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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 

77/POJK.01/2016. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. 

Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi informasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, bagaimana 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi. Tujuan penelitian ini mengetahui bentuk 

perlindungan hukum pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi dan menjelaskan telaah hukum ekonomi syariah 

terhadap pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagaimana 

termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor:77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi bentuk perlindungan yang diberikan 

kepada pengguna layanan pinjaman yaitu perlindungan preventif dan 

represif. Sedangkan secara hukum ekonomi syariah pinjaman uang 

berbasis teknologi informasi tetap haram karena mengunakan sistem 

bunga. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, Otoritas 

Jasa      Keuangan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

A.  Konsonan 

    Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian 

dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di 

bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

tidak 

dilambangka

n 

tidak 

dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik 

di atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik 

di bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż ذ
zet (dengan titik 

di atas) 

 Ra r Er ر

 zai z zet ز

 Sin s Es س

 syin sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ ص
es (dengan titik 

di bawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik 

di bawah) 

  ṭa ṭ ط
te (dengan titik 

di bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik 

di bawah) 

 ...‘.... ain‘ ع
koma terbalik di 

atas 

 gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 qaf q Ki ق

 kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ..'.. Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal. 

 

C.   Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

      Fathah a a 

     Kasrah  i i 

 Dammah  u u     ـُــ
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Contoh:  

 

 kataba - كتب

 fa‘ala - فعل

 żukira - ذكر

 yażhabu - يذهب

 su'ila- سئل

 

D.   Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan Huruf Nama  
Gabungan 

huruf 
Nama  

 Fathah dan ya ai a dan i ...ى .

 Fathah dan wau au a dan u ....و

 

Contoh: 

 kaifa - كيف

 haula - هول

 

E.   Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama  

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā ....ا .... ى
a dan garis di 

atas 

 Kasroh dan ya Ī ....ى
i dan garis di 

atas 

..و
و
.. Dammah dan waw Ū 

u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 
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 qāla - قال

 ramā - رمي

 

 

 

 qīla - قيل

 yaqūlu - يقول

 

F.  Ta' Marbutah  

          Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

 

        a)  Ta Marbutah hidup 
            Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, 

kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 

 

         b)  Ta' Marbutah mati 
      Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta 

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh:  

 

 raudatul al-atfal     -  االطفالروضة

- raudatul al-atfal 

 al-Madīnah al-Munawwarah       -            المنورةالمدينة

-      al-Madīnatul Munawwarah 

 

G.   Syaddah (Tasydid)  

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan   sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. 

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

tersebut.  

Contoh:  

 rabbanā -  ربنا

 nazzala -  نزل

 al-birr -  البر

 nu'ima -  نعم
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 al-hajju - الحج

 

 

 

 

a) Kata Sandang  

         Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu 

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan 

kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 

 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang 

samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola 

yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

   Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

   Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung/hubung. 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرجل

 asy-syamsu -  الشمش

 al-badi'u -  البديع

 as-sayyidatu -  السيدة

 al-qalamu -   القلم

 al-jalālu -  الجالل

 

H. Hamzah  

 Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya 

terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, 

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 

1) Hamzah di awal: 
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 umirtu - امرت

 akala -  اكل

 

 

 

2) Hamzah ditengah: 

 ta'khużūna - تأخذون

 ta'kulūna - تأكلون

 

3) Hamzah di akhir: 

 syai'un - شيء

 an-nau'u - النوء

  

I.    Penulisan Huruf 

      Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan 

kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan 

bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

 

 .Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn     -             واناللهلهوخيرالرازقين

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. 

  

 .Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna     -  فاوفواالكيلوالميزان

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 
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Nomor: 77/POJK.01/2016 Sekaligus menjadi salah satu dasar penguat 

perjalanan ilmiahku di masa datang. Shalawat serta Salam selalu 

dilantunkan dalam lisan ikhlas dari hamba yang dhoif kepada 

Rasulullah SAW pembawa umatnya ke zaman yang penuh dengan 

kemudahan dan kecanggihan informasi dan teknologi seperti dirasakan 

sekarang. 
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penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kealpaan dan 

hambatan yang kesemuanya memberikan kesadaran penuh untuk dapat 

lebih dewasa, mandiri ditengah pergulatan ilmiah di Kampus UIN 

Raden Fatah Palembang ini.Skripsi ini menjadi sebuah bukti 
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