. Peminjam sudah mencapai 68.414.603 rekening. Uang yang 
dipinjam pun sudah mencapai Rp649,938 triliyun. Aset perusahaan 
legal itu mencapai Rp26,098 triliun.

Tongam menjelaskan, pinjol atau fintech peer to peer lending telah 
diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016. Dalam POJK 
tersebut dijelaskan, fintech merupakan penyelenggaraan layanan jasa 
keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima 
pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam 
mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan 
menggunakan jaringan internet.

“Pinjol membantu masyarakat dalam mendapatkan pendananan yang 
sangat mendesak,” terang dia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 
atau AFPI, Sunu Widyatmoko menyebut, fintech pendanaan bersama 
memiliki peluang besar untuk berkembang.

 Di Indonesia, sebanyak 186 juta orang masuk dalam usia produktif, di 
atas usia 15 tahun. “Sebanyak 46, 6 juta UMKM yang belum memiliki 
akses kepada kredit. Sementara 132 juta individu juga belum memiliki 
akses ke kredit,” lanjut dia. 

Pada 2018, total kebutuhan pembiayaan UMKM Nasional, lanjut 
dia, mencapai Rp2.650 triliun, sedangkan industri jasa keuangan 
tradisional menopang Rp1.000 triliun per tahun. Dengan demikian, 
kesenjangan yang ada mencapai Rp1.650 triliun. 

Kebijakan OJK 

Sebelumnya, saat OJK Virtual Innovation Day 2021, Ketua Dewan 
Komisioner OJK, Wimboh Santoso juga menyampaikan, OJK terus 
mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan 
dengan fokus pada dua hal strategis.

Pertama memberikan layanan dan produk yang cepat, murah, dan 
kompetitif kepada masyarakat. Kedua, memberikan kemudahan dan 
memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku 
UMKM untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan 
digital.

OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan 
UMKM menjadi UMKM go-digital. “OJK sedang dan terus membangun 
ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu 
sampai ke hilir,” papar dia.

Ekosistem UMKM digital itu akan mendukung pengembangan UMKM 
dari sisi pembiayaan melalui Fintech P2P Lending serta Securities 
Crowdfunding. Sementara dari sisi pemasaran, OJK terus melakukan 
pembinaan kepada UMKM dengan kolaborasi bersama start-up 
dan Perguruan Tinggi dalam membangun Kampus UMKM yang 
memberikan pelatihan intensif agar UMKM dapat segera onboarding 
secara digital. 

Untuk mendukung literasi keuangan digital, OJK bekerja sama dengan 
Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia tengah menyusun 
buku Fintech dan modul program literasi keuangan digital dengan topik 
Peer to Peer Lending. (N-2)
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JAKARTA-Selama 10 tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beroperasi, banyak 
perubahan yang terjadi di industri pasar modal Indonesia. Peningkatan 
jumlah investor, emiten dan aktivitas emiten di pasar modal tanah air 
menjadi indikator dari perubahan tersebut.

Pada awal OJK lahir, yakni setelah disahkannya Undang-Undang (UU) No.21 
pada 2011, jumlah investor pasar modal baru mencapai 365.687 orang. 
Bahkan setelah lembaga ini dibentuk secara resmi pada 2012, jumlah 
investor malah menjadi 281.256 orang. Stagnasi dari sisi jumlah investor ini 
terjadi hingga tahun 2014.

Baru pada 2015, jumlah investor perlahan meningkat dan mencapai 
peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 894.116 orang. Jumlah 
investor pecah telur di atas 1 juta orang baru terjadi pada tahun 2017 dan 
berlanjut terus pada tahun 2020. 

Seiring pandemi Covid-19, peningkatan jumlah investor mencapai 
puncaknya pada tahun 2021. Tepatnya pada  September 2021, Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, jumlah investor sudah mencapai 
6,43 juta orang atau meningkat sekitar 1.658% dari periode 2011. Investor 
reksadana mendominasi jumlah investor tersebut dengan jumlah 5,78 juta 
orang. Disusul investor saham 2,9 juta orang dan investor Surat Berharga 
Negara (SBN) 571.794 orang.

Tabel Jumlah Investor

Peningkatan jumlah investor menjadi kunci utama perubahan lain di 
industri pasar modal. Salah satunya jumlah emiten saham di bursa yang 
juga meningkat seiring dengan maraknya perusahaan yang melakukan 
penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Pada 2011, 
jumlah emiten di bursa baru mencapai 442 perusahaan. Namun pada 1 
November 2021, jumlah emiten sudah mencapai 752 perusahaan dengan 
tercatatnya PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) di bursa.

10 Tahun Pengawasan OJK
Pasar Modal Indonesia 
Lebih Inklusif dan 
Bergairah
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Imbas lain dari bertambahnya pasokan dan permintaan di pasar 
modal adalah kapitalisasi pasar yang terus menggulung. Pada 2011, 
kapitalisasi pasar di bursa baru mencapai Rp 3.537 triliun, namun pada 
September 2021, kapitalisasi tersebut sudah meningkat menjadi Rp 
7.715 triliun.

Tabel Kapitalisasi Pasar

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy 
mengungkapkan, melesatnya jumlah investor dan emiten tidak terlepas 
dari makin baiknya pengawasan OJK. 

"Pada awal 2012, jumlah investor saham hanya sekitar 200 ribu orang, 
namun saat ini sudah 2,9 juta orang dengan emiten yang meningkat 
dari 440 menjadi sekitar 750 perusahaan," kata dia kepada Investor 
Daily, Rabu (3/11).

Banyak Perbaikan

Di lain pihak, Head of Research PT Yuanta Sekuritas Indonesia Chandra 
Pasaribu mengemukakan, pasar modal mengalami banyak perbaikan 
selama diawasi oleh OJK. Perbaikan ini terutama terkait dengan 
perlindungan investor publik dan kecepatan transaksi.

Berkat kerja sama antara OJK dengan BEI dan KSEI, terdapat 
integrasi data dan identifikasi investor tunggal dalam single investor 
identification (SID). “Dengan adanya integrasi data ini, dana maupun 
saham nasabah tidak dapat diperdagangkan tanpa sepengetahuan 
yang bersangkutan, sehingga menjadi lebih aman untuk investor 
individu," jelas dia.

Dari sisi kecepatan transaksi, saat ini penyelesaian transaksinya jauh 
lebih cepat menjadi T+2 atau setelah dua hari kerja. Menurut Chandra, 
kecepatan transaksi ini masih bisa ditingkatkan karena semua transaksi 
di pasar modal dilakukan secara elektronik, sehingga prosesnya jauh 
lebih efisien.

Sementara itu, Head of Investment PT Avrist Asset Management Ika 
Pratiwi Rahayu menegaskan, selama OJK menjadi pengawas pasar 
modal memang terdapat perbaikan dari sisi perlindungan investor 
publik dan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal.

"Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK, yakni untuk melindungi 
kepentingan publik dengan menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa 
keuangan di pasar modal," terang dia.

Kendati demikian, masih ada catatan dalam pengawasan OJK, seiring 
munculnya beberapa kasus di pasar modal. Namun, permasalahan ini 
memang tidak bisa sepenuhnya berada di tangan OJK, tapi disebabkan 
oleh integritas individu dan pengawasan internal yang kurang baik 
di perusahaan, misalnya di perusahaan efek, manajemen aset, 
perusahaan terbuka, atau lainnya.

Pengamat Pasar Modal Reza Priyambada mengatakan, kasus yang 
terjadi di pasar modal memang tidak bisa dihindari. Hal ini karena akan 
selalu ada oknum yang akan mencari celah untuk kepentingannya 
sendiri. Sejauh ini, menurut Reza, OJK sudah melakukan perbaikan 
dalam mengatasi berbagai kasus di pasar modal. Partisipasi masyarakat 
juga sangat dibutuhkan.

1.000 Emiten

Dengan meningkatnya peran OJK dalam mengatur dan mengawasi 
pasar modal, Ika berharap pasar modal Indonesia bisa berlangsung 
stabil dan berkelanjutan. Perbaikan ini tentunya bisa mendorong 
peningkatan jumlah investor, jumlah emiten dan kapitalisasi di bursa.

Tahun depan, OJK bersama dengan BEI dan self regulatory organization 
(SRO) lain di pasar modal berharap jumlah investor bisa bertumbuh 
30% dan jumlah emiten bisa melebihi 1.000 perusahaan. Sementara 
kapitalisasi pasar di BEI bisa mencapai Rp 10.000 triliun sebelum 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menjelaskan, 
piihaknya melakukan sosialisasi kepada calon emiten korporasi agar 
memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan. Masuknya 
unicorn dan decacorn ke bursa saham domestik diharapkan dapat 
mendongkrak market cap di BEI dan menarik lebih banyak investor, 
termasuk investor asing.

Dia menjelaskan, OJK bersama BEI juga tengah menyiapkan regulasi 
yang sesuai dengan karakteristik unicorn atau decacorn tersebut. 
Regulasi itu antara lain penyusunan pengaturan dual class share 
dengan multiple voting shares (MVS) yang memungkinkan para pendiri 
unicorn atau decacorn menjaga kepentingannya sesuai dengan visi 
dan misi yang direncanakan.

Kemudian, OJK juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM 
melalui kebijakan securities crowdfunding (SCF) sebagai alternatif 
pendanaan bagi pelaku UMKM. Sampai Juli 2021, total penyelenggara 
SCF yang mendapatkan izin dari OJK telah bertambah menjadi 5 
penyelenggara dengan dana yang dihimpun meningkat 64% (ytd) 
menjadi Rp 313,55 miliar.

OJK juga berusaha meningkatkan jumlah investor, di antaranya 
melalui sosialisasi dan edukasi pasar modal, program digitalisasi 
pemasaran reksa dana, simplifikasi pembukaan rekening efek, 
memperbanyak galeri investasi di seluruh Indonesia, memberikan izin 
usaha perusahaan efek daerah serta sosialisasi e-IPO agar pasar modal 
menjadi lebih inklusif.
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Kebutuhan terhadap modal kerja ternyata bukan bagi warga perkotaan saja, 
tapi juga mereka yang tinggal di pedesaan.

Keterbatasan infrastruktur terkadang membuat akses mendapatkan 
pinjaman menjadi tidak mudah karena tak semua bank memiliki perangkat 
hingga ke wilayah pelosok. Ini juga yang terkadang membuat warga 
pedesaan mudah terjerat rentenir.

Namun, sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK 
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi (Fintech Peer-to-Peer), akses mendapat pinjaman dari 
lembaga non bank resmi kini terbuka bagi mereka yang tinggal di pedesaan.

Zuliani (39 tahun), salah seorang nasabah perusahaan Fintech Peer-to-
Peer (P2P) lending PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), Rabu (3/11/21), tak 
menyangka dirinya bisa mendapatkan pinjaman modal tanpa berurusan 
dengan rentenir di kampungnya.

Pelaku UMKM gula merah di Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
Sumsel ini sempat bermaksud meminjam dari lintah darat, tapi keinginan 
tersebut dibatalkan karena khawatir terjerat hutang.

“Usaha saya ini butuh gula pasir, jika tidak pakai gula pasir ya adonan 
gulanya tidak bisa mengeras. Jelas butuh modal untuk beli gula. Sempat 
pikir pinjam ‘uang beranak’, tapi takut tak mampu bayar,” kata Zuliani.

Pinjaman modal itu didapatkan bermula dari salah seorang agen perusahaan 
fintech di kampungnya yang menawarkan untuk bergabung menjadi mitra. 
Adapun syaratnya, sudah memiliki usaha, sudah berkeluarga dan tidak 
memiliki hutang di lembaga keuangan lainnya.

Kemudian, ia dikelompokkan dengan empat orang ibu-ibu lain di 
kampungnya, yang sama-sama menggeluti usaha kecil rumahan. Lalu, 
masing-masing anggota diberi pinjaman sebesar Rp4 juta dengan masa 
pengembalian selama 50 minggu atau cicilan hutang berkisar Rp80.000 
per minggu. Kini, usaha yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun itu 
meraup omset sekitar Rp3 juta per bulan.

“Setidaknya saya sisihkan 10 persen untuk bayar cicilan. Bisa dikatakan 
meraih pendapatan bersih Rp1,5 juta per bulan. Lumayan untuk bantu suami 
dibandingkan tidur-tiduran saja di rumah,” kata dia.

Membidik nasabah di 
pedesaan
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Kebutuhan akan modal kerja juga dialami Fatimah, penenun kain 
songket asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Dirinya, sempat tergiur untuk meminjam uang ke rentenir karena 
usahanya hampir gulung tikar lantaran pandemi, karena sama sekali 
tidak menerima pesanan kurang lebih satu tahun.

Beruntung, ia berkenalan dengan seorang agen perusahaan P2P 
lending sehingga terpilih menjadi mitra. Ia pun mendapatkan pinjaman 
Rp4 juta dengan masa pengembalian selama 50 minggu.

“Dalam satu bulan bisa buat dua kain songket (kain dan selendang) 
harganya Rp1,2 juta, jadi omset Rp2,4 juta. Senang sekali karena 
ada pinjaman modal, bisa buat kain lagi karena sekarang mulai ada 
pesanan,” kata Fatimah.

Fintech P2P lending merupakan penyedia jasa pinjaman yang 
menghubungkan debitur atau pihak peminjam secara langsung dengan 
pemilik dana pinjaman (kreditur). Ini salah satu bentuk teknologi 
finansial atau financial technology (fintech).

Adanya kebijakan OJK yang memberikan izin kepada lembaga 
keuangan nonbank Fintech P2P lending ini telah membuka potensi 
yang selama ini tak terjamah oleh perbankan, namun menjadi ladang 
subur bagi rentenir atau lintah darat.

Jangan sepelekan potensi yang ada. Salah satu perusahaan Fintech 
P2P lending PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) mampu menyalurkan 
pendanaan Rp785 miliar ke Sumatera Selatan dari Januari-September 
2021 atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020. Perusahaan ini bahkan menargetkan bisa menyalurkan 
pembiayaan Rp1 triliun hingga akhir tahun 2021.

“Potensi begitu luar biasa. Kami baru jajal 500 desa di Sumsel, 
sementara di daerah ini ada 3.000 desa,” kata Chief Commercial Officer 
Amartha Hadi Wenas di Palembang, Rabu (27/10/21).

Performa bisnis terbilang stabil, hal ini ditunjukkan dengan angka 
repayment rate wilayah Sumatera yang mencapai 99,92 persen pada 
tahun 2021.

Hanya saja cukup mengejutkan, justru Sumatera Selatan yang mampu 
mencatat performa terbaik di Sumatera lantaran didukung oleh 
kearifan masyarakat setempat.

“Kami amati, ibu-ibu di sini malu jika sampai ditagih hutang. Jadi mereka 
bertanggung jawab sekali,” kata dia.

Lantaran performa positif dari perusahaan fintech ini membuat 
kalangan perbankan tertarik untuk menjadi investor.

Direktur Utama PT Bank Sumsel Babel Achmad Syamsuddin 
mengatakan pihaknya kini bersinergi dengan perusahaan P2P leading 

dalam menggarap segmen pinjaman modal usaha warga pedesaan ini.

Bagi perbankan, dirasa sulit untuk memiliki kantor cabang hingga ke 
pelosok desa karena membutuhkan biaya tinggi. Apalagi untuk sekadar 
memberikan pembiayaan berkisar Rp4 juta—Rp15 juta.

“Kini kami bersinergi dengan perusahaan perusahaan fintech P2P 
lending, bukan hanya menjadi investor (menitipkan dana untuk 
dipinjamkan, red) tapi juga kami belajar mengenai sistem yang mereka 
gunakan. Siapa tahu bisa kami adopsi di perbankan,” kata Syamsuddin.

Perbankan berharap nantinya para pelaku UMKM yang dibiayai 
oleh perusahaan P2P ini akan membesar bisnisnya sehingga akan 
membutuhkan modal usaha yang lebih besar lagi.

“Di sini baru bank yang ambil alih, ibarat kepompong sudah jadi kupu-
kupu ya baru ke kami,” kata Syamsuddin.

Adanya perbedaan mendasar dalam penyaluran dana ini sebenarnya 
yang menjadi alasan kuat bagi perusahaan P2P lending dapat 
berkembang pada kredit super mikro.

Walau tanpa agunan, rasio kredit macet berada di kisaran 1,0 persen 
karena mereka memiliki cara sendiri dalam menagih hutang.

Umumnya, mitra bergabung dalam satu kelompok. Sehingga, jika salah 
satu anggota tak mampu membayar maka yang lainnya akan urunan 
untuk melunasinya.

Melalui metode ini membuat mitra taat dalam membayar hutang 
lantaran adanya tekanan sosial dari lingkungannya.

Selain itu, cicilannya juga dilakukan per minggu atau mirip seperti 
yang dilakukan rentenir atau lintah darat, namun pihak yang terlambat 
tidak akan dikenakan bunga hingga periode tertentu, seakan diberikan 
kelonggaran sampai mampu membayar.

Menurut Dirut BSB ini, metode seperti ini belum bisa diadopsi oleh 
perbankan yang memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam 
penyaluran pinjaman.

Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Untung 
Nugroho mengatakan apa yang terjadi di pedesaan sejatinya sama 
juga di perkotaan terkait dengan kebutuhan modal kerja.

Hanya saja, warga pedesaan bisa dikatakan lebih sulit lantaran 
terkendala infrastruktur. Mereka kerap terjerat dengan rentenir yang 
menawarkan kemudahan, sementara di sisi lain perbankan memiliki 
sejumlah aturan seperti nasabah harus memiliki agunan. “Di sinilah 
perusahaan fintech P2P lending hadir, untuk mengikis ‘gap’ tersebut,” 
ujar dia.

Untuk itu, OJK terus mengedukasi masyarakat untuk mengenali 
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perusahaan fintech P2P lending yang sudah terdaftar dan memiliki izin 
agar tidak terjerat pada praktik pinjaman online illegal.

Tentunya, OJK mendorong masyarakat bermanfaatkan perusahaan 
fintech resmi. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No 13/POJK.02/2018 
tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13), 
otoritas telah dikeluarkan regulatory sandbox merupakan mekanisme 
pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, 
instrumen keuangan, dan tata kelola layanan fintech.

Melalui regulatory sandbox ini, perusahaan fintech dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa tahapan yakni direkomendasikan, 
terdaftar hingga berizin. Sejauh ini, per 6 Oktober 2021 terdapat 106 
perusahaan fintech yang terdaftar dan sekaligus berizin.

Untuk mempercepat pemahaman masyarakat terhadap produk jasa 
keuangan ini, OJK juga membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota.

TPAKD ini merupakan forum koordinasi pemerintah dan para pemangku 
kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah untuk 
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian 
daerah.

Di Sumsel, dari 17 Kabupaten/Kota sudah dijumlah TPAKD di Banyuasin, 
Muaraenim, Penukal Abab Lematang Ilir, Palembang, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, Ogan Komering Ulu dan Pagaralam.

Adapun fokus program TPAKD di Sumsel bertumpu pada sektor 
pertanian karena daerah ini menjadi lumbung pangan nasional.

Kluster Pertanian

Sejauh ini OJK telah mengembangkan proyek percontohan kredit 
usaha rakyat (KUR) Klaster Pertanian di Desa Karang Sari, Kecamatan 
Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU) Timur pada 2020.

Dalam klaster pertanian tersebut, pembiayaan disalurkan perbankan 
kepada kelompok (kluster) petani/poktan bekerja sama dengan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes nantinya menjadi penyedia sarana produksi pertanian, 
termasuk menjadi offtaker (pembeli hasil panen).

Adanya offtaker ini dimaksudkan untuk menutup ruang bagi tengkulak 
untuk beroperasi di desa tersebut. Selain itu, dengan adanya jaminan 
hasil pertanian akan dibeli maka petani juga memiliki posisi tawar yang 
tinggi.

Sistem klaster yang terdiri dari 4-5 petani ini dinilai menjadi model 
ideal untuk penyaluran KUR mengingat nominal kredit untuk produksi 

pertanian bagi setiap petani tidak begitu besar.

Jika diberikan dalam satu kelompok maka lebih efektif, perbankan 
pun tak perlu menyiapkan banyak SDM untuk mengurus penyaluran 
kreditnya.

Selama proses ini, kelompok tani juga diminta perbankan untuk 
membuat perencanaan sehingga dana yang disalurkan menjadi tepat 
sasaran.

“Setelah panen barulah petani membayar kreditnya ke bank, yarnen 
(bayar panen),” kata dia.

Adanya klaster pertanian ini merupakan salah satu upaya TPAKD untuk 
memunculkan potensi daerah, khususnya Sumatera Selatan. Daerah ini 
menargetkan masuk peringkat tiga produksi beras nasional pada 2021, 
sementara pada tahun sebelumnya berada pada urutan kelima dengan 
produksi 2,6 juta ton Gabah Kering Giling.

Peran TPAKD ini dibutuhkan untuk memperluas akses keuangan 
terutama bagi UMKM di seluruh Indonesia dan mencapai target inklusi 
keuangan nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 90 persen 
pada 2024.

Sementara, berdasarkan hasil survei OJK tahun 2016, tingkat literasi 
warga Sumsel mencapai 31,27 persen (nasional rata-rata 21,84 persen) 
dan inklusi keuangan 72,36 persen (nasional rata-rata 59,74 persen). 
Sedangkan 2019, tingkat literasi warga Sumsel 40,05 persen (nasional 
rata-rata 38,03) dan inklusi keuangan 85,06 persen (nasional rata-rata 
76,19 persen)

Pengamat Ekonomi asal Universitas Sriwijaya Isni Adriana mengatakan 
hadirnya OJK secara resmi sejak 2012 bukan untuk mengatur dan 
mengawasi industri jasa keuangan saja, tapi bagaimana industri ini 
dapat bertumbuh dan berkembang dan menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat.

Ini sesuai dengan semangat saat OJK didirikan, yang tak luput dari 
krisis ekonomi tahun 1997-1998. Saat itu pemerintah menilai perlu 
membenahi sektor perbankan agar krisis tidak terulang lagi.

Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
pembentukan OJK, yang bertujuan menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tak hanya berkutat dalam regulasi, OJK juga memiliki tugas lain yakni 
meningkatkan kedalaman (inklusi) pemanfaatan produk jasa keuangan 
di masyarakat agar industrinya dapat tumbuh dan berkembang.

“Saat OJK hadir, sempat ada keraguan, apakah nanti akan sibuk 
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mengurus persoalan hukum (regulasi) dibandingkan mengembangkan 
industrinya. Ternyata setelah satu dekade, hal tersebut terbantahkan, 
industri keuangan di Tanah Air tumbuh dan berkembang mengikuti 
kemajuan teknologi saat ini,” kata Isni.

Namun, dengan usia yang baru menginjak 10 tahun, OJK masih 
memiliki tugas berat yakni bagaimana mendongkrak tingkat literasi 
dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia setara dengan negara-
negara lain. Indonesia masih di kisaran 76 persen, sementara 
Singapura sudah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen dan 
Thailand 82 persen.

Artinya masih ada 'gap' antara tingkat literasi dan pemanfaatan 
produk jasa keuangan. Rentan jarak ini perlu dikikis agar kasus 
penipuan yang meresahkan masyarakat seperti pinjaman online 
ilegal dan investasi bodong tak terjadi lagi, sehingga kisah ibu-ibu 
berdaya ekonomi yang mendominasi di negeri ini.
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Tagihan biaya studi yang membengkak membuat S (34) bingung. 
Perempuan asal Malang ini mengaku pusing lantaran tak ada tabungan. 
Sementara penghasilan sehari-hari juga tak mencukupi. Ia pun memilih 
jalan pintas, berutang. Beberapa teman ia datangi. Sayang, upaya itu tak 
berhasil. Oleh seorang teman, ia malah direkomendasikan untuk mencari 
pinjaman lewat aplikasi. 

"Saya gak ngerti. Awalnya saya kira pinjam kantor mana gitu, tahunya 
diminta download aplikasi," ujarnya, Jumat (29/10/2021).

Lantaran tak ada pilihan lain, saran itu pun ia jalankan. September 2020 
lalu, S bergegas mengunduh sebuah aplikasi pinjaman online (pinjol). 
Semua perintah, seperti unggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 
nomor rekening ia lakukan. Proses pengajuan juga berlangsung cepat dan 
mudah. Bahkan, tak lama setelah mendapat notifikasi persetujuan, uang 
yang ia pinjam langsung cair. 

Namun, kejanggalan ia merasa janggal saat mengetahui jumlah uang yang 
masuk tak sesuai dengan nominal yang diajukan. "Ada bunga sekitar Rp600 
ribu," ujarnya. Tak hanya itu, masa pinjaman juga tak sesuai kesepakatan. 
"Bilangnya tujuh hari, tapi hari ke lima sudah ditagih. Mereka bahkan 
mengancam, katanya nomor saya sudah disadap."

Kondisi ini pun membuat S panik. Untuk menutup pinjaman pertama, guru 
di sebuah TK di Malang ini kemudian mengajukan pinjaman ke aplikasi lain. 
Skema gali lubang tutup lubang ini kemudian ia lakukan secara berulang.
"Sampai bulan November 2020, saya mengajukan pinjaman pada 29 
aplikasi pinjol. Total tagihannya mencapai Rp40 juta," ujarnya. 

S kalut dan frustasi lantaran tak bisa membayar. Belum lagi tiap hari ia 
harus meladeni teror dari para debt collector. "Saat itu saya merasa sudah 
berada di titik terbawah. Bahkan, sempat terpikir mau bunuh diri. Beruntung 
saya ingat Allah, ingat anak-anak saya," ujarnya.

Nasib mujur menghampirinya saat bertemu dengan seorang pengacara 
dan dosen. Mereka mengarahkan S untuk melapor ke polisi dan membuat 
pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, sang pengacara 
yang benama Slamet Yuono akhirnya membuka kasus ini ke publik dan 
membuatnya viral.

Setelah viral, kabar ini pun sampai di telinga Wali Kota Malang, Sutiaji. Ia 
kemudian melunasi utang S. "Saya dikasih Rp26 juta untuk pelunasan 

Seribu Jurus Gebuk Pinjol 
Nakal Melihat upaya OJK 
membendung Pinjol illegal

Lomba Artikel dan Foto Untuk Jurnalis 2021

HUT OJK ke-10

10



utang pokok. Lalu, setelah viral, tujuh pinjol legal yang terdaftar bahkan 
membebaskan tagihan saya," ujarnya. Meskipun permasalahan 
ini akhirnya rampung, S mengaku kapok berurusan dengan pinjol. 
"Pokoknya kalau mau pakai jasa pinjol teliti lebih dulu. Yang saat ini 
sedang terjerat utang seperti saya, jangan putus asa. Tetap berpikir 
positif," ujar S memberi saran.

Sementara itu, Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri mengatakan 
bahwa apa yang terjadi pada S hanya puncak dari gunung es jeratan 
pinjol nakal di Tanah Air. Trennya pun meningkat selama pandemik. 
"Tingginya kebutuhan dana di tengah makin menipisnya penghasilan 
membuat masyarakat mencari jalan pintas," ujarnya. 

OJK sendiri, kata Sugiarto, tak tinggal diam. Sejak tahun 2016, otoritas 
sudah menerbitkan peraturan tentang peer to peer lending. Bahkan, 
OJK juga rutin melakukan pemblokiran aplikasi nakal. Per akhir Oktober 
2021, ada 3516 pinjol ilegal yang diblokir. Jumlah ini berbanding jauh 
dengan daftar pinjol resmi yang terdaftar, yaitu 106 buah.

Meski begitu, Sugiarto mengakui bahwa pemblokiran bukan solusi 
permanen. "Mereka kan cuma menyediakan platform, hanya 
mempertemukan kreditur dan debitur. Jadi kalau diblokir ya besoknya 
bikin lagi," Sugiarto menjelaskan. 

Upaya lain yang dilakukan oleh OJK untuk menutup celah tumbuhnya 
pinjol ilegal adalah dengan menggandeng polisi. Kerjasama ini 
dilakukan untuk menangani kasus yang masuk ke ranah pidana seperti 
intimidasi hingga pembobolan data pribadi.

Lebih jauh, Sugiarto mengatakan bahwa langkah-langkah yang 
dilakukan OJK akan sia-sia jika tak dibarengi dengan kewaspadaan 
masyarakat. "Filter pertama ada di masyarakat. Mereka perlu lebih 
waspada. Untuk itulah edukasi dan literasi terus kami berikan," ujarnya. 
Salah satu hal yang juga terus digaungkan oleh OJK pada masyarakat 
adalah cara mengindentifikasi pinjol ilegal. Menurutnya, ada tiga cara 
mudah membedakan aplikasi pinjol resmi dan ilegal. 

"Kami menyebutnya 'Camilan'. Kepanjangannya camera, microphone, 

location," ujarnya. Singkatan ini merujuk pada tiga hal yang hanya 
boleh diakses oleh pinjol resmi. "Kalau ada pinjol yang sampai bisa 
mengakses lebih dari itu, termasuk kontak, bisa dipastikan itu ilegal," 
ujarnya. 

Tak cuma identifikasi, edukasi tentang pentingnya privasi data juga 
diakuinya menjadi pekerjaan rumah besar OJK. Menurut dia, problem 
pinjol tak semata soal bunga yang mencekik. "Utang lunas bukan berati 
masalah selesai. Yang lebih berbahaya adalah penyalahgunaan data. 
Data pelanggan kan sudah terlanjur dibobol. Jadi harus ekstra hati-hati 
kalau mau mengajukan pinjaman.”

 
Apa yang dikatakan oleh Sugiarto juga sejalan dengan pernyataan 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Melalui Satgas 
Waspada Investasi (SWI), OJK telah menjalankan berbagai program 
seperti edukasi, cyber patrol, pemblokiran pinjol ilegal, menertibkan 
koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan 
pelarangan payment gateway, serta melakukan proses hukum 
terhadap pinjol ilegal.

Agar terhindar dari pinjaman online ilegal, masyarakat diminta untuk 
tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA 
penawaran pinjol illegal. "Juga jangan tergoda penawaran pinjol ilegal 
melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan," 
ujarnya dalam keterangan resmi.

Cek juga legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui website www.
ojk.go.id atau e-mail di konsumen@ojk.go.id. Masyarakat juga bisa 
menghubungi layanan Kontak OJK 157, WhatsApp di 081157157157.

Jika menemukan pinjol illegal, adukan saja ke kepolisian untuk proses 
hukum ke https://patrolisiber.id/ dan info@cyber.polri.go.id. Selain 
itu, laporan juga bisa dialamatkan pada Satgas Waspada Investasi 
untuk pemblokiran ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Pengaduan lain 
yang bisa ditempun adalah dengan menghubungi Kemenkominfo 
melalui aduankonten.id,  aduankonten@kominfo.go.id atau telepon 
08119224545.
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AKSES keuangan di Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Banyumas 
masih mengalami kesenjangan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. 
Kesenjangan ini membuat peredaran uang di desa pinggiran rendah. 

Masyarakat di Desa Sunyalangu kebanyakan mengakses keuangan 
kepada pelaku bisnis keuangan informal yang beroperasi di perkampungan 
maupun pasar tradisional. Walaupun bunga yang ditawarkan tinggi, pelaku 
bisnis keuangan informal yang oleh masyarakat biasa disebut dengan 
istilah bakul duit, pelepas uang, bank plecit, peminjam uang, rentenir dan 
bank ucek-ucek tetap dibutuhkan masyarakat.

Bisnis keuangan informal di masyarakat cukup dilematis. Di satu sisi mereka 
dibenci karena secara ekonomi merugikan, di sisi lain masyarakat atau 
pedagang pasar tradisional membutuhkan dan memanfaatkan pinjaman 
dengan suku bunga tinggi.

Di Desa Sunyalangu hampir 60 penduduk mengakses keuangan informal. 
Mereka meminjam untuk modal usaha maupun kebutuhan hidup. “Yang 
menjadi persoalan penting bagi saya maraknya bank-bank plecit, bank 
harian, bank mingguan yang datang ke rumah-rumah. Saya sendiri tidak 
bisa mencegah karena hubungan mereka langsung dengan masyarakat 
tanpa melalui pemerintah desa,” kata Kepala Desa Sunyalangu, Tolchah 
Mansur, Rabu 27 Oktober 2021. 

Dia menambahkan, sebagian masyarakat desa belum teredukasi tentang 
produk dan layanan industri keuangan, sehingga mereka masih nyaman 
mengakses pinjaman kepada bank plecit. Bahkan, pinjaman ini seolah 
menjadi candu karena selain kemudahan akses, tanpa agunan dan syarat 
administrasi, nilai pinjaman akan dinaikkan ketika angsuran berjalan lancar.

Namun, kata Mansur, sebenarnya pinjaman tersebut bunganya sangat 
mencekik. Hanya saja masyarakat kurang menyadarinya. “Baru bangun 
sudah ditagih angsuran pinjaman. Bagaimana mau sejahtera?,” katanya. 

Koordinator UMKM Desa Sunyalangu, Nani mengakui sebagian pelaku 
usaha menjalankan usaha dengan modal sendiri, sebagian pinjam ke bank 
plecit. Pelaku usaha yang meminjam ke perbankan resmi sedikit. Akses 
pinjaman dana bergulir dari pemerintah daerah juga telah diajukan melalui 
kelompok, namun belum bisa langsung cair.

“Di sini banyak banyak sekali bank plecit, seperti bank harian dan mingguan. 
Ini yang menjadi permasalahan desa bagaimana cara mengatasi dan 

Sinergi Membangun 
Ekosistem Inklusi 
Keuangan dari Desa 
Pinggiran
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memberantas predaran bank plecit,” katanya.

Penelitian tentang kreditur informal yang diinisiasi oleh Bank Indonesia 
Purwokerto bekerja sama dengan Laboratorium IESP Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Unsoed, beberapa waktu lalu juga menunjukkan bahwa 
segmentasi pendanaan bagi pedagang dalam mendirikan atau 
menjalankan usaha dengan modal sendiri sebesar 85,23 persen.

Selanjutnya 22,73 persen mendapatkan modal dari bank plecit dan 
5,68 persen mendapatkan modal dari teman dan juragan, sedangkan 
sisanya mendapatkan modal dari bank formal dan koperasi simpan 
pinjam.

Kreditur informal mengenakan tingkat bunga atas pinjaman sebesar 
20 sampai dengan 100 persen dengan plafon antara Rp 50 ribu sampai 
dengan Rp 500 ribu. Pangsa pasar yang digarap adalah para pedagang 
dengan omzet per bulan rata-rata Rp 1 juta hingga Rp 10 juta.

Pencanangan Desa Inklusi

Persoalan kesenjangan akses keuangan ini mendapat respons dari 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto. OJK Purwokerto 
menginisiasi dengan mencanangkan Desa Sunyalangu menjadi Desa 
Inklusi. 

Acara Pencanangan Desa Inklusi bertepatan dengan penyelenggaraan 
Bulan Inklusi Keuangan Kantor OJK Purwokerto yang diselenggarakan 
selama bulan Oktober 2021.

Pencanangan Desa Inklusi untuk memberikan kemudahan akses dan 
layanan keuangan serta meningkatkan pemahaman akan produk dan 
layanan industri keuangan ke seluruh penduduk dan wilayah sekitar 
desa. 

Dengan demikian, diharapkan semua masyarakat Desa Sunyalangu 
khususnya bisa masuk ke dalam keuangan formal sehingga dapat 
meningkatkan perekonomiannya. 

Selain itu, inklusi keuangan harus diiringi dengan literasi agar 
masyarakat memahami produk atau layanan keuangan yang 
digunakan sehingga tidak terjebak layanan keuangan ilegal. 

Sebagai informasi, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi 
Keuangan OJK tahun 2019, menunjukkan bahwa indeks literasi dan 
inklusi keuangan masing-masing sebesar 38,03% dan 76,19%. 

Upaya peningkatan literasi serta inklusi keuangan di Indonesia 
menghadapi tantangan yang beragam, di antaranya kondisi geografis, 
demografis, administrasi yang rumit, kesenjangan pendapatan, produk 
keuangan yang kompleks, infrastruktur, dan keberagaman budaya.

Kepala OJK Purwokerto, Riwin Mihardi mengatakan pencanangan Desa 
Inklusi di Desa Sunyalangu dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama 

adanya kesenjangan akses keuangan antara masyarakat desa dengan 
kota. Kesenjangan ini membuat peredaran yang di desa cukup rendah.

Kedua, adanya tingkat kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat 
desa dengan kota. “Lembaga keuangan jangan sampai berfokus pada 
akses dan pelayanan keuangan di perkotaan, tapi masuk ke desa 
supaya masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama dalam 
mendapatkan akses keuangan,” katanya. 

Apalagi, Desa Sunyalangu memiliki potensi yang mampu menggerakkan 
roda perekonomian, seperti wisata alam, produk-produk pertanian dan 
perkebunan. Potensi ini perlu mendapat sentuhan untuk mendapatkan 
akses keuangan.

Oleh karena itu, OJK menjalin sinergi dengan Forum Koordinasi Industri 
Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman 
(Unsoed), Bursa Efek Indonesia dan Tim Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyumas dalam pencanangan Desa 
Inklusi.

“Jadi kami dapat berkolaborasi dengan Unsoed dan lembaga keuangan 
lainnya juga. Kami ingin Desa Sunyalangu menjadi ekosistem inklusi 
keuangan,” kata Riwin Mihardi menjelaskan.

Riwin Mihardi juga mengatakan, di desa itu akan ada banyak program 
baik dari industri jasa keuangan bank maupun non bank, serta TPAKD 
dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa 
melalui program edukasi dan sosialisasi di Desa Sunyalangu.

Ketua FKIJK Purwokerto, Edi Hargiyanto menambahkan, sinergi dari 
FKIJK membangun ekosistem inklusi keuangan Desa Sunyalangu 
dengan mengedukasi dan sosialisasi tentang produk dan layanan 
industri keuangan bank dan non bank serta pasar modal.

Optimalkan Laku Pandai

Bahkan, pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat, 
seperti mengoptimalkan layanan bank sampai ke pelosok desa, karena 
saat ini beberapa bank telah menambah jaringan melalui Layanan 
Keuangan Tanpa Kantor Untuk Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Melalui Laku Pandai, masyarakat tidak perlu jauh-jauh mendatangi 
kantor bank untuk melakukan transaksi keuangan karena ada layanan 
terdekat, sehingga dapat memudahkan masyarakat desa mengakses 
produk dan layanan bank. 

“Masyarakat dapat menabung, buka rekening bahkan mengakses 
pinjaman lewat agen Laku Pandai,” katanya. 

Pencanangan Desa Inklusi diawali dengan peresmian Galeri Investasi 
Desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
mengenal dan berinvestasi pada produk pasar modal yang bekerja 
sama dengan Bursa Efek Indonesia dan Phillip Sekuritas serta 
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pembukaan rekening kredit dan polis asuransi mikro oleh PT. Bank 
Rakyat Indonesia, Tbk. 

Head of Representative Office BEI Kantor Perwakilan Yogyakarta, 
Irfan Noor Riza mengatakan, Galeri Investasi Desa tidak hanya sebagai 
ruang untuk sosialisasi pasar modal, namun menjadi pusat layanan 
terpadu satu atap untuk edukasi dan literasi jasa keuangan bank dan 
non bank.

“Kami ingin warga Sunyalangu dapat mengakses atau berinvestasi 
di pasar modal. Kami akan mengedukasi lewat karang taruna yang 
didukung dengan Unsoed,” katanya. 

Ia mengapresiasi dan merespons inisiasi OJK Purwokerto membangun 
ekosistem inklusi keuangan di Desa Sunyalangu, karena selama kurun 
waktu satu tahun pandemi Covid-19 (Agustus 2020 - Agustus 2021), 
invetor pasar modal di Banyumas meningkat signifikan.

“Sebelumnya jumlah investor Banyumas sekitar 7.500 investor, 
sekarang naik menjadi 17 ribu. ini dahsyat karena di Banyumas yang 
notabene kurang tersentuh literasi dan sosialisasi pasar modal tapi 
jumlah investor tinggi,” katanya. 

Meskipun demikian, secara nasional investor pasar modal masih 
terbilang rendah. Saat ini, jumlah investor pasar modal baru 6,4 juta 
atau 2,4 persen. Selebihnya masih dikuasai investor asing.

Oleh karena itu, ke depan diharapkan masyarakat Desa Sunyalangu 
dapat memanfaatkan produk dan layanan dari seluruh industri jasa 
keuangan. “Ini peluang bagi masyarakat desa untuk berinvestasi 
di pasar modal. Siapa bilang orang desa tidak bisa memiliki saham 
perusahaan besar?. Semakin banyak orang berinvestasi pasar modal, 
masyarakat bisa sejahtera,” ujar Irfan.

Kolaborasi OJK, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan forum 
industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem inklusi keuangan 
mendapat respons positif dari Pemerintah Desa Sunyalangu. 

“Harapan saya ini dapat menggerakkan perekonomian warga, sehingga 
keuangan tidak hanya berputar di kota,” kata Tolchah Mansur.

Apalagi, di Desa Sunyalangu banyak kegiatan yang dapat 
menggerakkan ekonomi. Pemerintah desa siap bersinergi bersama-
sama mendongkrak ekonomi sesuai dengan potensi desa. 

“Kita garap bareng-bareng menjadi desa maju dan mandiri, karena 
di sini ada potensi wisata alam yang sedang dikembangkan, produk-
produk pertanian, perkebunan dan makanan olahan,” lanjutnya.

Upaya ini sebagai ikhtiar dalam memberikan kemudahan akses dan 
layanan, serta produk dan layanan dari seluruh industri jasa keuangan.  

Selain itu, pencanangan Desa Inklusi diharapkan dapat 
mengembangkan potensi ekonomi Desa Sunyalangu yang pada 
gilirannya dapat membangkitkan ekonomi desa yang mampu 
menyejahterakan masyarakat.
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“Butuh dana cepat, silakan hubungi nomor sekian-sekian dengan tanpa 
jaminan,”begitulah sms yang diterima Wawan (30), ojek online yang 
sempat menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal hingga harus 
merelakan menjual asetnya berupa sepeda motor guna menutupi utang. 
Namun kini, berbekal pengalaman pahit tersebut, dirinya tidak lagi mudah 
terbuai dengan tawaran dari pinjaman online tersebut. Pasalnya, alih-alih 
membantu malah membuat sengsara.

Kata bapak dua anak ini, dirinya lebih memilih memanfaatkan pinjaman 
dari keluarga ataupun koperasi ketimbang dengan cara yang instan tetapi 
harus memakan korban. Dirinya pun menyadari, mudahnya masyarakat 
termakan jebakan batman pinjol karena informasi dan edukasi masih minim, 
terlebih kondisi pandemi saat ini karena ekonomi yang sulit memaksa untuk 
menelan mentah-mentah tawaran pinjol tanpa melihat dampaknya.

Apa yang dialami Wawan, juga dirasakan masyarakat korban pinjol illegal 
lainnya. Bahkan pengalaman Wawan masih bagus tidak berujung bunuh 
diri. Selanjutnya ada Wiwin, (40) ibu pedagang kelontong di Senen Jakarta 
Pusat ini tidak menyangka jika keputusannya mengunduh aplikasi pinjaman 
online menjadi masalah baru di hidupnya. Keputusan itu membuatnya 
terpaksa harus membayar utang sebesar Rp 206 juta. Padahal pinjaman 
pertama dia mengajukan Rp 5 juta. 

Namun dana yang masuk ke rekeningnya Rp 3,7 juta dari 3 aplikasi 
pinjaman online dan dia harus mengembalikan Rp 5,5 juta dalam waktu 
kurang dari sepekan. Sebaliknya, berbeda dengan J (44). Ibu dua anak ini 
diduga gantung diri di rumahnya di Cinere, Depok, karena terlilit utang pinjol. 
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Senin (1/11). 

Kapolsek Cinere, AKP Suparmin mengatakan, korban gantung diri karena 
terlilit utang pinjol sebesar Rp 12 juta.”Iya (pinjol) dia punya utang. Iya 
masalah ekonomi. Dia nggak sanggup lagi. sendiri punya anak dua. Dia pisah 
sama lakinya. (Nominal) 12 jutaanlah," ujar Suparmin. Apa yang dialami para 
korban pinjol masih terus terbuka jumlah korban yang banyak di luar sana 
karena literasi dan edukasi yang rendah akan bahaya dan jebakan batman 
pinjol illegal.

Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development 
of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, untuk mengatasi 
pinjaman online (pinjol) ilegal yang terus marak, program literasi digital 
dan keuangan harus terus ditingkatkan. Literasi perlu menyasar hingga 
tingkat keluarga."Dari sisi permintaan, peningkatan literasi digital dan 

Literasi Tangkal Teror 
dan Jebakan Batman 
Pinjol Ilegal
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keuangan harus dikedepankan terlebih dahulu. Program literasi digital 
dan keuangan perlu menyasar elemen masyarakat sampai ke tingkat 
keluarga,”ungkapnya.

Sementara itu, dari sisi penawaran, perlu diperbanyak pinjol legal 
atau resmi yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, lanjut Nailul, hanya 
lima persen saja pinjol legal yang beroperasi di Tanah Air, selebihnya 
adalah pinjol ilegal. Menurut Nailul, untuk mengurangi jumlah pelaku 
dan korban pinjol ilegal, memang harus dilakukan dari dua sisi baik 
permintaan maupun penawaran pinjol ilegal itu sendiri. 

Nailul menyampaikan, pemberantasan pinjol ilegal saat ini memang 
difokuskan untuk mencari pinjol ilegal tersebut melalui upaya 
pemberantasan atau penutupan layanan atau aplikasi. Namun 
demikian, ia menilai penutupan aplikasi atau layanan tersebut kurang 
efektif karena sifat dari aplikasi yang bisa diganti nama dan diduplikasi 
sistemnya dengan mudah. "Istilahnya ditutup satu bisa ada kembali 
100 aplikasi serupa. Dari sisi permintaan pun masih tumbuh. Data dari 
OJK, permintaan untuk membuat akun di pinjol resmi atau legal masih 
tumbuh di tengah pandemi. Artinya, besar kemungkinan permintaan 
menjadi nasabah pinjol ilegal juga masih akan tumbuh juga," kata 
Nailul.

Kemudian hal lain yang paling penting juga menurut Nailul adalah 
segera disahkannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi 
untuk melindungi masyarakat dari praktik curang pinjol ilegal. "Banyak 
sekali kasus pinjol ilegal yang menjebak masyarakat untuk pinjam di 
aplikasinya," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat Keamanan Siber dari 
Vaksincom, Alfons Tanujaya bahwa perlindungan data pribadi harus 
dikedepankan menekan korban pinjol. Apalagi kesadaran masyarakat 
di Indonesia tentang pentingnya menjaga data pribadi masih rendah. 
Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kurangnya edukasi tentang 
pentingnya keamanan data pribadi.

Penawaran yang diberikan pinjol ilegal adalah jebakan yang 
memerangkap seseorang agar menyerahkan diri secara sadar untuk 
dikelabui. Masyarakat yang memang membutuhkan pinjaman uang 
yang terkesan cepat dan mudah itu pun secara sadar memberikan 
berbagai data pribadi, mulai dari kontak, foto, video, lokasi, bahkan 
fotokopi KTP elektronik.

Untuk memerangkap para korbannya, menurut Alfons Tanujaya, pinjol 
ilegal pada umumnya melakukan dua metode. Pertama, metode pesan 
broadcast. Mereka membeli kartu prabayar, kemudian mengirimi 
ribuan hingga puluhan ribu nomor secara acak untuk ditawari pinjaman 
online.

Metode kedua, mereka mendapatkan database dari sesama tim 
telemarketing pinjol ilegal. Mereka berbagi data pribadi para pengguna 

pinjol yang terdahulu. Selanjutnya, data tersebut diolah kembali oleh 
perusahaan lain untuk kembali menawari pinjaman. Dari metode 
itulah, tawaran tidak henti menghantui calon peminjam. Bagi mereka 
yang memang terdesak, pinjaman secara instan membuatnya terlena. 
Kurang beruntungnya, kebanyakan peminjam justru kehilangan cara 
untuk melunasi, dicekik oleh tekanan bunga pinjaman, lalu penagihan 
dilakukan dengan berbagai bentuk ancaman.

Penegakann Hukum 

Kemudian guna memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjol 
ilegal, pada akhir pekan lalu, lima institusi antara lain Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia 
(Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan 
bersama. Tindak lanjut pernyataan bersama kelima institusi tersebut 
akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan 
memuat langkah-langkah dari masing-masing kementerian/lembaga 
yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI).
 
Nantinya, masing-masing institusi tersebut akan memperkuat tugas 
pemberantasan pinjol ilegal di bidang masing-masing baik dalam 
pencegahan, respon pengaduan, dan juga penegakan hukum. Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso 
mengatakan, pihaknya akan lebih masif untuk melakukan penanganan, 
pemberantasan, meningkatkan efektivitas, dan pelayanan yang lebih 
baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
OJK bakal melakukan perbaikan tata kelola pada ekosistem financial 
technology peer to peer lending (fintech P2P lending) yang telah 
terdaftar. Perbaikan itu dilakukan bersamaan dengan moratorium izin 
pendaftaran fintech P2P lending sejak Februari 2020. “Pinjaman online 
yang sudah terdaftar di OJK akan ditingkatkan tata kelolanya agar 
dapat memberikan pemberian layanan lebih baik, bunga lebih murah, 
dan penagihan sesuai aturan,” kata Wimboh. 

Wimboh menambah, seluruh penyelenggara pinjol harus bergabung 
dalam asosiasi atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 
(AFPI). "Saya juga senantiasa mengingatkan kepada masyarakat, jika 
ingin menggunakan pinjaman online, pilihlah yang terdaftar secara 
resmi di OJK. Bisa dicek melalui situs OJK atau hubungi kontak OJK 157, 
bisa melalui whatsapp 081 157 157 157," ucap dia.

Asal tahu saja, OJK telah menghentikan kegiatan dari setidaknya 
3.515 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini dihentikan 
untuk mencegah lebih banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi 
korban korban tindak pidana keuangan dan penipuan dari fenomena 
berkembangnya financial technology (fintech) ini. 
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pemberantasan pinjol ilegal, serta terkait dalam rangkaian penindakan 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian, per tanggal 15 Oktober 2021 
kemarin, AFPI telah memberhentikan keanggotaan PT. Indo Tekno 
Nusantara sebagai anggota pendukung (member associate) kategori 
agen penagihan, dikarenakan perusahaan tersebut melayani 
penagihan pinjol ilegal.

Sementara itu, sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh asosiasi, 
Dewan Etik/Kehormatan AFTECH telah memberikan teguran kepada 
6 penyelenggara fintech yang bekerjamasa dengan pinjol ilegal dan 
memberhentikan 1 anggota terkait dengan hal ini.

Ketua Satgas Waspada Investigasi OJK, Tongam L. Tobing mengatakan, 
pihaknya terus melakukan penanganan melalui dua sisi untuk 
pemberantasan pinjol ilegal. Pertama adalah melalui edukasi kepada 
masyarakat, sebagai upaya pencegahan yang sangat penting. “Kami 
selalu mengingatkan pertama adalah agar jika masyarakat ingin 
melakukan peminjaman online, maka lakukan di perusahaan yang 
terdaftar di OJK,”ujarnya.

Tongam menambahkan, masyarakat harus cermat dalam meminjam. 
Diantaranya adalah dengan meminjam sesuai dengan kebutuhan 
dan diharapkan bahwa itu digunakan untuk keperluan produktif, yang 
mendorong perekonomian keluarga.“Jangan gunakan untuk membayar 
hutang lama, seperti gali lubang tutup lubang, sangat berbahaya,” kata 
Tongam.

Kemudian untuk terhindari dari pinjol ilegal, masyarakat perlu 
mengetahui ciri-ciri dari perusahaan tersebut. Pertama adalah pasti 
tidak terdaftar di OJK. Kedua, keberadaaan perusahaan secara fisik 
tidak diketahui. Ketiga, pinjaman sangat mudah didapatkan, sebagai 
contoh, hanya perlu memberikan foto Kartu Tanda Penduduk 
(KTP).“Keempat, perusahaan pinjol ilegal sering meminta akses kontak 
dan data di handphone. Ini yang kemudian digunakan untuk intimidasi 
saat penagihan,” kata Tongam.

Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas langkah penindakan terhadap pinjol ilegal baru baru ini oleh 
Kepolisian Republik Indonesia."Langkah ini diharapkan akan 
menciptakan rasa tenang bagi masyarakat, yang selama ini mengalami 
pengalaman bunga tinggi, penagihan kasar dan tidak beretika 
serta diakses dan disalahgunakan data pribadinya oleh para pinjol 
ilegal,”ujarnya.

Sebagai wujud nyata dari komitmen industri fintech terhadap 
pemberantasan pinjol illegal, AFTECH berkolaborasi dengan 
pemerintah telah menghadirkan www.cekfintech.id, sebuah situs yang 
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui legal atau tidaknya 
suatu aplikasi pinjol, menampilkan daftar penyelenggara fintech 
dengan status tercatat/terdaftar/berizin dari BI dan OJK beserta sosial 
media resmi mereka, serta untuk melakukan pengecekan apakah 
nomor rekening yang digunakan oleh pinjol terlibat dalam tindak 
kejahatan.”Situs cekfintech.id ini dapat menjadi saluran bagi konsumen 
untuk mengenal dan mengidentifikasi pinjol ilegal, serta menjadi 
wadah untuk meningkatkan edukasi dan literasi mengenai fintech, 
khususnya fintech lending," kata Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir.
AFTECH dan AFPI juga telah meluncurkan pedoman perilaku 
penyelenggara teknologi finansial di sektor jasa keuangan (termasuk 
khusus untuk fintech lending) yang bertanggung jawab. Penerapan 
dari pedoman perilaku ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem 
inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen dan dukungan asosiasi dalam 
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Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara menyampaikan, di tengah situasi 
yang sulit akibat pandemi Covid-19, perluasan akses keuangan masyarakat 
mutlak diperlukan agar mereka bisa bangkit dan mengakselerasi roda 
perekonomian
 
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 
yang dilakukan OJK pada 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia sudah 
mencapai 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 
di 2016 yang sebesar 67,8%. Namun diakui Tirta, tingkat inklusi keuangan 
tersebut masih belum merata. Akses keuangan di wilayah perkotaan 
telah mencapai 84%, sementara di wilayah pedesaan baru 69%. Selain 
itu, tingginya tingkat inklusi keuangan juga tidak diikuti dengan tingkat 
pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang memadai, di mana 
indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 38,03%.
 
“Segala upaya untuk mengakselerasi inklusi keuangan yang merata dan 
menjangkau seluruh masyarakat yang dibarengi dengan upaya peningkatan 
literasi keuangan menjadi sangat penting dan strategis,” kata Tirta Segara 
dalam acara penutupan Financial Expo (Fin Expo) dalam rangkaian Bulan 
Inklusi Keuangan (BIK) 2021, Selasa (2/11/2021).
 
Dikatakan Tirta, seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan baik 
pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, maupun industri jasa keuangan 
ditantang untuk bersinergi dalam menyediakan layanan keuangan 
yang paling tidak memiliki tiga karakteristik, yaitu mudah diakses, bisa 
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta biayanya murah.
 
Tirta juga menggarisbawahi tiga alasan penting mengapa industri keuangan 
harus terus didorong, sehingga diharapkan bisa menjadi salah satu solusi 
dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pertama, OJK meyakini inklusi 
keuangan dapat menjadi mesin pendorong proses pemulihan ekonomi, 
karena penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, usaha mikro 
bahkan ultra mikro dapat menjadi jump starter untuk menggerakkan 
kembali roda perekonomian. Karenanya, OJK akan terus mendorong industri 
jasa keuangan untuk terus mengembangkan produk keuangan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
 
“Dalam kaitan ini, salah satu kemajuan yang dapat kami laporkan adalah 
melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kami mendorong program 
kredit atau pembiayaan melawan rentenir (KPMR), yaitu skema pembiayaan 
dengan proses cepat dan berbiaya rendah. Kami harap program ini dapat 

Percepat Pemulihan 
Ekonomi, OJK Terus 
Tingkatkan Literasi dan 
Inklusi Keuangan
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menjadi salah satu jawaban pembiayaan yang mudah dan terjangkau 
bagi pegiat pariwisata, pelaku usaha ultra mikro, usaha mikro dan kecil, 
agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga dapat 
membangkitkan kembali usahanya di masa atau pasca pandemi,” kata 
Tirta.
 
Alasan kedua, inklusi keuangan juga diharapkan dapat mendukung 
ketahanan ekonomi masyarakat dalam berbagai situasi dan 
kondisi. Menurutnya, ketersediaan keuangan yang disertai dengan 
peningkatan keterampilan pengelolaan keuangan akan membantu 
masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hal 
ini memungkinkan bagi mereka untuk lebih siap dalam menghadapi 
situasi krisis.
 
“Kami meyakini, tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap 
produk dan layanan jasa keuangan akan mendorong masyarakat 
menggunakan produk keuangan yang sesuai dalam beraktivitas 
ekonomi,” ujarnya.
 
Alasan ketiga yang terkait dengan tabungan atau investasi untuk masa 
depan. Tirta mengungkapkan, orang dewasa Indonesia yang mengikuti 
program pensiun hanya sekitar 6%. Angka ini relatif sangat rendah, 
padahal kita semua perlu menyiapkan hari tua agar tidak menjadi 
beban bagi ahli waris di kemudian hari.
 
Selain itu, OJK juga meyakini program inklusi keuangan melalui 
kebiasaan menabung sejak dini dapat menciptakan budaya hidup 
hemat, tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang kurang 
bermanfaat. Karenanya, OJK menginginkan agar sektor jasa keuangan 
menjadi inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi 
generasi muda.  
 
“Melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar, kita 
mengharapkan semua pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan. 
Selain untuk menciptakan budaya yang baik, hal ini penting untuk 
membentuk karakter bangsa, yaitu generasi muda yang tidak hanya 
kreatif, rajin dan disiplin, tetapi juga memiliki karakter hidup hemat dan 
tidak koruptif,” kata Tirta.
 
Karenanya, OJK bersama dengan kementerian/lembaga dan lembaga 
jasa keuangan kembali menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan 
yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Oktober sebagai agenda 
nasional. Menurutnya, penyelenggaran Bulan Inklusi Keuangan dapat 
menjadi sarana untuk meningkatkan awareness dan engagement 
bagi semua untuk menyatukan langkah bagi peningkatan literasi dan 
inklusi keuangan di Indonesia.   

“Bulan Inklusi Keuangan 2021 yang mengambil tema Inklusi 
Keuangan untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa merupakan 
salah satu bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman 
dan penggunaan terhadap produk serta layanan keuangan bagi 
masyarakat, sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi 
nasional,” kata Tirta.

Capaian BIK 2021

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito 
memaparkan, dalam rangkaian program Bulan Inklusi Keuangan 2021, 
terdapat total 286 peserta eksibisi kegiatan virtual expo BIK 2021 
yang terdiri dari kementerian/lembaga, lembaga jasa keuangan, serta 
seluruh pelaku industri jasa keuangan dan e-commerce. 

Selama Bulan Inklusi Keuangan 2021, telah dilakukan 2.183 kegiatan di 
seluruh wilayah Indonesia dengan total sebanyak 1.348.488 peserta. 
Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi secara tatap muka untuk 
daerah dengan zona hijau atau melalui webinar; pameran virtual, 
offline, maupun hybrid; pembukaan rekening, penyaluran kredit 
pembiayaan mikro; business matching; pengukuhan Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah; serta publikasi program literasi dan inklusi 
keuangan secara masif.
 
“Selama Bulan Inklusi Keuangan 2021, untuk industri perbankan 
terdapat pembukaan sebanyak 2.008.165 rekening baru, dan 
penyaluran kredit pembiayaan kredit atau pembiayaan sebanyak 
168.370 debitur,” papar Sarjito.
 
Untuk perasuransian, terdapat pembukaan polis asuransi sebanyak 
93.683 polis, pasar modal 330.00 rekening, penyaluran pembiayaan 
oleh perusahaan pembiayaan kepada 633.142 debitur, pembukaan 
rekening Pegadaian sebanyak 15.168 rekening, serta pembukaan akun 
financial technology (fintech) sebanyak 58.452 akun.

"Melalui kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan setiap 
tahun sejak 2016 ini, diharapkan akses keuangan dapat semakin 
meningkat di seluruh Indonesia," kata Sarjito.
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Merebaknya platform digital pinjaman online (pinjol) seiring perkembangan 
teknologi informasi memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses 
layanan tersebut. Namun dalam situasi pandemi Covid-19, kehadiran 
pinjol tidak serta merta memberi dampak positif, tapi justru menjadi 
"senjata makan tuan" bagi penggunanya. Kondisi demikian jadi tantangan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberangus pinjol ilegal yang kian 
meresahkan masyarakat. Berikut laporannya. 

KISAH guru honorer di Kabupaten Semarang, Afifah Muflihati (27) pada 
awal Juni 2021 lalu, mendadak viral di media massa dan media sosial 
(medsos), gara-gara terjerat pinjol. Maksud hati meminjam uang Rp 3,7 juta 
secara online untuk beli susu anaknya, Afifah mendadak terkejut setelah 
mengetahui tagihan utangnya membengkak jadi Rp 206 juta. Ia pun harus 
menghadapi ratusan teror dari admin aplikasi Pinjam Uang Mudah Dana 
Rupiah (Pohon UangKU) yang belakangan diketahui termasuk pinjol ilegal. 

Satgas Waspada Investasi (SWI) bersikap tegas untuk menutup Pohon 
UangKU. Hingga Juli 2021, SWI secara total telah menutup 172 pinjol 
ilegal. Kiprah pinjol juga ada yang membawa duka. Sekitar sebulan lalu, 
seorang ibu asal Wonogiri, WPS (38) tewas gantung diri di teras rumahnya, 
dugaannya karena diteror debt collector pinjol. Korban sempat menulis 
wasiat di beberapa lembar kertas dan menyelipkan buku warna hitam yang 
berisi daftar orang yang diutanginya. 

Cerita Afifah dan kisah pilu seorang ibu, WPS ini mungkin hanya sebagian 
kecil contoh dari banyaknya keresahan yang timbul akibat pinjaman 
tersebut. Kiprah pinjol ilegal ini tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo 
yang akhirnya ditindaklanjuti penindakan oleh Polri. Perwakilan Komunitas 
Pemerhati Bahaya Pinjol Ilegal (Kopabi) Jateng Susetya B menegaskan, 
pinjol banyak dimanfaatkan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. 

Pinjol Jadi Primadona

Mereka tergiur dengan pinjaman online itu karena terdesak kebutuhan 
ekonomi dan keuangan tak terduga. Penyebabnya karena mereka 
kesulitan mencari nafkah, seiring adanya kebijakan pembatasan kegiatan 
masyarakat. Ada juga yang jadi korban pemutusan hubungan kerja 
(PHK), karena perusahaan tempat kerjanya terus merugi. Pinjol lantas jadi 
primadona masyarakat, karena memberikan berbagai macam kemudahan. 

"Selain proses pencairan dananya cepat atau kurang dari 24 jam, persyaratan 
mendapatkan pinjamannya pun tidak begitu sulit, jika dibandingkan bank 

Waspadai "Senjata Makan 
Tuan" Pinjol Ilegal
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atau koperasi. Syarat pengajuan pinjaman, di antaranya sudah cukup 
umur atau 21 tahun, memiliki pekerjaan, serta punya rekening bank," 
ungkapnya. Pinjol memang terkadang dibutuhkan, tapi masyarakat 
diminta cerdik memilih platform digital itu, supaya tidak terkena 
jebakan "Batman". 

Susetya mengatakan, jebakan yang kerap dipraktikan pinjol ilegal 
ialah fee sangat tinggi bisa mencapai 40 persen dari jumlah pinjaman 
yang dipotong langsung. Suku bunga dan denda bisa sangat tinggi, 
mencapai 1-4 persen/ harinya, serta tidak disebutkan dalam perjanjian. 
Jangka waktunya pun sangat singkat, biasanya dijanjikan dua bulan, 
setelah deal ternyata hanya dua minggu waktu tenornya. Karenanya, 
masyarakat diminta waspada dan cerdik memilih pinjol agar tidak 
terjebak utang dan ancaman "lintah digital". 

Menurut dia, jika ingin meminjam uang secara online, maka pilihlah 
pinjol legal yang mendapatkan izin dari OJK. "Pinjol legal maupun yang 
ilegal semakin marak di industri keuangan, sehingga perlu pemahaman 
dan literasi digital bagi masyarakat supaya tak salah pilih saat 
meminjam uang. Kenali dengan baik lembaganya, jangan salah pilih 
dan pilihlah yang sudah terdaftar dan berizin di OJK," ungkapnya. Pinjol 
legal yang terdaftar OJK ini akan memiliki kode etik yang ditegakkan 
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 

Pihaknya juga membeberkan beberapa solusi yang dapat dilakukan 
apabila masyarakat terlanjur terjerat pinjol ilegal. Segera lunasi 
pinjaman, jika belum mampu lakukan restrukturisasi. Jangan pinjam 
lagi untuk menutup pinjaman alias gali lubang tutup lubang, lalu blokir 
semua telepon yang melakukan penagihan tak beretika. 

Perputaran Uang Pinjol

"Segera lapor polisi apabila merasa dirugikan atas teror, intimidasi, atau 
perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Solusi lainnya, berhentilah 
meminjam uang dari pinjol ilegal," kata pria yang juga pengurus 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rupadi Jateng. Perputaran uang di 
pinjol yang cukup besar, menjadi bukti konkret masyarakat memang 
membutuhkan layanan pinjol disaat kondisi perekonomian sedang 
terpuruk karena pandemi Covid-19 berkepanjangan.  

Berdasarkan data AFPI, perputaran uang di pinjol mencapai Rp 
251 triliun per 31 Agustus 2021. Total rekening pemberi pinjaman 
749 ribu dan rekening peminjam 68,4 juta, serta melayani 193 juta 
transaksi. Maraknya pinjol ilegal langsung disikapi serius jajaran 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Pada 
pertengahan Oktober lalu, tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng 
mengungkap praktik pinjol ilegal, serta mengamankan lima orang 
terkait perkara tersebut. 

Penggerebekan dilakukan di kantor pinjol di Yogyakarta, atas 
dasar laporan masyarakat. Pelaku melakukan aksi penagihan 
dengan mengancam nasabah mereka. Kantor disegel, petugas juga 
mengamankan 150 unit komputer. Sekalipun polisi telah bertindak 

melakukan penggerebekan untuk membongkar praktik pinjol ilegal, 
ternyata masyarakat masih banyak menerima tawaran pinjaman 
online lewat aplikasi Whatsapp (WA) dan SMS.  

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabid Humas, Kombes 
Pol M Iqbal Alqudusy mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat 
memilih pinjaman online. Mereka diminta tidak usah menanggapi 
pesan Whatsapp atau SMS yang menawarkan pinjaman online. "Tidak 
perlu direspon, karena bisa dipastikan itu pinjol ilegal. Tapi apabila 
sudah terlanjur terjebak dengan tawaran mereka, silahkan melapor ke 
kantor polisi terdekat," tegasnya saat memberikan keterangan pers, 
baru-baru ini. 

Kanal Pelaporan Pinjol

Menurut dia, Polda Jateng menyediakan kanal pelaporan bagi korban 
pinjol ilegal melalui laman internet www.reskrimsus.jateng.polri.go.id 
maupun nomor telepon Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di nomor 
(024) 8413 544. Beberapa korban terjebak pada transferan kosong dari 
pinjol ilegal. Pihak pinjol itu mengaku sudah mengirimkan sejumlah 
uang ke korban, tapi setelah dicek saldonya kosong. Seperti halnya ER, 
warga Semarang yang mengaku ditelepon pinjol dan ditransfer uang 
Rp 2,3 juta, tapi setelah dicek rekeningnya ternyata kosong. 

Selanjutnya, pinjol ilegal mulai beraksi meneror korban, dengan 
melakukan penagihan secara kasar dan ancaman untuk 
mempermalukan korban ke seluruh kontak teleponnya serta 
mengupload konten porno. "ER merasa tertipu dan mendapatkan teror 
kasar, hingga kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Jateng. Setelah 
didalami tim Ditreskrimsus, akhirnya jaringan pelaku terendus dan 
ditangkap di Yogyakarta," ungkapnya. 

Iqbal menegaskan, target pinjol ilegal itu menekan korban secara 
psikologis. Korban terancam dibuka aibnya, jika tidak membayar 
utangnya. "Seperti kasus pada Oktober lalu, seorang ibu rumah tangga 
berinisial WPS asal Wonogiri, Jawa Tengah meninggal akibat bunuh diri. 
Dia diduga nekat mengakhiri hidupnya usai tak tahan diteror penagih 
utang dari pinjaman online ilegal," ungkapnya. Masyarakat juga 
diwanti-wanti supaya lebih berhati-hati memilih investasi atau arisan 
online yang marak di Jateng. 

Ia mengatakan, sudah banyak laporan masyarakat, nasabah atau 
peserta arisan online bahkan mengalami kerugian hingga miliaran 
rupiah. Masyarakat yang merasa dirugikan juga telah melapor polisi. 
Arisan online yang diadukan itu ada di empat lokasi yaitu Salatiga, 
Blora, Sragen, dan Jepara. Polisi sudah menindaklanjuti perkara 
tersebut, bahkan bandar arisan online di Salatiga, perempuan berinisial 
RA alias Maryuni Kemplink (24) juga sudah ditahan. 

Pertumbuhan pesat bisnis pinjol di Indonesia seiring perkembangan 
teknologi informasi, menjadi tantangan baru OJK yang pada 22 
November mendatang genap berusia satu dasawarsa. Sebab, pinjol 
terus tumbuh dan kenyataannya disusupi banyaknya tindak pidana 
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penipuan yang meresahkan masyarakat. Mereka terjerat pinjol ilegal 
yang menerapkan suku bunga tinggi dan melakukan penagihan 
dengan cara tidak etis. 

Berantas Pinjol Ilegal

OJK Jateng dan DIY bersama Satgas Waspada Investasi pun 
berkomitmen memberantas bisnis pinjaman online ilegal. Polda 
Jateng yang jadi bagian SWI, telah melakukan penggerebekan dan 
penindakan terhadap pinjol ilegal. Kepala OJK Regional 3 Jateng - 
DIY, Aman Santosa mengatakan, lembaga pinjaman online ilegal itu 
melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK dan melakukan kegiatan 
usaha melanggar hukum, serta merugikan masyarakat. 

"Secara nasional, jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup OJK dan 
SWI ada 3.193 sampai tahun 2021," tandasnya. Terhadap pinjol legal 
yang terdaftar dan berizin dari lembaganya, OJK akan bersikap tegas. 
Apabila mereka melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi 
berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, bahkan 
yang terberat adalah pencabutan izin usaha. Ini tergantung jenis 
pelanggaran yang dilakukan. 

Menurut Aman, kegiatan usaha pinjol ini diatur dalam Peraturan OJK 
Nomor : 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi. Selain itu juga tunduk kepada pedoman perilaku 
AFPI, sebagai asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Sebelum meminjam 
uang, masyarakat diminta memastikan 2L, yakni logis dan legal agar 
terhindar dari jerat pinjol. Perlu identifikasi apakah penawaran produk 
pelaku usaha itu masuk akal dan sesuai peraturan berlaku. Hal lain 
yang perlu diperhatikan ialah legalitas dari otoritas berwenangnya. 

Aman menilai perlunya edukasi literasi keuangan produk keuangan 
yang legal kepada masyarakat, sebagai bentuk pencegahan dan 
penanganan investasi ilegal. "Hasil survei OJK tahun 2019, tingkat 
literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan 
masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jateng tergolong 
masih rendah, yakni Rp 47,38 persen. Namun, ini sudah lebih tinggi 
dibandingkan dari Indeks Literasi Nasional sebesar 38,03 persen," 
tandasnya. 

Pihaknya pun memberikan tips kepada masyarakat yang ingin 
meminjam uang secara online, yaitu pinjamlah pada penyelenggaraan 
Fintech Peer to Peer Lending yang terdaftar dan berizin dari OJK. 
Hingga 24 Mei 2021, jumlahnya 131 penyelenggaran sesuai daftar di 
website ojk.go.id. "Pinjamlah uang sesuai kebutuhan dan kemampuan 
bayar, jangan menambah beban pembayaran utang. Lalu, sedapat 
mungkin pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif, sehingga 
memberi nilai tambah bagi perekonomian keluarga," tandasnya. 

Ia juga meminta agar masyarakat memahami risiko dan kewajibannya, 
sebelum meminjam. Jika menemukan tawaran investasi mencurigakan, 

atau merasa dirugikan oleh kegiatan usaha pinjaman online dapat 
mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen 
OJK 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau 
waspadainvestasi@ojk.go.id. Adapun, informasi daftar perusahaan 
yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui 
Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Berikut daftar pinjol ilegal yang ditutup Satgas Waspada Investasi:
DokuKU - Pinjaman Kredit Online Cepat tanpa agunan (DokuKU)
TunaiSaku (Ruben Dunavant)
Dana Impian
Dompet wings
Pinjaman hits
Pinjaman siga
Cash crow
Kopi aren
Joy CasH (SNJ CasH Company)
Kredit Kilat - Pinjaman Online Dana Tercepat (Rita Widyana/ KOPERASI 
SIMPAN PINJAM TETAP JAYA ABADI)
Dana kita (Coy Lee)
Real Tunai - Pinjaman Uang Tunai Kredit Dana Cash (KSP Dana Sinar 
Jaya)
Pinjaman Aman - Pinjaman Online Dana Rupiah (Maesaroh)
Mari Uang Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash (MariUang/ Koperasi 
Simpan Pinjam Marina Asra Putra)
Rupiah Kredit - Daftar Pinjaman Uang Tunai Kredit (Emz World)
Mobil Wallet - Pinjaman Uang Online Kredit Dana (Mobil wallet)
Uang Ku -- Pinjaman KTA Rupiah Teraman (Hani Fitri Anggraeni)
Cash Advance - Pinjaman Tanpa Agunan (CashAdvance123)
Dana Lancar pinjam uang dana tunai online (DanaKilat)
Utama Gemilang (GampangCair Tech)
My Rupiah (myrupiah1998)
Rp Pinjaman Pro - Dana Uang Pinjaman Kilat (CashQu)
Punya Uang - Pinjaman Online Tanpa Ribet (excellence2020)
AdaRupiah (AdaRupiah Coon)
i-Dompet Pinjaman Dana Cepat Kilat Cash (iDompet.PT/ Koperasi 
Makmur Abadi Indonesia)
DuitKita Pro (meyanda fatzar/ Koperasi Simpan Pinjam Sukses Sahabat 
Nusantara)
Ambil pinjaman - Uang ada di sini (KSPUANG DEV)
Uang Tunai - Cepat Aman Bunga Rendah (Uang Tunai cs)
Dana Cash - Pinjaman Online Termudah dan Teraman (Diana M.Mbori)
Easy Pinjam- Uang Duit & Dana (Easy Pinjam- Uang Duit & Dana)
Easy Pinjam- Information Of Cash (Lucy Nelly )
Rupiah Plus (Ant Loan)
Teman Rupiah Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash (TemanRupiah/ 
Koperasi Simpan Pinjam Marina Asra Putra)
Pohon UangKU - Pinjam uang mudah dana rupiah (Pohon UangKU )
Dana Now Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash (PT.DanaNow/ 
Koperasi Simpan Pinjam Bulan Purnama Indonesia )
Dana Now Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash (XinBaoMingCheng 
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/ Koperasi Simpan Pinjam Bulan Purnama Indonesia )
Danaway
DSO Dompet Saku (SolvedProblem )
DanaMudah - Pinjaman Uang Online Tanpa Agunan (KAS CEPAT ANDA/ 
Koperasi Simpan Pinjam Indo Citra Sejahtera)
Kredit badak (Raman Renata )
Uang Jajan - Pinjam Dana Online Cair Dan Mudah (Uang Jajan admin )
Uang Jajan - Pinjam Dana Online Cair Dan Mudah (Falon Schmutz )
Kota Emas
Kredini (DARLENE Nocera )
Rupiah Saku Pinjaman Uang Tuinai Kredit Dana Cash (Rupiah Saku )
Rupiah Saku Pinjaman Uang (Dana Saku )
Tuinai Kredit Dana Cash
Dana Cepat- Pinjam uang Online Cepat cair List info (Cibenk)
Banyak Duit (Banyak Duit)
KTA Cepat Kilat - Pinjam online langsung cair info (Loxis Wong )
Koin cepat (Koin Cepat Dev)
Pinjam emas (adamallen )
SolusiDana (KSP-PD )
Gajahcash - Temukan Aplikasi Terbaik Disini (Elephant Finansial)
Dompet asli - Dapat meminjam uang (sam aosnim)
Q dana (KSP-PD)
KSP DanaCepat Pinjam Uang Tunai Kredit Dana (KSP DanaCepat Online 
Indonesia )
Rupiah Kilat - Pinjaman Online Cepat Cair apk (Pinjaman Dana Team )
Pinjaman KTA Cash - Pinjaman Uang Dana Cepat Mudah (PT.KTA 
Mandiri Online )
Kantong Tunai - Pinjaman Uang Online Dana Tunai (Heather S Brooker )
uang.cepat
Pop Loan : Pinjam Uang Cepat KTA Dana Tunai Mudah apk (POPLOAN 
developer )
Pop Kredit- Pinjaman Uang Tunai Online Dana Cepat (Popkredit )
Sumber Tunai- Pinjaman Online Dana Cepat Cair (Devin Lacoursiere)
Express Tunai - Tunai Cair Pinjaman Online Kredit 1.0.0 APK
kredit_aman
uang_cepat_
Kaya Cepat
danacepatindon esia_
Tarik Dana - Pinjaman Uang Tunai Dana Cepat Rupiah
Pinjam Aja - Pinjaman Online Tanpa Jaminan.
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Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini sejak Maret 2020 lalu 
merontokkan sendi-sendi perekonomian. Banyak UMKM merugi hingga 
gulung tikar. 

Bagi UMKM yang sedang memanfaatkan pinjaman bank, entah apa yang 
hendak disebut. Jangankan untuk bayar cicilan bank, beli bahan masakan 
dan gaji karyawan sudah ngos-ngosan.

"Pendapatan turun drastis hampir 50 persen dari kondisi normal. Sulit kami 
menghadapinya kondisi saat itu," ujar Desi Yolanda (38), pemilik rumah 
makan Ampera Aisya, Siteba, Kecamatan Nanggalo, Padang, Rabu (3/11).

Desi mengatakan, usaha rumah makan yang dibukanya sejak awal 2019 itu, 
cukup memberikan keuntungan. Karena berprospek bagus maka setahun 
setelah dibuka dia pun butuh tambahan modal untuk melengkapi peralatan 
rumah makan dan memperbesar volume masakan. 

Dia mengajukan kredit ke Bank Nagari kantor cabang Siteba tak jauh dari 
lokasinya berjualan. Pinjaman dikabulkan Bank Nagari sebesar Rp85 juta 
dengan masa pinjaman selama tiga tahun.

Tapi baru dua bulan membayar angsuran, bencana pandemi Covid-19 
datang.  Pada dua minggu terakhir Maret, konsumen yang datang turun 
drastis. Kondisi ini berlanjut hingga pertengahan April 2020.

"Mahasiswa tidak datang lagi ke kampus. Padahal konsumen kami banyak 
dari kalangan mahasiswa. Maklum, harga relatif murah. Rp10 ribu satu porsi 
atau per bungkus. Praktis pendapatan turun. Angsuran bank wajib bayar. 
Terlambat kena denda pula nanti," sebutnya.

Melihat kondisi pendapatan yang turun drastis selama hampir empat minggu 
tersebut, Desi pun mendatangi Bank Nagari untuk meminta keringanan. Dia 
tak sanggup bayar cicilan setiap bulan. Sementara beli bahan dapur yang 
akan dimasak dan gaji tiga karyawannya harus dibayarkan.

Gayung bersambut kata berjawab, permintaan Desi itu dikabuli Bank 
Nagari. Ada beberapa alternatif yang ditawarkan pihak Bank Nagari dan 
Desi memilih tidak bayar angsuran selama enam bulan, mulai Mei sampai 
Oktober 2020. Tapi masa pinjaman diperpanjang enam bulan untuk 
mengganti enam bulan yang bebas bayar cicilan.

Desi bersyukur di tengah kesulitan dan pendapatan turun drastis itu, Bank 

Desi, Pemilik Ampera 
Aisha Bisa Bernafas 
Setelah OJK Perlonggar 
Kredit Bank
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Nagari memberi solusi. Selama enam bulan itu, dia tidak memikirkan 
cicilan bank,  tapi fokus kepada usaha rumah makan. Dia juga tak 
tega memberhentikan karyawan yang juga butuh biaya hidup, meski 
konsumen yang datang turun drastis.

Sekitar Agustus 2020, usaha rumah makan mulai membaik hingga 
masa kelonggaran kredit berakhir November 2020, Desi kembali 
mencicil kewajiban ke Bank Nagari sampai sekarang.

”Alhamdulillah lancar. Usaha mulai kembali normal. Bahkan kalau sudah 
lunas, saya akan pinjam lagi. Gampang dan mudah berurusan dengan 
Bank Nagari. Tak percaya? Cobalah. Saya sudah membuktikannya," 
ujar ibu empat anak ini.

Desi adalah salah satu pelaku UMKM di Sumbar yang terdampak 
Covid-19 sekaligus merasakan bisa bernafas kembali dan tertolong 
benar dengan adanya kebijakan kelonggaran kredit perbankan ini.

Lantas berapa total debitur di Sumbar yang kreditnya dilakukan 
restrukturisasi? Untuk debitur Bank Nagari, seperti dijelaskan Direktur 
Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Candra, secara akumulasi, jumlah 
debitur yang kredit/pembiayaannya dilakukan restrukturisasi karena 
usaha dan kemampuan bayarnya terdampak oleh Covid-19 adalah 
11.140 debitur dengan nominal Rp2,4 triliun.

"Outstanding saat ini telah menurun menjadi tersisa 7.587 debitur 
dengan nominal Rp 1,7 triliun. Sekitar 92,42% dari akumulasi jumlah 
debitur yang direstrukturisasi tersebut adalah debitur UMKM," sebut 
Candra, sapaan akrab Gusti Candra.

Yang jelas, sambung Candra, debitur sangat tertolong dengan 
adanya kebijakan stimulus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini 
adalah rangkaian recovery ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional 
sekaligus momentum untuk tumbuh di tengah-tengah potensi yang 
masih ada saat pandemi ini.

Menurut dia, kebijakan stimulus OJK dimaksud adalah Peraturan OJK 
(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 
Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 
Coronavirus Disease. 

"Dalam POJK itu, diatur pada prinsipnya bank dapat melakukan 
restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh 
debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut 
teridentifikasi terkena dampak Covid-19 baik secara langsung ataupun 
tidak langsung pada sektor ekonomi. Bank Nagari menyikapinya 
dengan cepat," kata Candra.

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 ini mulai berlaku sejak 13 Maret 
2020 hingga 31 Maret 2021. Kemudian, dengan mempertimbangkan 
kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan 
perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan 
atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan 

relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen 
risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta 
menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan 
bank hingga 31 Maret 2022.

Terbaru, dalam siara pers yang disampaikan OJK tertanggal 15 
September 2021 seperti dikutip dari www.ojk.go.id, OJK menerbitkan 
dua ketentuan yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi 
restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi 31 Maret 
2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. 

POJK yang dikeluarkan salah satunya adalah POJK Nomor 17/
POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/
POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekononomian Nasional sebagai 
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 
2019.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan 
perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan tersebut 
diharapkan dapat meneruskan momentum pemulihan ekonomi serta 
mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.

"Perpanjangan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif 
dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, 
menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan 
ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang 
sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan bank dan 
debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari 
potensi gejolak setelah kebijakan ini berakhir," kata Wimboh.

Sebelumnya, Wimboh menjelaskan, per posisi Juli 2021, outstanding 
restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp778,9 triliun dengan jumlah debitur 
mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM. 
Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan 
bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus. 
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Tidak sedikit masyarakat menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal 
yang menawarkan dana cepat namun bunga yang besar. Penagihannya 
yang kebanyakan dengan cara meneror, membuat si peminjam merasa 
terancam. Bagaimana mengatasinya?

Berbagai ancaman meneror kehidupan Galih, setelah dirinya meminjam 
uang pada pinjaman online atau pinjol. Ancaman itu ia terima melalui 
telepon dan pesan singkat. Teman dan keluarganya juga menjadi sasaran 
teror.

“(Pinjol) mengancam untuk menyebarkan data pribadi. Terus telpon nomor 
kontak kawan-kawan dan keluarga,” tutur dia.

Wanita berusia 22 tahun itu tak tahu persis apakah perusahaan yang 
memberi pinjaman padanya merupakan perusahaan resmi yang telah 
mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia memberanikan diri 
karena nominal yang dipinjam terbilang kecil. Uang sebesar Rp700 ribu ia 
pinjam sebagai modal usaha kue. 

Namun, uang yang semestinya ditransfer sebesar Rp700 ribu, hanya 
diberikan Rp300 ribu saja. Karena merasa ditipu, pinjaman itu lantas ia 
kembalikan. Tetapi justru teror itu dimulai dari sini. “Mereka (si pemberi 
pinjaman) mengaku transferan uang yang dikembalikan tidak masuk. Teror 
berlanjut,” tutur dia.

Setelah ditelusuri, ternyata pinjol yang dimanfaatkan oleh Galih telah 
dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) pada April 2020 
yang lalu. 

Nurhaida, Wakil Ketua Komisioner OJK menilai kebutuhan masyarakat 
untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh 
pelaku pinjaman online ilegal (pinjol ilegal).

“Masyarakat butuh pinjaman segera, lalu tersedia tawaran pinjaman 
dengan proses yang cepat dan mudah, sehingga masyarakat tidak lagi 
melihat suku bunganya berapa, fee-nya berapa, dendanya terbatas atau 
tidak, bagaimana mereka menagih. Kadang di awal masyarakat tidak 
menanyakan, dan pihak pinjol juga tidak menyebutkan,” ungkapnya.

Menurutnya, ada ciri-ciri umum pinjol ilegal, yakni menetapkan suku yang 
tinggi, fee yang besar, denda tidak terbatas, serta teror dan intimidasi 
saat menagih pinjaman. Intimidasi saat menagih itu seperti ancaman 

Terlilit Pinjol Ilegal
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penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak telepon 
selular dengan cara meneror, serta penagihan dengan kata kasar dan 
pelecehan seksual.

Dia mengakui penawaran yang diberikan kepada masyarakat masih 
marak dilakukan  oleh pinjol ilegal. pihaknya Total pinjol ilegal yang 
telah dihentikan sampai dengan Juli 2021 sebanyak  3.365 entitas. 
Meski telah banyak dihentikan, namun pinjol ilegal masih saja 
menjamur.

“Itu karena kemudahan mengunggah aplikasi, situs, atau website. 
Selain itu, kesulitan pemberantasan pinjol ilegal ini dikarenakan lokasi 
server banyak ditempatkan di luar negeri,” jelasnya.

Bagaimana ciri-ciri pinjol ilegal? Menurut Nurhaida, ciri pinjol ilegal 
utamanya adalah tidak memiliki Izin resmi dari OJK, tidak ada Identitas 
pengurus dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat 
mudah, serta bunga atau biaya pinjaman tidak jelas bahkan tidak 
terbatas. Aturan OJK, untuk total biaya pinjaman maksimal 0,8 persen 
per hari.

Ciri lainnya, tambah dia, dalam penagihan terdapat ancaman teror 
kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto 
ataupun video pribadi. Selain itu, tidak ada layanan pengaduan, serta 
penawaran melalui pesan singkat, atau saluran komunikasi pribadi lain 
tanpa izin, juga merupakan ciri pinjol ilegal.**

Tips Terlanjur Pinjam

Apabila sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, Wakil Ketua 
Komisioner OJK, Nurhaida menyarankan agar segera dilunasi sebab 
bunga dan dendanya sangat besar. Tak hanya itu, ketika sudah 
mengetahui bahwa tempat meminjam di perusahaan pinjol yang tidak 
terdapat izin dari OJK, maka disarankan untuk membuat laporan ke 
Satgas Waspada Investasi (SWI). 

Lalu bagaimana jika belum punya kemampuan untuk melunasi? Dia 
menyarankan untuk mengajukan restrukturisasi berupa pengurangan 
bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain 
sebagainya.

“Ketika bunga sudah tinggi, dendanya besar, sehingga kewajiban 
untuk membayar semakin besar, maka cobalah untuk melakukan 
pembicaraan kepada si pemberi pinjaman untuk bisa diberikan jangka 
waktu yang lebih panjang, menghapus denda, atau lainnya untuk 
mengurangi beban pinjaman. Bagaimanapun yang namanya pinjaman 
harus tetap dilunasi oleh si peminjam,” jelasnya.

Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, ia mengimbau 
untuk tidak mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. 
“Jangan sampai jadi gali lobang tutup lobang. Sehingga si peminjam 
akan terjerat pada hutang yang tidak bisa dibayar,” katanya.

Apa yang bisa dilakukan ketika mendapatkan penagihan yang tidak 
beretika seperti meneror, mengintimidasi, hingga melecehkan? 
Menurutnya, hal yang bisa dilakukan ketika mendapatkan penagihan 
seperti itu adalah dengan memblokir semua nomor kontak yang 
mengirim teror, serta memberi tahu ke seluruh kontak yang ada apabila 
mendapatkan pesan tentang pinjol agar diabaikan.

“Segera lapor ke polisi dan lampirkan laporan polisi tersebut ke kontak 
penagih yang masih muncul,” pungkasnya.
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Tanaman serai wangi terhampar di Desa Tountimomor, Kakas Barat, 
Minahasa, Sulawesi Utara. Di balik hijaunya tanaman tersebut, tersimpan 
potensi pengolahan yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan 
para petani. 
  
Tanaman serai wangi atau Cymbopogon nardus memiliki kultur teknis yang 
tidak banyak memerlukan persyaratan. Agar tumbuh, tanaman ini cukup 
hidup pada ketinggian 200 – 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) 
dengan ketinggian ideal 350 – 600 mdpl.
 
Pada ketinggian tersebut, serai wangi mampu menghasilkan rendemen dan 
mutu minyak atsiri yang baik. Desa Tountimomor menjadi salah satu daerah 
potensial untuk menanam serai wangi lantaran berada di ketinggian 600 – 
700 mdpl.
 
Syarat sudah terpenuhi. Koperasi Maesa Maju Jaya, yang menaungi 192 
petani serai wangi di Minahasa, lantas membentuk klaster pengolahan. 
Menyuling tanaman itu menjadi produk minyak wangi, sabun, dan sampo. 
Serai yang tersisa bahkan bisa dijadikan pakan ternak.
 
Klaster serai wangi memiliki skema value chain management, dari hulu ke 
hilir. Produksi telah disiapkan, pembeli (offtaker) juga telah tersedia.
 
Potensi tersebut dimaksimalkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo), yang mengucurkan kredit 
usaha rakyat atau KUR mencapai Rp6,9 miliar kepada 192 debitur guna 
mengembangkan ekosistem klaster serai wangi.
 
“Kami biayai petaninya dan offtakernya, yaitu usaha penyulingannya,” 
ujar Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, saat ditemui di Minahasa, 
Sulawesi Utara, baru-baru ini.
 
Dalam pembiayaan tersebut, para petani mendapatkan Rp12 juta untuk satu 
hektar lahan yang ditanami serai wangi. Koperasi Maesa Maju Jaya (MMJ) 
yang menjadi pembeli dalam ekosistem itu mendapatkan Rp500 juta untuk 
pengadaan alat suling.
 
Revino berharap penyaluran kredit tersebut nantinya dapat menjadikan 
minyak serai wangi sebagai produk andalan yang menyejahterakan petani 
di Minahasa. “Ini produk yang sangat prospektif, dan kami senang ada yang 
mau mengembangkan.”
 

Percepatan Kredit 
Usaha Rakyat:
Menanti Wangi Serai 
dari Tountimomor
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Herli Walandouw, Pemimpin Koperasi MMJ, menuturkan bahwa pasar 
bagi produk turunan tanaman serai wangi terbuka lebar setelah 
adanya permintaan dari perusahaan minyak nabati, yaitu PT Indesso 
Aroma yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 
Oleh sebab itu, penyaluran KUR ke klaster serai wangi diharapkan 
mampu mendorong produktivitas di sektor pertanian. Kemudahan 
kredit, cepatnya penyaluran, dan plafon yang mencapai Rp100 juta 
tanpa agunan diharapkan mampu mengoptimalkan petani serai wangi.
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD) juga terus meningkatkan akses keuangan masyarakat 
di daerah melalui pemberian KUR klaster pertanian dan perkebunan 
berbunga rendah serta proses cepat.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan 
pengembangan sektor pertanian masih memerlukan dukungan dari 
berbagai pihak, tidak hanya terkait pembiayaan, tetapi juga mengenai 
pendampingan, pengelolaan, dan pemasaran.
 
“Untuk itu, OJK bersama dengan pemerintah daerah setempat, 
industri keuangan dan juga stakeholder lainnya mendukung dan terus 
memperluas akses keuangan melalui pengembangan penyaluran KUR 
berbasis klaster di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.
 
Menurut Wimboh, sektor pertanian masih menjadi salah satu 
kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 
mencapai 19,86% dari total PDRB Sulawesi Utara dengan salah satu 
komoditas pertanian terbesar adalah minyak nabati.
 
Hingga September 2021, realisasi KUR di Sulawesi Utara tercatat Rp1,55 
triliun atau mencapai 70,76% dari target. Sementara itu penyaluran 
untuk sektor pertanian sebanyak Rp282 miliar, berkontribusi 18,21% 
dari total pembiayaan dan disalurkan ke lebih 10.000 debitur.
 
Sementara di Gorontalo, realisasi KUR telah mencapai Rp963,18 miliar. 
Sebanyak Rp261,92 miliar disalurkan ke sektor pertanian dengan total 
10.498 penerima kredit.
 
Di sisi lain, pembentukan klaster usaha pertanian, perkebunan, dan 
peternakan menjadi langkah besar dalam mendorong penyaluran 
KUR ke sektor produktif. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan 
KUR sebesar Rp253 triliun sepanjang tahun ini. Per 6 September, 
penyalurannya telah mencapai Rp176,92 triliun atau 69,93% dari 
target.
 
Sektor pertanian memang memiliki daya ungkit tinggi dalam ekosistem 
dari hulu ke hilir, terutama di dalam ikatan rantai nilai, baik dalam 
penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor.
 
Wimboh mengatakan klaster pertanian akan mendorong penyaluran 
KUR karena dapat menghilangkan hambatan yang selama ini dihadapi 
para petani, sehingga akhirnya terwujud ekosistem pertanian dari hulu 

ke hilir yang terintegrasi secara digital.

Kelayakan Usaha
 
Namun, percepatan dan perluasan akses pembiayaan bukan satu-
satunya masalah dalam penyaluran KUR ke sektor pertanian. Ada isu 
kelayakan usaha yang dinilai secara komprehensif dalam ekosistem, 
agar bank dapat memitigasi risiko baik secara individu maupun 
kelompok, sehingga menghasilkan nilai ekonomi dalam ekosistem 
tersebut.
 
Selain faktor akses pembiayaan, OJK juga mendorong kecukupan aspek 
teknis mulai ketersediaan bibit, pupuk, teknologi pengolahan hingga 
pemasaran untuk membangun suatu ekosistem terintegrasi yang 
mampu mendukung klaster KUR pertanian.
 
Oleh karena itu, Wimboh menilai pengembangan sektor pertanian 
masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya di 
bidang pembiayaan, tetapi juga bertalian dengan pendampingan, 
pemasaran, sampai dengan ekspor.
 
“OJK dan seluruh kementerian selalu berkoordinasi agar program 
pembuatan klaster ini bisa bergulir dengan baik agar bisa memberikan 
manfaat bagi petani,” pungkasnya.
 
Otoritas sejauh ini telah membentuk beberapa percontohan klaster 
sektor pertanian di beberapa daerah, di antaranya Klaster Kartu Petani 
Berjaya di Lampung dengan nilai KUR sebesar Rp81,38 miliar dan 
4.603 debitur, dan Klaster Perikanan Sendang Biru, Malang dengan 
nilai KUR sebesar Rp20,06 miliar dan 252 debitur.
 
Mereka juga mengidentifikasi masih ada potensi pembentukan 186 
klaster di berbagai daerah yang dapat digarap bersama dengan potensi 
debitur kecil sebanyak 35.082 orang. Ini terdiri atas petani dan pelaku 
UMKM yang terkait dengan sektor pertanian, pariwisata dan lainnya.
 
Beberapa potensi klaster ini antara lain Klaster Jeruk di Selorejo, 
Malang; Klaster Hutan Pinus di Ponorogo; dan Klaster Kakao dan Mete 
di Nusa Tenggara Timur (NTT).
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Suasana pagi masih terasa di Kampung Binanga Sangkara. Pagi itu, rumah 
Habsiah sudah ramai. Beberapa ibu-ibu terlihat sibuk di dapur.

Ada yang memasak, menggoreng, lalu ada juga yang bertugas mengemas 
olahan udang. Masing-masing punya tugas. Mereka dikoordinir oleh 
Habsiah, ketua kelompok klaster komoditas kepiting rajungan di kampung 
tersebut. 

Anggota kelompok pengolahan kepiting ini didominasi ibu-ibu. Ketika para 
suami melaut untuk memasang perangkap kepiting, para istri tidak tinggal 
diam di rumah. Sepanjang hari mereka sibuk dengan kegiatan produktif, 
mengupas kepiting.

Mereka mengolah udang menjadi keripik. Ada juga jadi abon dan beberapa 
jenis olahan lainnya. "Pesanan harus selesai sebelum sore, semangatki," 
ujar Habsiah menyemangati anggota kelompoknya pada Kamis, 28 Oktober.
Habsiah harus menyelesaikan pesanan hari itu juga. Tadi malam ia 
ditelepon salah seorang pemilik toko oleh-oleh di Makassar. "Katanya stok 
sudah habis," ujar Habsiah melanjutkan pembicaraannya. 

Beberapa hari terakhir pesanan olahan udang terus meningkat. Habsiah 
kadang kewalahan memenuhi permintaan. Pemesannya dari toko oleh-oleh 
di Maros dan Makassar. Namun sebagian besar disuplai ke beberapa toko 
di Kota Makassar. 

Usaha yang dikelola Habsiah ternyata cepat berkembang. Terbantu Kredit 
Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman pertama hanya Rp5 juta. Ia bisa lunasi tepat 
waktu. Bank melihat ada potensi, plafon pinjaman kemudian ditambah lagi 
Rp10 juta. Sekarang sudah diberi pinjaman Rp50 juta. Ibu dua anak itu 
mengaku senang bisa dipercaya oleh bank. 

Awalnya ia khawatir berkas pinjamannya ditolak. Namun ia memberanikan 
diri. Ternyata berhasil. "Alhamdulillah diterima," sambungnya. 

Usaha yang digelutinya pun terus meningkat, mulai dari hanya 
menjajakannya di pedagang klontong sampai sekarang bisa masuk di ritel-
ritel besar. "KUR ini membantu bisnis kami bisa bertahan sampai 10 tahun 
lebih. Sejak 2010," akunya.

Sejak beberapa tahun lalu, Kampung Binanga Sangkara dikuasai rentenir. 
Banyak warga jadi korban, bunga pinjaman tak bisa dilunasi. Kini rentenir 
semakin tersudut, kalah dengan pembiayaan mikro dari perbankan.

OJK Masuk, Rentenir 
Tersudut
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Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, 
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dulunya adalah perkampungan 
nelayan yang identik dengan kemiskinan.

Sebagian besar warganya adalah nelayan yang melaut sekedar 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar warganya bahkan 
buta huruf, tak mengenal baca tulis dan menghitung. Sekarang sudah 
berubah, warganya kian produktif. 

Berkat pengolahan kepiting, warga setempat semakin sejahtera. Itu 
berkat dukungan pembiayaan dari bank. Bisnis yang digeluti Habsiah 
merupakan salah satu usaha yang sukses berkat bantuan kredit mikro 
dari perbankan. Masifnya pembiayaan kepada usaha kecil berkat 
dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Di Sulsel, OJK Regional 6 Sulampua memiliki program PHINISI, akronim 
dari Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi. Melalui PHINISI, OJK 
membentuk Pundi Usaha Rakyat (PUR) dengan pola kemitraan.

OJK tak ingin rentenir menguasai pelaku usaha kecil. Perbankan terus 
didorong menyalurkan KUR hingga mendampingi usaha binaan yang 
masuk klaster. Melalui PUR, proses pencairan kredit dapat dilaksanakan 
dalam satu hingga dua hari kerja. Ini sangat memudahkan nasabah 
UMKM, petani, dan nelayan untuk memperoleh kredit. 

Ekosistem KUR di setiap daerah terus diperkuat, termasuk menjaga 
kestabilan klaster di setiap sektor sasaran KUR, seperti pertanian dan 
perikanan. Kerja keras OJK Sulampua mendorong pembiayaan sektor 
usaha kecil membuahkan hasil. Pertumbuhan kredit perbankan jauh 
lebih baik. 

"Bagi OJK, setiap klaster UMKM merupakan tulang punggung 
penggerak ekonomi, sehingga harus terus dijaga pertumbuhannya," 
harap Nurdin. 

Dia berharap rentenir bisa diputus rantai operasinya. Sebab, 
keberadaan rentenir sangat meresahkan masyarakat. 

Selain program PHINISI, OJK bekerja sama Pemprov Sulsel dan Bank 
Sulselbar, BRI dan beberapa bank BUMN lainnya meluncurkan program 
Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir.
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Medio Mei 2021, kasus yang melibatkan seorang guru TK dan 24 pinjaman 
online (Pinjol) mencuat ke hadapan publik. Berawal dari beban biaya kuliah, 
S (40) seorang guru TK di Kota Malang terjerat pinjaman online (Pinjol) 
Ilegal. S sempat berada di titik terendah dan sempat ingin bunuh diri akibat 
teror penagihan oleh Pinjol tersebut.

September 2020, S harus membayar uang kuliahnya sebesar Rp 2,5 juta di 
salah satu perguruan tinggi di Malang. Saat itu, S yang berkuliah di Jurusan 
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) kebingungan. 

S tidak punya uang untuk melanjutkan kuliahnya yang sudah tersisa satu 
semester. Sementara, gajinya dari mengajar Taman Kanak-Kanak (TK) 
tidak mencukupi untuk ditabung. Sebulan, S hanya mendapat bayaran Rp 
500.000. 

“Harus membayar uang semester Rp 2,5 juta dan waktu itu tidak ada uang. 
Mau pinjam ke teman, teman tidak punya uang,” katanya saat diwawancara 
di rumahnya saat itu, Rabu (30/6/2021). 

Di tengah kebingungannya, S lantas mengajukan pinjaman ke aplikasi 
Pinjaman Online (Pinjol). Dalam kurun waktu kurang dari satu jam, S 
mendapatkan uang dibutuhkannya. 

“Akhirnya nekat pinjam ke Pinjol,” katanya. 

S meminjam uang ke pinjaman online (Pinjol) usai diberi tahu temannya. Dia 
lantas mengunduh aplikasi Pinjol di Play Store. S mengaku memasukkan 
kata kunci pinjaman online, lalu mengunduhnya. 

S tidak tahu tentang regulasi Pinjol, begitu juga dengan temannya yang 
memberi tahu. S juga tidak mengetahui bahwa ada Pinjol yang ilegal. Dia 
asal mengunduh aplikasi Pinjol dan menggunakan layanannya. Untuk 
mendapat uang Rp 2,5 juta, S meminjam di empat aplikasi Pinjol sekaligus. 
“Saat itu tidak tahu kalau ada Pinjol yang ilegal. Yang penting cair,” katanya. 
Pencairan oleh Pinjol itu sangat cepat. Usai menyetor foto KTP, foto diri 
dengan cara selfie dan menyetujui segala ketentuannya, uang itu cari 
kurang dari satu jam. “Sekitar satu jam sudah cair. Ada yang 15 menit sudah 
cair. Ditransfer ke rekening,” katanya.

S baru menyadari ketika tidak mampu membayar utangnya itu. Jatuh 
tempo pelunasan utang hanya 7 hari, sementara dalam jangka waktu 4 hari, 
dirinya sudah ditagih dengan cara diteror. Karena terus menerus ditagih, S 

Jerat Pinjol Ilegal 
dan Ketidaktahuan 
Masyarakat
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mengunduh aplikasi Pinjol lagi dan meminjam uang untuk melunasi 
hutang ke Pinjol yang sebelumnya.

Cara gali lubang tutup lubang ini dilakukan S sampai akhirnya dia 
terjerat di 24 Pinjol dengan nilai pinjaman hampir Rp 40 juta. S terjerat 
di 24 Pinjol dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Mulai pinjam 
pada September dan pada November 2020 dia sudah memiliki hutang 
di 24 Pinjol.

Belakangan diketahui, dari 24 Pinjol tersebut, sebanyak lima Pinjol 
legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan 
sisanya, sebanyak 19 Pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini yang penagihannya 
menggunakan cara teror. Selain menagih dengan kasar ke nomor 
ponselnya, Pinjol ilegal juga menagih ke nomor lain yang ada di ponsel 
S.

Pinjol ilegal ini menyadap ponsel S sehingga nomor handphone yang 
ada di dalamnya bisa diketahui. S bahkan dimasukkan ke dalam grup 
WhatsApp, yang berisi nomor-nomor yang ada di ponselnya. Grup itu 
berjudul donasi untuk S. S menerima teror tagihan itu setiap hari. 

“Sehari 24 nagih semua. Gimana saya tidak stres. Makanya saya stres 
dan sempat saya ingin bunuh diri,” katanya. 

Nomor orang yang menagih itu berganti. Yang tersimpan di dalam 
ponsel S ada 84 nomor. Pinjol yang ilegal juga tidak transparan. S yang 
seharunya mendapatkan pinjaman Rp 1,8 juta, hanya cair Rp 1,2 juta. 
Cara-cara yang seperti didapati S saat meminjam ke Pinjol yang ilegal. 
“Tulisannya di aplikasi Rp 1,8 juta. Yang masuk ke rekening Rp 1,2 juta,” 
katanya. 

Ketika sudah berada di titik terendah akibat teror penagihan dari Pinjol, 
S lantas bercerita ke salah satu orangtua siswanya yang mengajar di 
Universitas Brawijaya (UB). Orangtua siswanya lantas menenangkan S 
dan mencoba untuk membangun mentalnya yang mulai ambruk. 

S juga dipertemukan dengan Komunitas Anti-riba. Dari situ, S mulai 
kuat. Berdasarkan saran dari Komunitas Anti-riba itu, S berhenti 
membayar ke Pinjol tersebut selalu berusaha mengabaikan model-
model penagihan dengan cara teror. 

“Kalau nagihnya dengan chat, saya balas kalau dana masih disiapkan. 
Kalau telepon, saya angkat terus saya abaikan. Untuk menjaga mental 
saya,” katanya. 

S juga menceritakan masalahnya ke orangtua siswa yang lain. 
Kebetulan, orangtua siswanya adalah istri dari seorang pengacara 
bernama Slamet Yuono dari Kantor Hukum 99 dan rekan. Slamet Yuono 
yang berkantor di Jakarta mendampingi S menghadapi persoalannya. 
Semula, Slamet melaporkan kasus itu ke Satgas Waspada Investasi 
(SWI) yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga. Namun respons 
tidak segera didapatkan. Sementara, S terus mendapat tagihan dan 
teror.

“Gencar-gencarnya teror itu pada November dan Desember,” katanya. 
S juga dipecat dari TK tempatnya mengajar akibat kasus yang 
dialaminya. Pada pertengahan Bulan Mei 2021, kasus S mencuat ke 
permukaan. Slamet Yuono selaku kuasa hukum mengeluarkan rilis 
kepada awak media. Sejak saat itu, kasus S menulai perhatian.

Rabu, 19 Mei 2021, Wali Kota Malang, Sutiaji memanggil S ke Balai 
Kota Malang akibat kasus yang dialaminya. Dua hari kemudian, Pada 
Jumat, 21 Mei 2021, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang 
memberikan bantuan kemanusiaan kepada S sebesar Rp 26.200.000. 
Uang itu senilai utang pokok S kepada 24 Pinjol. Bantuan itu melunasi 
utang pokok S. 

Slamet Yuono ketika itu mengatakan, pihaknya akan berupaya 
melobi para pengelola Pinjol itu supaya bersedia untuk dibayar utang 
pokoknya saja.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Sugiarto 
Kasmuri mengatakan, terkadang masyarakat menyadari bahwa 
telah bertransaksi dengan Pinjol ilegal. Namun, masyarakat itu tidak 
mengetahui bahaya yang akan ditimbulkan.

“Mungkin mereka tahu kalau ilegal. Tapi tidak tahu bahayanya,” jelas 
dia, Kamis (1/7/2021). 

Karena itu, menyelesaikan persoalan Pinjol ilegal tidak cukup dengan 
memblokir aplikasi dan website dari Pinjol tersebut. Melainkan juga 
harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan 
Pinjol ilegal dan bahayanya. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi 
bertransaksi dengan Pinjol ilegal. Jika harus meminjam ke Pinjol, 
masyarakat bisa meminjamnya ke Pinjol yang legal dan terdaftar 
secara resmi di OJK. 

“Kalau hanya memblokir, bisa tumbuh lagi. Selagi demand-nya, 
masyarakat yang menggunakannya ada. Blokir 1.000 bisa tumbuh lagi 
1.000. Makanya, yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat. 
Kalau demand-nya, masyarakat yang menggunakan sudah tidak ada, 
supply-nya tidak akan tumbuh lagi. Akan habis dengan sendirinya,” 
jelasnya.

Karena itu, OJK Malang selalu menggencarkan edukasi tentang Pinjol 
kepada masyarakat. Edukasi itu dilakukan secara hybrid, secara 
luring dan daring. Biasanya, pihaknya semakin menggencarkan 
edukasi kepada masyarakat di momen ketika masyarakat sedang 
membutuhkan uang. Seperti saat ajaran baru masuk sekolah dan 
momen lainnya yang menuntut masyarakat harus memiliki uang. 

“Menjelang kebutuhan masyarakat meningkat, kami sosialisasi 
(edukasi Pinjol),” katanya. 

Kasmuri mengatakan, ada empat hal yang tidak disadari oleh 
masyarakat yang nekat bertransaksi di Pinjol ilegal. Pertama, bunga 
yang tinggi. Biasanya, Pinjol ilegal tidak transparan dalam pengenaan 
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bunga pinjamannya. Bunga yang tinggi ini baru akan dirasakan setelah 
masyarakat bertransaksi dan harus membayar tagihannya.

“Mereka tidak mendapatkan informasi yang transparan,” katanya. 
Berbeda dengan Pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Pengenaan 
bunga pinjaman sudah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendaan Bersama 
Indonesia (AFPI). 

Kedua, terkait dengan pembayaran tagihan. Masyarakat terkadang 
meminjam ke Pinjol satu untuk membayar tagihan di Pinjol yang 
lainnya. Hal ini akan membuat tagihan menjadi membengkak. 

“Biasanya mereka untuk menutupi pinjaman, mereka pinjam lagi. Pada 
akhirnya bukan gali lubang tutup lubang lagi. Melainkan lubangnya 
akan semakin membesar,” jelasnya. 

Ketiga, terkait dengan cara penagihan yang tidak manusiawi. Kasmuri 
mengatakan, penagihan oleh Pinjol ilegal biasanya dilakukan dengan 
kasar, bahkan intimidasi. Tidak hanya itu, penagihan terkadang 
dilakukan dengan mencemarkan nama baik dan perbuatan yang tidak 
menyenangkan lainnya. 

“Cara-cara penagihan dilakukan dengan intimidasi, dicemarkan nama 
baiknya, dan perbuatan yang tidak menyenangkan,” katanya. 

Keempat, Pinjol ilegal biasanya menyadap seluruh nomor telepon 
dan menyalahgunakannya. Berbeda dengan Pinjol yang legal yang 
hanya mengakses kamera, microphone dan lokasi dari nasabah. Selain 
itu, Pinjol tidak diperbolehkan mengakses data yang berlebihan dari 
ponsel nasabahnya. 

“Tidak boleh ada akses data yang berlebihan,” katanya. 

Sementara itu, jika ada masyarakat yang telanjur terjerat di Pinjol ilegal, 
pihaknya menyarankan untuk melaporkannya ke Satgas Waspada 
Investasi (SWI) yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga. 

Terhitung per 10 Juni 2021, terdapat 125 Pinjol legal yang terdaftar di 
OJK. Jumlah ini bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pinjol tersebut. 

Sementara itu, hingga akhir Juni 2021, Satgas Waspada Investasi 
sudah memblokir sebanyak 3.193 website dan aplikasi Pinjol ilegal. 
Pemblokiran itu berdasarkan pada laporan yang masuk dan patroli 
siber. Berdasarkan data dari pemblokiran itu, nama Pinjol yang ilegal 
itu ada yang menyamai Pinjol yang legal. Hal ini yang disebut Kasmuri 
butuh kejelian dan masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman ke 
Pinjol. Kasmuri mengatakan, masyarakat harus memastikan bahwa 
Pinjol yang akan digunakannya terdaftar di OJK. 

“Pinjol ilegal ini ada yang menggunakan nama-nama yang mirip yang 

terdaftar di OJK,” katanya. 

Sementara itu, Kasmuri berdasarkan penelusuran Satgas Waspada 
Investasi, 44 persen dari Pinjol yang diblokir IP address-nya tidak 
diketahui. Sebanyak 22 persen diketahui ada di Indonesia. Sedangkan 
sisanya, IP address dari aplikasi dan website Pinjol ilegal itu ada di luar 
negeri. Meski begitu, tidak bisa dipastikan apakah pengelola Pinjol itu 
ada di luar negeri meskipun IP address yang terdaftar ada di luar negeri. 

“Tidak bisa dipastikan. Bisa saja menggunakan IP address dari luar 
negeri, tapi orangnya ada di Indonesia,” katanya. 

Hal ini yang membuat pemberantasan Pinjol ilegal harus terpadu. 
Sebab, mekanisme pinjaman secara online tidak terbatas wilayah.
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Menjamurnya aplikasi pinjaman online (pinjol) disorot Presiden Jokowi. 
Di satu sisi, Presiden mendukung keberadaan pinjaman berbasis digital 
yang dinilai membantu pemulihan ekonomi di Indonesia pasca dihantam 
pagebluk Covid-19.

Di sisi lain, masyarakat rentan terperangkap praktik pinjaman online ilegal. 
Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi mengaku mendengar masyarakat 
kelas bawah yang tertipu dengan pinjaman online, mulai dari bunga tinggi 
hingga cara-cara menagih yang kasar.

Presiden pun memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan 
mengawasi keberadaan pinjaman online.

"Ini harus dikawal sebab agar perekonomian tumbuh sehat," kata Jokowi 
saat memberikan keynote speech dalam acara OJK Virtual Innovation Day, 
Senin (11/10/2021). 

Ucapan Jokowi soal pinjol ilegal ini bukan isapan jempol belaka. Anik 
Purwanti merasakan kejamnya debt collector pinjaman online. Ia dihina dan 
dicaci maki dengan kata-kata yang tak pantas. 

Anik bercerita masuknya dia dalam jeratan pinjalan online berawal dari 
iseng-iseng mendaftar di sebuah aplikasi pada Januari 2021. 

Suatu hari, Anik sedang bersantai sambil bermain gawai di ruang tamu. 
Ia menyaksikan film di saluran YouTube. Iklan-iklan bermunculan. Anik 
menyimak salah satu iklan, awalnya tak tahu iklan itu dari perusahaan 
pinjaman online. 

Sebab, tak menggambarkan secara spesifik produk. Berbeda dengan 
sekarang yang mencantumkan lambang Otoritas Jasa Keuangan dan 
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. 

"Dulu iklan tidak seperti iklan sekarang, tidak ada itu logo OJK," kata Anik 
mengawal perbincangan, Jumat (29/10/2021).

Anik meng-klik iklan dan diarahkan ke sebuah situs. Tak elok menyebut 
nama lengkap perusahaan, begitu kata Anik, ia sebut iklan dari perusahaan 
EC. Anik mengakui menginput data diri, nomor telepon, dan mengunggah 
KTP juga swa foto dengan KTP. Tapi, tak pernah mengajukan pinjaman.

"Jadi kayak isi data biasa aja, nama pekerjaan alamat verifikasi wajah, KTP 

Geliat OJK Lepas Jerat 
Pinjaman Online Ilegal 
yang Cekik Masyarakat
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ya sudah itu aja. Tidak pinjaman berapa, tenornya berapa," ucap dia.

Selang beberapa hari, ponselnya berdering. Salah seorang karyawan 
dari aplikasi EC mengirimkan pesan agar Anik tidak lupa membayar 
tagihan. Anik tak percaya begitu saja, ia meminta ditunjukkan bukti. 
Kala itu, karyawan menjawab dengan mengirimkan sebuah tautan.

"Oh iya saya ingat kemarin isi data. Saya bilang ya sudah mas, bisa 
dikirimin enggak lewat WhatsApp. Akhirnya dikasih lah linknya dan 
benar ada pinjaman atas nama saya," kata dia.

Anik dipandu untuk mengunduh aplikasi EC melalui play store. Di situ, 
kata lawan bicara, tertera nominal yang harus dibayar. Ia pun telah 
mengecek isi rekening dan benar ada uang masuk Rp 2.250.000. 

Apa boleh buat, Anik terpaksa membayar tagihan itu. Meski, ia merasa 
suku bunga kredit terlalu tinggi. Bayangkan, per 15 hari, ia harus 
membayar Rp 872.500.

"Berarti dengan cicilan seperti bunganya hampir Rp 1,2 juta," ucap dia.
Anik dan suami hidup berkecukupan. Latar belakangnya adalah 
pengusaha catering, sementara suami bekerja di salah satu perusahaan 
jasa eskpedisi. Makanya, ia bisa melunasi tagihan sebelum jatuh 
tempo. Anik bayar semuanya dalam jangka waktu 3 bulan saja.

"Waktu itu tiga kali cicilan langsung saya bayar lunas. Saya memang 
bukannya memang niat minjam, Alhamdulilah saya punya kerjaan dan 
punya usaha," ujar dia.

Masalah justru muncul setelah membereskan hutang di aplikasi EC. 
Tiba-tiba ia menerima teror secara berentet dari nomor-nomor tak 
dikenal. Anik disebut memiliki tunggakan pinjaman online. Seingatnya 
itu sejak 14 Februari 2021.

"Mulai ada yang teror, katanya saya punya pinjaman sekian sekian 
sekian," ujar Anik.

Anik memilih tak menggubris. Bukan tanpa alasan, Anik merasa tidak 
mengajukan pinjaman. Ia bahkan meminta penelepon tak asal bicara.

"Saya bilang mohon maaf tolong berikan bukti transfer ke WhatsApp 
kalau emang ada pinjaman ke rekening saya ada uang masuk, saya 
akan bayar. Mereka tidak mau malah kata-katain gini-gini," ujar Anik.

Lama-kelamaan teror membuatnya risih. Anik merasa perlu melibatkan 
pihak berwajib untuk menyelesaikan persoalan itu. Suaminya 
mendukung penuh keputusan itu. Laporan dibuat di Polda Metro Jaya 
pada esok harinya, pada 15 Februari 2021.

Kata Anik, para pelakunya kini telah dijebloskan ke bui. Namun, 
pengalaman pahit menggunakan aplikasi pinjol masih membekas. Ia 

mengaku trauma untuk mengakses media sosial.

"Sejak itu tidak berani lagi main sosmed Facebook dan lain-lain karena 
takut keulang," tandas Anik.

Andalkan Debt Collector

Cerita lain datang dari salah satu warga Kabupaten Bekasi, Mustika 
Rahma. Sejumlah penagih utang atau debt collector pinjaman online 
atau pinjol beberapa kali mendatangi rumahnya. Kejadiannya 
berlangsung beberapa pekan.

Mustika kala itu sedang jalan-jalan bersama temannya. Tiba-tiba ada 
telepon ayahnya yang memberitahukan kedatangan debt collector 
untuk menagih utang.

Mustika kaget mendengar pernyataan sang ayah dan buru-buru 
pulang. Di depan rumah, seorang laki-laki penagih utang menunggu 
di depan rumahnya. Dengan nada tinggi lelaki itu meminta Mustika 
segera membayarkan tagihan.

Saat ditanya lebih lanjut, tagihan tersebut ditujukan kepada salah satu 
kerabatnya, sebut saja Kina. Sedangkan Kina tak serumah dengan 
Mustika. Debt collector itu tak mau tahu, sebab peminjam memasukan 
alamat rumah Mustika di aplikasi pinjol tersebut.

"Disangkanya kita bohong dan enggak mau bayar. Padahal emang 
orangnya beda rumah dan ber-KTP Jakarta," kata Mustika saat 
dihubungi Liputan6.com.

Sejumlah tetangga pun ikut membantu menjelaskan kepada si debt 
collector bila nama yang dicari memang tak tinggal di wilayah tersebut. 
Kartu Keluarga (KK) pun ditunjukkan sebagai bukti nama yang dicari 
memang tak ada. 

Setelah melalui debat panjang, debt collector pun memilih pergi tanpa 
ada hasil. Namun, kejadian didatangi debt collector pun tak hanya 
sekali. Mulai dari aplikasi yang sama ataupun yang berbeda.  Dari pinjol 
legal hingga yang ilegal. Kedatangannya pun tak hanya hari kerja, tapi 
sering kali saat akhir pekan. Penjelasan keluarga seringkali dianggap 
dalih tak ingin melunasi utang yang ada. 

"Udah kita kasih alamatnya detailnya biar ke sana (rumah kerabat nya) 
daripada ke sini (rumah) enggak ada hasil. Soalnya bukan kita yang 
pinjam uang itu," ucapnya.

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot, 
menyampaikan pemberantasan pinjaman online illegal ini 
membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. 

Ada yang namanya nota kesepahaman atau MoU. Polri, Kemenkominfo, 
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Pentingnya Edukasi dan Literasi 

Yang terpenting tentunya aspek edukasi. Melalui berbagai kanal 
komunikasi terus meningkatkan upaya edukasi untuk meningkatkan 
literasi keuangan dan digital agar masyarakat dapat memahami ciri-ciri 
pinjol ilegal sehingga lebih waspada dan bisa terhindar jeratan pinjol 
ilegal.

Dengan meningkatkan literasi, masyarakat dapat memahami ciri dari 
pinjol ilegal agar lebih waspada dan menghindari penawaran pinjol 
ilegal. 

Sekar menyampaikan ciri-ciri pinjol ilegal menawarkan via sms/WA, 
mendownload seluruh kontak, dan melakukan penagihan dengan teror, 
intimidasi serta bunga tidak ada batasannya. 

"Jika menerima teror dan intimidasi dari pinjol ilegal segera laporkan ke 
kepolisian terdekat," ucap dia.

Karena itu ia menyarankan masyarakat terlebih dahulu memastikan 
legalitas pinjaman online melalui website OJK/Kontak 157/WA ke 0811 
157 157 157/konsumen@ojk.go.id serta juga dapat menghubungi AFPI 
(asosiasi fintech pendanaan Indonesia).

"Karena yang legal wajib juga terdaftar di Asosiasi tersebut. Jangan 
menerima tawaran pinjol dr WA ataupun SMS karena itu dipastikan 
tawaran dari pinjol ilegal," ucap dia.

Kemenkop UKM dan Bank Indonesia sepakat berkolaborasi 
memberantas pinjol illegal sampai ke akarnya. Tindak lanjutnya, 
dibentuk Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 kementerian 
dan Lembaga. 

Satgas Waspada Investasi secara represif melakukan patroli siber serta 
mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kominfo. 
Terhitung sejak 2018, satgas telah menutup atau memblokir 3.516 
pinjol illegal.

"Dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk 
penegakan hukum," ujar dia Minggu (31/10/2021).

Dalam hal ini, OJK sendiri juga mengawasi pinjol legal. Adapun rujukan 
aturannya yakni POJK77/2016 tentang layanan pinjam meminjam 
uang berbasis Teknologi Informasi. 

"Jika ada pinjol legal yang melanggar ketentuan maka dapat diberikan 
sanksi sesuai aturan yang berlaku yakni mulai dari surat peringatan 
hingga pencabutan izin usaha," kata dia.

Hingga kini, OJK terus menyempurnakan POJK 77 di mana pinjol akan 
disetarakan level of playing fieldnya dengan lembaga pembiayaan. 
Mengetatkan aturan dengan mempersyaratkan sejumlah hal di 
antaranya modal minimun, fit & proper pengurus, penetapan tata kelola 
serta manajemen risiko dan cara penagihan yang tidak melanggar 
hukum.

Dari aspek pendanaan juga memperhatikan penilaian risiko melalui 
credit scoring.

Sementara itu, dalam mencegah maraknya pinjol illegal, OJK menata 
ulang ekosistem pinjaman online dengan melakukan moratorium 
pendaftaran pinjol sejak Februari 2020. 

Selama moratorium, dilakukan perbaikan pengawasan mulai 
penyempurnaan ketentuan dan pengembangan infrastruktur. 

Dari sisi industri, terdapat peningkatan model bisnis dan operasional 
serta peningkatan kualitas pinjol legal secara menyeluruh. 

Terbukti sejak masa moratorium, jumlah pinjol yang terdaftar dan 
berizin berkurang dari 161 pada 2020 menjadi 106 per Oktober 2021 
karena terdapat P2P yang tidak memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh status berizin, kemudian dibatalkan tanda terdaftarnya.

"Pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK akan terus 
ditingkatkan tata kelolanya, didorong untuk memberikan suku bunga 
yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik dan tata cara penagihan 
yang beretika," ujar dia.
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Sejumlah indikator menunjukkan perbaikan ekonomi domestik. Pelaku usaha 
berharap pemerintah memastikan sejumlah stimulus yang digelontorkan 
berdampak lebih optimal bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Meski perlahan dan masih terbatas, sejumlah stimulus yang digelontorkan 
pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun lalu 
dinilai mulai berdampak ke sektor riil. Namun, implementasi kebijakan mesti 
dipantau berkala agar berdampak optimal terhadap pemulihan ekonomi 
nasional.

Demikian benang merah diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) bertema 
”Peluang dan Tantangan Sinergi Sektor Bisnis dan Keuangan” yang digelar 
secara virtual, Jumat (5/3/2021). Selain Ketua Dewan Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, diskusi dihadiri Presiden Direktur PT 
Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja, serta para chief executive officer 
(CEO) dan direktur perusahaan anggota KCF.

Menurut Wimboh, tahun ini OJK mengeluarkan stimulus lanjutan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor jasa keuangan. 
Berbagai relaksasi diharapkan mempercepat pertumbuhan kredit. ”Apa 
yang dilakukan OJK, tujuan akhirnya adalah percepatan pemulihan di 
sektor keuangan. Masa survival pada 2020 berhasil dilalui meski ekonomi 
terkontraksi,” ujarnya.

Kebijakan yang digelontorkan OJK, menurut Wimboh, turut berdampak 
pada pemulihan sektor riil. Meski pada triwulan IV-2020 produk domestik 
bruto (PDB) nasional terkontraksi 2,19 persen (yoy), angka kontraksi terus 
mengecil sejak triwulan II-2020.

Setelah memperpanjang periode restrukturisasi kredit bank dari Maret 
2021 menjadi Maret 2022, OJK melonggarkan aturan prudensial berupa 
penurunan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), mulai dari penurunan 
bobot risiko kredit untuk kendaraan, rumah tinggal, hingga kredit sektor 
kesehatan.

Realisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan di industri perbankan hingga 
8 Februari 2021 mencapai Rp 987,48 triliun yang diberikan ke 7,94 juta 
debitor UMKM dan korporasi. Restrukturisasi kredit sektor UMKM mencapai 
6,15 juta debitor dengan nilai Rp 388,33 triliun. Sementara non-UMKM 
mencapai 1,79 juta debitor dengan nilai Rp 599,15 triliun.

Selain itu, sejumlah indikator pemulihan ekonomi, seperti pengeluaran 

Stimulus Dinilai Mulai 
Berdampak

Lomba Artikel dan Foto Untuk Jurnalis 2021

HUT OJK ke-10

38



konsumsi, penjualan kendaraan bermotor, serta purchasing managers’ 
index, terus meningkat dan semakin mendekati normal. ”Kami 
memonitor efektivitas kebijakan yang dikeluarkan OJK. Dampaknya 
kita harapkan terlihat di triwulan I-2021,” kata Wimboh.

OJK juga berupaya agar suku bunga kredit perbankan bisa turun agar 
tidak menimbulkan persoalan baru di industri perbankan. Menurut 
Wimboh, suku bunga kredit di beberapa bank mulai turun menyusul 
penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Namun, kecepatan 
penurunan suku bunga antar bank tidak sama.

Bunga kredit

Dalam forum yang sama, Presiden Direktur PT AKR Corporindo 
Tbk Haryanto Adikoesoemo berharap regulator membuat aturan 
yang bisa memastikan transmisi penurunan suku bunga acuan BI 
terhadap bunga perbankan dapat optimal. ”Selama ini regulator hanya 
menentukan tolok ukur tingkat suku bunga dan mengimbau perbankan 
menurunkan bunga. Namun, kebijakan ini tidak dirasakan sektor riil 
karena penurunan bunga bank berlangsung lambat,” ujarnya.

Menurut Wimboh, sejumlah bank harus menghadapi beban 
restrukturisasi kredit. Sebagian besar restrukturisasi dilakukan dengan 
skema penundaan pembayaran bunga. Di sisi lain, bank juga harus 
membayar bunga dari dana pihak ketiga (DPK) yang jumlahnya terus 
meningkat. ”Ini tantangan bagi perbankan karena stabilitas harus 
terjaga sehingga jangan sampai ada trade off (ada yang dikorbankan) 
antara penurunan suku bunga dan stabilitas sistem keuangan,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja 
Setiaatmadja mengatakan, umumnya perbankan dapat menurunkan 
suku bunga saat biaya dana (cost of fund) sudah turun. Demi 
meningkatkan layanan saat pandemi Covid-19, misalnya, investasi 
BCA untuk layanan digital mencapai Rp 5,2 triliun sehingga cukup 
berpengaruh pada biaya dana. ”Penurunan suku bunga dasar kredit 
akan bergantung pada cost of fund bank itu sendiri. Rendahnya biaya 
dana karena efisiensi akan lebih membuka ruang penurunan bunga 
bank,” katanya.

Jahja pun menilai, suku bunga kredit yang rendah tidak akan terlalu 
kuat meningkatkan fungsi intermediasi. Kredit ke pelaku usaha 
bergantung pada kemampuan mereka untuk bisa berbisnis normal 
atau tidak. Meski suku bunga kredit modal kerja murah, kredit tidak 
akan ditarik bila tidak dibutuhkan.

”Memang NPL (non performing loan/kredit bermasalah) perbankan 
kelihatannya rendah, tetapi loan at risk saat ini naik dari 4 persen jadi 
18-20 persen. Sampai saat ini, nasib perusahaan-perusahaan yang 
direstrukturisasi masih misteri apakah akan survive atau malah akan 
mati,” kata Jahja.

Digitalisasi

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal, tak terkecuali di dunia 
perbankan. Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja 
memprediksi nasabah takkan kembali mengunjungi kantor cabang. 
”Nanti, yang masih menggunakan layanan perbankan konvensional 
adalah nasabah tua dan debitor dengan bisnis konservatif,” ujarnya.

Menurut Parwati, kanal digital Bank OCBC NISP disambut baik oleh 
nasabah. ”Pada layanan mobile untuk nasabah individu terjadi 
peningkatan jumlah transaksi 58 persen secara tahunan. Volume 
transaksi meningkat 92 persen secara tahunan dan jumlah pengguna 
meningkat 41 persen,” ujarnya.

HUT OJK ke-10 Satu Dasawarsa OJK Mengabdi Untuk Negeri 

39



Dua orang pemuda terlihat sedang menanam benih umbi porang di lahan 
yang sudah diolah di Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, 
Jawa Timur, Selasa (19/10/2021) siang. Para petani di desa tersebut mulai 
menanam porang untuk masa tanam tahun ini. 

Sejak porang booming pada tiga sampai empat tahun lalu, banyak petani 
di Madiun yang beralih menanam umbi tersebut. Terlebih hasil porang lebih 
menggiurkan dibandingkan komoditas pertanian lain.

Seorang petani porang yang sekaligus Ketua Kelompok Tani Porang di Desa 
Bodag, Wawan Budianto, 33, mengatakan porang menjadi masa depan 
yang cerah bagi masyarakat di desanya. Petani porang di desanya yang 
awalnya hanya 40 orang saja, kini menjadi 120 orang. 

“Di Bodag saat ini lahan yang ditanami porang lebih dari 60 hektare, itu 
ada lahan pribadi dan milik Perhutani,” kata dia saat ditemui di Desa Bodag, 
Selasa (19/10/2021). 

Di desanya, lanjut Wawan, jumlah petani porang meningkat pada tahun 
2019. Sebelumnya, porang bukan menjadi tanaman pilihan para petani. 
Meskipun porang sudah menjadi tanaman liar yang dikenal warga sejak 
beberapa tahun silam. 

“Dulu sebelum porang ramai, sebenarnya warga sini sudah tahu. Tapi, 
memang harganya sangat murah hanya Rp1.000 per kilogram. Sehingga 
para petani lebih tertarik untuk menanam jagung maupun ketela,” ujarnya. 

Tetapi, setelah harga porang naik tinggi hingga Rp12.000 per kilogram. 
Para petani di Desa Bodag menseriusi porang. Namun angkanya memang 
tidak signifikan. Saat itu, para petani masih terbilang kesulitan permodalan. 
Sehingga para petani lebih memilih menanam porang dengan kemampuan 
seadanya. 

Wawan menuturkan baru mulai 2019 ada peningkatkan lahan yang 
ditanami umbi yang memiliki nama Latin, Amorphopallus muelleri blume 
itu. Kemudian pada 2020, saat perbankan mulai masuk menawarkan 
permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan terjadi 
signifikan. Awalnya hanya ada sekitar 40 petani penggarap porang, pada 
tahun itu bertambah menjadi 120 petani. 

“Petani sudah tahu kalau menanam porang itu membutuhkan biaya yang 
tidak sedikit. Untuk beli benih saja bisa puluhan juta rupiah untuk lahan 

Porang, KUR, dan 
Kesejahteraan Petani di 
Madiun
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satu hektare. Tetapi, petani juga tahu hitung-hitungan keuntungan 
menanam porang,” jelasnya. 

Saat petugas dari Bank BNI menawarkan KUR klaster porang ini, 
Wawan menuturkan hanya sebagian saja yang tertarik untuk 
mengajukan kredit permodalan. Sebagian petani takut jika tidak bisa 
membayar. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari petugas 
perbankan, akhirnya para petani memberanikan diri untuk mengambil 
kredit usaha itu. Ada yang mendapat permodalan Rp50 juta, ada juga 
yang mendapat Rp30 juta. 

“Untuk nilai permodalan yang diberikan bank, masing-masing petani 
berbeda. Tergantung dari luasan lahan dan kemampuan petani,” terang 
Wawan. 

Menurut dia, bantuan permodalan tersebut benar-benar dirasakan oleh 
para petani. Hal ini terlihat dari para petani berhasil mengembalikan 
pinjaman permodalan itu ke perbankan beserta bunganya sesuai 
waktu yang ditentukan. 

“Agustus 2021 kemarin sudah lunas semua. Hanya satu petani 
yang pembayarannya kurang. Tapi itu sudah dipinjami dulu sama 
kelompok tani. Karena permasalahan pembayaran kredit ini menjadi 
permasalahan bersama di kelompok tani,” jelasnya. 

Hal senada juga dikatakan Ketua Perkumpulan Petani Porang 
Indonesia (Peporindo), Wisdianto. Dia menuturkan jumlah petani 
porang di Kabupaten Madiun dalam dua tahun terakhir memang 
meningkat drastis. Pria yang juga petani porang di Desa Pajaran, 
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, itu menuturkan lahan yang 
ditanami porang pada akhir 2020 mencapai 5.200 hektare.

Lahan seluas 5.200 hektare itu tersebar di 41 desa se-Kabupaten 
Madiun. Dengan luas lahan dan jumlah petani berbeda-beda. 

“Awalnya hanya ada 12 desa yang warganya menanam porang. Tapi 
saat ini sudah ada 41 desa yang tersebar di berbagai kecamatan,” 
ujarnya saat dihubungi, Minggu (31/10/2021). 

KUR porang yang dikucurkan dari perbankan, lanjut pria yang akrab 
disapa Antok itu, benar-benar membantu perekonomian petani porang. 
Dengan syarat mendapatkan bantuan permodalan yang mudah, petani 
bisa menanami lahan yang dimiliki dengan benih porang. 

Antok menyebut lonjakan jumlah petani dan lahan yang ditanam 
porang terjadi mulai 2019. Hal ini setelah perbankan mulai masuk 
dengan menawarkan permodalan KUR. 

Kondisi itu sesuai dengan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Madiun yang menyebut setiap tahun lahan yang ditanami 
porang meningkat terus. Pada 2016, lahan yang ditanami porang 
hanya 1.484 hektare dan pada 2019 naik drastis menjadi 3.465 hektare 
dan pada 2020 bertambah menjadi 5.263 hektare. 

Menurutnya literasi para petani terhadap bantuan permodalan 
perbankan sudah mulai terbangun. Para petani sudah tidak anti 
terhadap permodalan dari perbankan. Masuknya KUR Porang 
ini memiliki arti penting, sehingga para petani bisa terbebas dari 
cengkeraman penjualan dari sistem ijon.

“Dulu sebelum adanya KUR, petani porang ya menjualnya dengan 
sistem ijon. Tentu dengan harga yang sangat rendah. Petani tidak 
punya daya tawar untuk menentukan harga yang menguntungkan,” 
jelasnya. 

Muncul Desa Jutawan 

Wawan menuturkan pertanian porang memiliki dampak nyata untuk 
kesejahteraan masyarakat desa. Dalam lahan satu hektare, para petani 
bisa mendapatkan hasil lebih dari Rp80 juta sekali musim tanam. 
Tanaman porang memiliki tiga hasil panen yang memiliki nilai ekonomi, 
umbi porang produksi, umbi porang benih, dan benih katak. 

Dengan hasil tersebut, kata dia, saat ini banyak petani yang lebih 
berdaya dengan bertani porang. Hal itu terlihat dari para petani yang 
bisa memperbaiki rumah dan membeli kendaraan baru. 

“Kemarin ada petani porang di sini yang hasil panennya bisa buat beli 
mobil seharga Rp80 juta. Hasil panen sebelumnya digunakan untuk 
memperbaiki rumah,” kata dia. 

Wawan mengklaim kondisi perekonomian petani di desanya pun 
semakin membaik setelah mereka menanam porang. Hasil tanaman 
porang yang mencapai puluhan juta rupiah itu bisa untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka. 

Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Desa Bodag, tetapi juga di 
Desa Pajaran, Kecamatan Saradan. Para petani di desa itu kini juga 
merasakan manisnya hasil porang. Wisdianto mengatakan saat ini di 
desanya ada sekitar 700 petani yang menanam porang. Lahan yang 
ditanami porang pun mencapai 800 hektare. 

Antok menyebut hasil dari penanam porang untuk lahan satu hektare 
bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sehingga saat ini 
para petani di desanya bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil 
porang. 

“Uang dari hasil porang ini, oleh warga digunakan untuk membeli 
tanah dan ditabung. Kalau di desa saya jarang yang digunakan untuk 
membeli mobil,” kata dia. 

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, mengatakan tanaman 
porang ini benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian 
masyarakat di Madiun. Pemerintah, kaitannya dengan pengembangan 
porang ini mempersiapkan lahan beserta menyiapkan modal melalui 
perbankan. 
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“Sebelumnya lahan yang ditanami porang hanya sekitar 1.000 hektare. 
Tapi saat ini ada sekitar 6.000 hektare lahan yang ditanami porang,” 
kata dia beberapa waktu lalu.

Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing tersebut menyampaikan 
satu-satunya benih porang yang telah tersertifikasi ada di Madiun, 
yakni varietas Madiun-1. Menurutnya, porang tersertifikasi ini harus 
dipertahankan dan dijaga sebagai investasi jangka panjang. 

Untuk itu, dia meminta kepada para petani untuk menjaganya dengan 
memperhatikan pupuk yang digunakan. Yakni dengan pupuk organik. 
“Jadi, dorongannya petani porang juga memelihara hewan ternak. 
Sehingga kotoran dari hewan ternak bisa dimanfaatkan untuk pupuk 
organik tanaman porang,” katanya. 

KUR Porang

Pemimpin Bank BNI cabang Madiun, Suhartono, mengatakan porang 
menjadi komoditas pertanian baru yang mendapatkan kucuran 
permodalan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Dia menjelaskan 
BNI berani mengambil peluang besar ini karena melihat potensi 
ekonomi dari komoditas ini sangat besar dan memiliki masa depan 
yang cerah. 

BNI mulai menyalurkan KUR porang untuk petani di Madiun pada 
2019. Waktu itu, hanya ada 155 petani yang mengambil KUR dengan 
nilai Rp3,89 miliar. Angka tersebut naik signifikan pada 2020, ada 
937 petani yang mendapatkan bantuan KUR dengan nilai Rp23 miliar. 
Angka tersebut naik tinggi pada 2021, sebanyak 1.104 petani yang 
mendapatkan KUR porang dengan nilai melebihi Rp58 miliar. 

Saat awal mulai memperkenalkan produk bantuan permodalan ini 
kepada petani porang, Suhartono mengatakan ternyata hal itu tidak 
mudah. Sebagian petani enggan untuk mengajukan permodalan KUR 
ini. Para petani porang di Madiun sudah lama terjerat dengan sistem 
ijon. Sehingga para petani tidak memiliki daya tawar. 

“Dulu sebelum ada BNI [KUR porang], petani porang nanam itu 
mendapatkan pembiayaan dari pengijon. Saat masa tanam, pengijon 
ini datang untuk membeli porang dengan harga rendah yang 
telah ditentukan. Petani enggak bisa protes, karena pengijon yang 
membiayai itu. Petani tidak memiliki bargaining position, petani tidak 
bisa menjual hasil panen ke tempat lain,” jelas dia saat ditemui di ruang 
kerjanya, Rabu (27/10/2021). 

Setelah KUR masuk di petani, kata dia, petani memiliki daya tawar lebih. 
Para petani bisa menjual hasil panennya ke tempat yang menawarkan 
harga tertinggi. 

Sebenarnya, kata Hartono, untuk mendapatkan KUR porang ini 
syaratnya mudah dan bunga yang dibebankan pun kecil. Pertama, 

petani harus tergabung sebagai anggota Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH). Untuk mendapatkan bantuan modal ini, petani 
tidak perlu jaminan. Sedangkan untuk bunga yang ditetapkan hanya 
6% per tahun. Untuk pembayarannya pun tidak setiap bulan harus 
mengangsur, tetapi pembayarannya saat panen. 

“Jadi KUR porang ini, pinjamannya tanpa jaminan, bunganya sangat 
murah. Bayarnya pun saat panen. Uang pokok dan bunga 6%,” jelas dia. 
Meski tidak memakai jaminan, kata dia, para petani porang pun 
tepat waktu dalam membayar KUR. Dia menyebut sejauh ini tercatat 
hanya ada sekitar 1% petani penerima modal KUR porang yang tidak 
membayar sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Hal itu karena 
berbagai hal, salah satunya hasil panen tidak sesuai harapan. 

“Tetapi angka 1% itu sangat bagus dan sangat-sangat sehat. Di antara 
100% pasti ada yang bleset itu pasti ada,” ujarnya. 

Masa Depan Porang

Suhartono menuturkan masa depan komoditas porang ini sangat bagus. 
Porang merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri, 
seperti industri makanan, kosmetik, dan lainnya. Terlebih, kandungan 
glukomanan di porang ini memiliki dampak positif untuk mencegah 
diabetes. Untuk itu, porang sangat cocok untuk bahan pangan sehat. 

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di pabrik pengolahan 
porang di Kabupaten Madiun pada Kamis (19/8/2021) lalu, 
menyampaikan pasar porang masih terbuka lebar. Apalagi, porang 
akan menjadi makanan sehat masa depan. 

“Kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan, karena low 
calori dan low carbo dan bebas kadar gula. Ini bisa menjadi makanan 
sehat masa depan. Menjadi pengganti beras,” kata Jokowi kepada 
wartawan di Madiun. 

Tercatat nilai ekspor porang pada tahun 2020 mencapai Rp932,6 
miliar. Negara tujuan ekspor porang, yaitu di Jepang, Tiongkok, Taiwan, 
Vietnam, dan Thailand. Angka ekspor tahun 2020 naik dibandingkan 
tahun 2019 yang hanya Rp644 miliar. 

Suhartono menyampaikan BNI menyiapkan dana yang tidak terhingga 
untuk permodalan KUR porang. Untuk bantuan permodalan, pihaknya 
menyediakan KUR senilai Rp50 juta per satu hektare. 

“Saat ini bervariasi ya penyaluran permodalannya. Ada yang 
mendapatkan Rp50 juta, ada juga yang mendapatkan Rp25 juta, 
tergantung luasan lahan dan kemampuan petani,” ujar Suhartono. 

Dukungan OJK

Dalam siaran pers, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
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(OJK), Wimboh Santoso, mengatakan akan terus mendukung upaya 
kolaboratif dan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan 
pihak-pihak terkait untuk memperluas akses keuangan bagi petani. 

“KUR diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan 
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wimboh 
saat meninjau pelaksanaan penyaluran KUR Klaster Pertanian Porang 
di Mojokerto pada 8 Oktober 2021. 

Wimboh menyampaikan Jawa Timur memiliki potensi komoditas 
pertanian baru, yaitu porang. Potensi komoditas porang ini harus bisa 
memberikan nilai tambah tidak hanya kepada perusahaan pengolah 
porang tetapi juga kepada petani porang. 
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Satgas OJK Edukasi Warga

Seorang Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Solo memberikan 
edukasi kepada warga di perkampungan padat penduduk kawasan 
Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/11/2021). OJK melakukan 
sosialisasi berbagai program dan kebijakan di masa pandemi den-
gan tetap menjaga protokol kesehatan untuk meningkatkan edukasi 
dan inklusi keuangan, salah satunya upaya mencegah masyarakat 
mencari dana segar melalui pinjaman online ilegal.
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OJK Selenggarakan Vaksinasi Covid-19 Di Surabaya

Petugas medis melakukan vaksinasi COVID-19 kepada warga yang 
diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surabaya, 
Jawa Timur, Sabtu (4/9/2021). Kegiatan tersebut merupakan bentuk 
dukungan OJK dalam mempercepat program vaksinasi COVID-19 un-
tuk mendorong terciptanya kekebalan komunal yang bisa menduku-
ng upaya pemulihan ekonomi nasional. 

HUT OJK ke-10 Satu Dasawarsa OJK Mengabdi Untuk Negeri 

45



Ingatkan Masyarakat

Sejumlah mahasiswa UM Surabaya membuat mural terkait edukasi 
bahaya pinjaman online di tembok warga kawasan Sutorejo, Sura-
baya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Satgas Waspada Investasi pun 
mengimbau masyarakat untuk mewaspadai keberadaan pemberi 
dana pinjaman online ilegal.
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Program dan Kebijakan OJK Untuk 
Dorong Perkembangan UMKM

Sejumlah penjahit menyelesaikan pem-
buatan pakaian di Depok, Jawa Barat, 
Senin (5/4/2021). Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) telah melakukan berbagai program 
dan kebijakan mendorong perkembangan 
UMKM, salah satunya replikasi KUR Klaster 
dengan total penyaluran kredit Rp140,7 tri-
liun kepada 3,82 juta debitur. 
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Pembiayaan Kredit Mobil Baru

Calon pembeli melihat mobil di salah 
satu showroom mobil kawasan Kuningan, 
Jakarta, Senin (14/6/2021). Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) melakukan penurun-
an ATMR bagi kredit atau pembiayaan 
kendaraan bermotor yang berhasil men-
dorong pemulihan konsumsi masyarakat 
seiring dengan stimulus uang muka nol 
persen bagi pembelian kendaraan ber-
motor baru. 
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Optimis Pertumbuhan Pasar Modal

Pekerja melintasi papan indeks saham 
di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 
Kamis (23/9/2021). Otoritas Jasa Keuan-
gan (OJK) optimistis tren pertumbuhan 
pasar modal nasional masih akan berlan-
jut hingga 2022. 
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Sosialisasi Bahaya Pinjol Secara 
Door To Door

Pengrajin Tanjak Mampu 
Bertahan di Tengah Pandemi

Ade Kunto (kiri) Tenaga Ahli dari Indah Kurnia, Anggota DPR RI Komisi XI melakukan sosialisasi bahaya pinjaman online ilegal di kawasan 
permukiman Balas Klumprik Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/7/2021). Tim Anggota Komisi XI Indah Kurnia ikut melakukan sosialisasi 
program OJK kepada masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal. 

Pengrajin Tanjak Melayu, Herlena (39) menjahit Tanjak di Alfa Thanjack Store Jalan Bhayangkara Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis 
(28/10/2021). Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi atau keringanan kredit dan pembiayaan dari perbankan 
membuat sektor UMKM mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. 
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Kerajinan Gitar

Sosialisasi Laporan Pinjol Ilegal

Seorang pekerja menyelesaikan proses pembuatan gitar elektrik di Syukey Instrumens di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Banten, 
Selasa (26/10/2021). Pemberlakuan PPKM level dua mulai berdampak terhadap menggeliatnya produksi gitar rumahan milik Dana Suha-
na yang memproduksi gitar elektrik dengan harga jual mulai Rp3,5 juta hingga Rp45 juta per buah. 

Petugas keamanan OJK memperlihatkan website kontak157.ojk.go.id untuk pengaduan pinjaman online ilegal di kantor OJK Jalan Sultan 
Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/11/2021). Berbagai cara dapat masyarakat lakukan dalam melakukan pengecekan 
legalitas perusahaan pinjaman online antara lain dengan cara Kontak OJK 157, WhatsApp di 081157157157, cek Website OJK (www.ojk.
go.id) dan e-mail di konsumen@ojk.go.id. 
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Informasi Pinjaman Online

Industri Masker Motif Unik 
Rumahan

Warga mendokumentasikan informasi terkait pinjaman online (pinjol) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terpasang di pertokoan 
kawasan Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (4/11/2021). OJK mengingatkan masyarakat agar senantiasa mencermati izin atau legal-
itas fintech lending (pinjaman online/ pinjol) mengingat maraknya fintech lending ilegal yang dapat merugikan masyarakat dengan 
bunga sangat tinggi dan penyalahgunaan data pribadi.

Perajin menyelesaikan pembuatan masker bermotif unik di Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Rabu (6/1/2021). Sektor Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) tetap beroperasi karena adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan relaksasi 
atau keringanan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan.
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Petugas Menyusun Barang Bukti

OJK dan Industri Jasa 
Keuangan Komitmen Dukung 
Pengembangan UMKM

Petugas menyusun barang bukti saat pengungkapan kasus pinjaman online ilegal di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/10/2021). 
Polisi menyita barang bukti seperti ponsel, ratusan akta pendirian KSP dan PT, stempel, kartu NPWP atas nama koperasi yang salah sat-
unya bekerjasama dengan beberapa pinjaman online, kartu ATM, fotokopi KTP warga, perjanjian kerja sama dengan payment gateway, 
buku tabungan, uang tunai Rp20.419.260.777,34 dan Rp11.084.653,57 dari dua rekening atas nama koperasi. 

Seorang warga mengakses informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai fintech lending legal dan berizin OJK saat bertransaksi 
di Pasar Pabaeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/11/2021). OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa 
penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. 
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OJK Dukung Layanan Perbankan 
Syariah

Kepercayaan Investor Pasar 
Modal

Penjahit membuka situs gadai emas online Bank Syariah Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/11/2021). Merger bank syariah 
yang melibatkan tiga bank milik pemerintah tersebut mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pengunjung memperhatikan layar pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Kepercayaan investor 
terhadap pasar modal dan perekonomian Indonesia terlihat dari nilai penghimpunan dana mencapai Rp273,9 triliun hingga 26 Oktober 
2021, selain itu pasar modal juga mencatat lonjakan pertumbuhan investor terutama dari kalangan milenial hingga 21 September 2021 
mencapai sebanyak 6,4 juta orang atau tumbuh 100,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 
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Literasi Keuangan dan 
Perbankan Syariah

OJK Dukung Percepatan 
Capaian Vaksinasi COVID-19

Seorang pengunjung melakukan scan barcode atau kode batang pada layanan informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di stan penye-
lenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival di JCC, Jakarta, Rabu (27/10/2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat 
literasi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dengan literasi keuangan dan perbankan konvensional 
yakni 40 persen, selain itu inklusi keuangan syariah hanya 9,1 persen atau tertinggal dari inklusi keuangan konvensional yang mencapai 
76,72 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri) didampingi Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone Brigjen 
TNI Amrin Ibrahim (kedua kiri) menyaksikan penyuntikan vaksinasi COVID-19 di Markas Korem 133/Nani Wartabone, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 
Selasa (12/10/2021). OJK menggandeng Korem 133/Nani Wartabone, KPw Bank Indonesia Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian 
Kesehatan melakukan kegiatan serbuan vaksinasi dengan menyasar 1.000 peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum dalam rangka 
percepatan capaian vaksinasi COVID-19. 
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Waspada Pinjol Ilegal

Bangkitnya UMKM di Tengah 
Pandemi Karena Relaksasi OJK

Warga mencoba Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) melalui ponsel pintar usai konsultasi di meja Layanan Informasi dan 
Konsultasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021). OJK mengingat-
kan masyarakat agar senantiasa mencermati izin atau legalitas fintech lending (Pinjaman online/pinjol) yang dikeluarkan, mengingat 
maraknya fintech lending ilegal yang dapat merugikan masyarakat dengan bunga sangat tinggi dan penyalahgunaan data pribadi. 
Di sepanjang 2021, tercatat sebanyak 300 aduan dan permintaan informasi dari masyarakat Jawa Barat terkait pinjol yang masuk ke 
APPK OJK. 

Maya Rosiana menyelesaikan kreasi kerajinan tangan yang terbuat dari limbah kertas bekas usai gulung tikar dari usaha kuliner imbas 
pandemi di Surabaya, Selasa (8/6/2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan relaksasi atau keringanan kredit bagi 
pelaku UMKM terdampak pandemi yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan. 
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Pojok Buku UMKM

Batik Binaan OJK

Warga membaca buku di pojok buku sekolah UMKM Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (20/10/2021). Sistem Informasi pelayanan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu masyarakat dalam Pelaporan Edukasi dan perlindungan yang mendukung Pelaku Us-
aha Jasa Keuangan dalam implementasi. 

Pekerja membatik kain di sentra batik cap dan tulis Desa Bengle, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (4/11/2021). Pemilik Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) itu mengaku dalam satu bulan terakhir usaha kain batik tegalan binaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
tersebut mulai bangkit dengan meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan seiring sektor pariwisata yang menjadi daya tarik kun-
jungan wisatawan mulai dibuka kembali dan berangsur pulih. 
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Pengrajin Membuat Kap Lampu 
Berbahan Baku Bambu

OBOX BPR, Atasi Potensi Risiko 
Lebih Dini

Seorang perajin membuat kap lampu berbahan baku bambu di Industri Kerajinan anyaman Bambu Pring Gedhe, Desa Brajan, Sen-
dangagung, Minggir, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (5/2/2021). Kerajinan bambu seperti peralatan rumah tangga, souvenir dan hiasan 
interior rumah yang dijual dari harga ribuan hingga ratusan ribu rupiah itu telah menembus pasar ekspor Australia, Singapura, Malaysia, 
Filipina, Belanda, Dubai hingga Prancis.

Karyawan mengakses aplikasi OJK-BOX atau OBOX di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agung Sejahtera Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/11/2021). 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aplikasi OBOX untuk BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memungkinkan bank men-
ingkatkan alur informasi kepada OJK terutama yang bersifat transaksional sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi risiko yang 
timbul lebih dini. Penggunaan aplikasi OBOX juga sebagai upaya menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi (suptech/ supervisory 
technology) untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. 
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Laku Pandai

Pedagang Sayuran

Nasabah melakukan transaksi keuangan melalui agen laku pandai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di Jombang, Tan-
gerang Selatan, Kamis (14/10/2021). Salah satu produk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam 
Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) melalui kerja sama dengan pihak lain yang mencapai 1.252.767 agen dan didukung dengan 
penggunaan sarana teknologi informasi. 

Pedagang sayuran melayani pembeli di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (9/10/2021). Kebijakan Otoritas Jasa Keuan-
gan (OJK) memberikan keringanan kredit bagi para pelaku UMKM membuat aktivitas jual beli di pasar tersebut mulai bergeliat setelah 
sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. 
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Perajin Menyelesaikan 
Pembuatan Keramik Secara 
Handmade

Pedagang Kain Ulos di Pasar 
Proyek Senen

Perajin menyelesaikan pembuatan keramik secara handmade di Pekunden Pottery, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021). 
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen penuh untuk terus melahirkan sejumlah kebijakan yang menduku-
ng kebangkitan UMKM diantaranya POJK 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical 
dampak penyebaran COVID-19 yang berlaku hingga 31 Maret 2023. 

Pedagang memperlihatkan kain ulos yang dijual di Pasar Proyek Senen, Jakarta, Kamis (21/10/2021). Pedagang mengaku penjualan kain 
ulos untuk upacara pernikahan adat, kain ulos dijual dengan kisaran harga dari Rp500 ribu hingga jutaan rupiah mulai meningkat sejak 
pelonggaran PPKM level dua masa pandemi COVID-19.
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Pergerakan IHSG

Pertumbuhan Penyaluran Kredit 
Segmen UMKM

Foto multiple exposure pekerja melintasi papan elektronik yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bur-
sa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/2/2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 
tentang kebijakan stimulus dan relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar 
Modal akibat Penyebaran Corona Virus. SEOJK tersebut tertuang dalam Peraturan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Men-
jaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. 

Seorang pekerja menata kerupuk putih di Pabrik Kerupuk Melati, Jakarta, Sabtu (26/6/2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 
pertumbuhan penyaluran kredit segmen UMKM sebesar Rp23,24 triliun pada bulan Juni 2021 dengan pertumbuhan 1,09 persen year on 
year (yoy).  
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