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ABSTRAK 

SAH TOBING SAPUTRA. NIM.C.100.070.143. TINJAUAN YURIDIS 

MENGENAI PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM 

PERLINDUNGANNYA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH BANK. 

Jurusan Hukum Perdata S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum 

antara lembaga penjamin simpanan dengan bank. 2) Untuk menjelaskan 

kedudukan serta mengetahui peran lembaga penjamin simpanan dalam dunia 

perbankan. 3) Memberikan penjelasan tentang premi penjaminan dan tahap-tahap 

pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank apabila bank 

tersebut telah dicabut izin usahanya. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi 

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan 

berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa 

peraturan perundang-undangan, buku LPS, dokumen serta artikel yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang 

akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) 

Hubungan hukum antara LPS dengan Bank telah dinyatakan dalam Undang-

Undang tentang Perbankan dan juga Undang-undang tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan. Hubungan hukum antara LPS dengan Bank juga dapat diasumsikan 

sebagai hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung. Sebagaimana 

diatur dalam pasal 246 KUHD dimana Bank sebagai tertanggung dan LPS sebagai 

penanggung, hal ini disebabkan adanya kewajiban Bank untuk membayar premi 

kepada LPS. Perbedaanya bahwa asuransi menjamin evenemen ( peristiwa yang 

tidak tentu kapan terjadinya) sedangkan yang dijamin LPS bila Bank tersebut tidak 

sanggup membayar uang nasabahnya. LPS juga dapat dikatakan sebagai borgtocht 

di KUHPerdata yakni merupakan badan hukum yang menjamin perutangan 
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manakala debitur wanprestasi dan penjaminan tersebut semata-mata untuk 

kepentingan kreditur namun bedanya, LPS dalam membayar penjaminan tersebut 

dengan penyertaan modal sementara(PMS) yang nantinya akan diganti dengan 

penjualan saham Bank, sedangkan dalam borgtocht barang kepunyaan debitur 

harus dijual terlebih dahulu untuk membayar penjaminan. 2) Peran LPS dalam hal 

Bank tak sanggup bayar adalah: a) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang 

tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan 

penyelesaiannya kepada LPS. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak 

sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan 

penyelamtan terhadap Bank Gagal tersebut. Keputusan untuk melakukan 

penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan sekurang-kurangnya didasarkan 

pada perkiraan biaya terendah antara melakukan penyelamatan dengan tidak 

melakukan penyelamatan. Apabila dilakukan penyelamatan maka LPS akan:  

Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik Bank; 

Melakukan Penyertaan Modal Sementara; Menjual atau mengalihkan aset bank 

tanpa persetujuan nasabah debitur atau kreditur; Melakukan merger atau 

konsolidasi dengan bank lain dan  meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, 

dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang 

menurut LPS merugikan bank. Jika tidak dilakukan penyelamatan maka LPS akan 

mengusulkan kepada LPP untuk mencabut izin usaha bank tersebut untuk 

selanjutnya dilikuidasi; b) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik 

dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang 

saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan 

Bank gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan bila pemegang saham Bank 

gagal telah menyetor sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. 

Kemudian pemegang saham dan pengurus Bank melepaskan hak dan 

kepengurusan kepada LPS dan apabila LPS tidak berhasil melakukan penanganan 

maka pengurus Bank dan pemegang saham tidak dapat menuntut LPS. Kemudian 

dalam hal ekuitas Bank bernilai positif maka dibuat perjanjian antara LPS dengan 

pemegang saham lama yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank 

yang meliputi pengmbalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan LPS 

dan pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat 
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setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal. Bila ekuitas Bank 

bernilai negatif maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil 

penjualan saham Bank. Sedangkan penanganan Bank Gagal yang berdampak 

sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama seperti penanganan pada 

Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. 3) Pembayaran klaim penjaminan 

kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar 

sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi kemudian Lembaga Penjamin Simpanan 

menunjuk Bank pembayar dan pembayaran mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) 

hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Dalam hal terdapat 

nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh 

lembaga penjamin simpanan karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan 

melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, lembaga penjamin simpanan 

menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan 

tersebut. Untuk pembayaran dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan 

apabila berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan 

kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.  

 

Kata Kunci : Penjaminan, Lembaga Penjamin Simpanan 
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ABSTRACT 

SAH TOBING SAPUTRA. NIM C100.070.143. REVIEW OF THE ROLE 

OF THE BOARD JURIDICAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION IN 

PROTECTION AGAINST CUSTOMER SAVINGS BANK. Majoring Civil Law 

Bachelor Program in Faculty of Law, Muhammadiyah University Surakarta. 

Research purposes : 1) To determine the form of the legal relationship 

between the bank deposit guarantee agency. 2) To clarify the position and to know 

the role of the guarantor of deposits in the banking world. 3) Provide an 

explanation of the insurance premium and claims payment stages guarantees to 

bank depositors if the bank had its license revoked. 

The method used is the juridical empirical specification used in this 

research is descriptive. The type of data used are primary data obtained through 

interviews. Secondary data in the form of legislation, LPS books, documents and 

articles related to the research problem. Data analysis techniques using qualitative 

data analysis, the data obtained are then arranged in a systematic and subsequently 

analyzed qualitatively in order to achieve clarity issues to be discussed and the 

results are set forth in the form of a essay. 

Based on the results of the analysis can be concluded as follows: 1) The 

legal relationship between LPS and Bank has stated in the Law on Banking and the 

Law on Deposit Insurance Corporation. The legal relationship between LPS and 

Bank can also be assumed as a legal relationship between the insurer to the 

insured. As set forth in Article 246 KUHD which Bank as the insured and the 

insurer LPS, this is due to the Bank's obligation to pay contributions to the LPS. 

The difference is that the insurance guarantees evenemen (uncertain events when 

they occurred), while LPS guaranteed if the bank is not prepared to pay its 

customers. LPS can also be said as borgtocht in the Civil Code which is a legal 

entity which guarantees perutangan when the debtor defaults and the guaranty 

solely for the benefit of its creditors, but the difference, LPS in paying the 

guarantee with a temporary capital (PMS) which will be replaced by the sale of 

shares of Bank , while the debtor borgtocht belongings should be sold in advance 

to pay for the guarantee. 2) The role of LPS in the event that the Bank was unable 

to pay are: a) Bank settlement of LPS did not affect the systemic failure after LPP 
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or the Coordinating Committee to submit its completion LPS. Settlement Bank 

Failure is not systemic impact made by the rescue or not to do penyelamtan against 

the Failed Bank. The decision to perform a rescue or not to rescue at least based on 

the lower of cost estimates did not rescue the rescue. When done saving the IDIC 

will: Mastering, manage, and perform acts of ownership over the assets held by the 

Bank; Perform Temporary Equity; sell or transfer assets without the consent of the 

bank debtors or creditors; Merge or consolidate with other banks and review, 

rescind, terminate, and / or change the bank a binding contract with a third party 

bank, which, according to LPS detrimental to the bank. If no rescue the LPS will 

propose to the LPP to revoke the business license for the subsequent liquidation of 

the bank, b) Bank Failure Handling systemic impact conducted by the rescue that 

included existing shareholders or without the participation of existing shareholders. 

Handling Bank failed to do systemic impact if the shareholders fail to have 

deposited at least 20% of the estimated cost of treatment. Then the shareholders 

and the board and management of Bank waived the right to LPS and LPS failed 

when handling the management of the Bank and its shareholders can not sue LPS. 

Then in terms of the Bank's equity is positive, then made an agreement between 

LPS with existing shareholders governing the use of the sale of shares 

pengmbalian Bank covering all costs incurred LPS treatment and return to the old 

shareholders equity for the position shortly after the old shareholders to deposit 

capital. When the Bank's equity is negative then the existing shareholders do not 

have the rights to the sale of shares of the Bank. While treatment with systemic 

impact Failed Bank without including existing shareholders, such as addressing the 

Failed Bank which are not systemic impact. 3) Payment of insurance claims made 

by the Depositor Savings worth paying according to the results of reconciliation 

and verification then pointed LPS Bank started paying and payment no later than 5 

(five) working days after the date of reconciliation and verification begins. In the 

event that a portion of depositor account balance not paid by escrow deposits for 

the relevant customer deposit balances exceeding the maximum number of 

guaranteed deposits, deposit insurance agency issued a statement regarding the 

account balance is not paid. For payments made in cash in the currency of dollars, 
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and if the form of foreign currency, the payment is made at the exchange rate 

prevailing at the date revocation of the bank. 

 

Keywords : Guarantee, Deposit Insurance Corporation 
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TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA PENJAMIN 

SIMPANAN TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH BANK 

Disusun Oleh : 

SAH TOBING SAPUTRA 

NIM. C100070143 

A. Pendahuluan 

Bank merupakan suatu lembaga atau industri yang bergerak di bidang 

perekonomian yang menjalankan kegiatannya didasarkan kepada kepercayaan 

masyarakat dan bank juga merupakan media perantara keuangan. Berdasarkan 

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu, dimana pada idealnya dana dari masyarakat ini 

merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk 

memperoleh keuntungan. 

Dana masyarakat yang harus dilindungi merupakan titik utama dari 

regulasi-regulasi perbankan, karena bank adalah lembaga kepercayaan. Jika suatu 

bank sudah tidak mendapat kepercayaan atau mendapat kesan negatif dari 

masyarakat terhadap kinerja bank, maka akan berdampak langsung terhadap 

kredibilitas bank tersebut. Contoh dampak dari ketidakpercayaan masyarakat 

terjadi saat krisis moneter tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia yaitu 

menyerang berbagai aspek kehidupan dan yang paling parah adalah terjadinya 

krisis ekonomi. Keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem 

keamanan perbankan indonesia mendorong para nasabah Bank di hampir seluruh 

wilayah Indonesia menarik dananya secara besar-besaran dari Bank.  

Penanganan Pemerintah dalam mengatasi dampak buruk dari penarikan 

dana tersebut serta sebagai upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem perbankan, maka pemerintah mengeluarkan blanket guarantee 

yaitu kebijakan penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban pembayaran 
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bank umum dan BPR yang diatur dalam Keppres Nomor 26 dan Nomor 193 Tahun 

1998. Meskipun demikian, kebijakan tersebut menyebabkan beban keuangan 

negara meningkat, sehingga Pemerintah selanjutnya mengurangi lingkup 

penjaminan menjadi limited guarantee. 

Sebagai implementasinya, pada tanggal 22 September 2004 ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan 

(LPS). LPS resmi beroperasi pada tanggal 22 September 2005, mengambil peran 

sebagai salah satu jejaring pengaman sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. 

Dalam menjalankan kegiatannya, LPS dan Pemerintah menetapkan besaran dana 

penjaminan yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian. Pada 

awalnya, dana nasabah bank yang dijamin adalah 100 persen (22 September 2005–

21 Maret 2006), yang kemudian berturut-turut diturunkan menjadi maksimal lima 

milyar Rupiah per nasabah untuk setiap bank  (22 Maret 2006 – 21 September 

2006), satu milyar Rupiah (22 September 2006 – 21 Maret 2007), dan seratus juta 

Rupiah (sejak 22 Maret 2007). Akan tetapi, seiring dengan terjadinya krisis 

ekonomi global tahun 2008, maka dana penjaminan dinaikkan menjadi dua milyar 

Rupiah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008 tertanggal 13 

Oktober 2008 dan masih berlaku sampai sekarang. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan 

hukum yang berhubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan 

pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti 

dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penulisan yang bersifat 

deskriptif analisis agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin dan 

kemudian mempertegas teori-teori, sehingga dapat membantu memperkuat teori-

teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. 

Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer yang diperoleh penulis dari penelitian di Lembaga Penjamin 

Simpanan. Sumber data sekunder meliputi bahan pustaka yaitu: 1)Undang-undang 

No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2) Undang-undang No. 

10 tahun 1998 tentang Perbankan, 3) Perundang-undangan lainnya. 
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Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang 

akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode 

kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analistis, yaitu 

data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh. 

B. Bentuk Hubungan Hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan 

dengan Bank. 

LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bentuk 

hubungan hukum antara LPS dengan Bank telah tertuang dalam Undang-undang, 

baik itu Undang-undang tentang perbankan maupun Undang-undang tentang LPS.  

Disamping telah dinyatakan dalam ketentuan Undang-undang, sebagai 

penjamin dana nasabah penyimpan bank, hubungan antara Bank dengan LPS 

memiliki kesamaan dengan asuransi atau pertanggungan dalam KUHD dan 

penanggungan (borgtocht) yang dikenal dalam KUHPerdata. Pasal 246 

KUHDagang menetapkan  “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, 

dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.  

Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 

1992 tentang Usaha Perasuransian merumuskan “asuransi atau pertanggungan 

sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. 

Dari rumusan tentang asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa LPS mirip 

dengan asuransi atau pertanggungan yaitu sama-sama memungut premi yang 
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dimana ketentuan tersebut tertera dalam pasal 9 huruf c UU LPS yang berbunyi 

“sebagai peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, setiap Bank 

wajib : c. membayar premi penjaminan;”  

Selain terdapat persamaan antara LPS dengan asuransi atau pertanggungan, 

juga sedikitnya terdapat empat perbedaan antara lain : 

1) Pertama, kebangkrutan bank bukan suatu kejadian yang berdiri sendiri 

sedangkan yang dijamin dalam asuransi adalah suatu peristiwa tertentu.  

2) Kedua, asuransi umum ditujukan untuk melindungi risiko akibat 

tindakan pihak lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak tertanggung. Sedangkan 

kebangkrutan bank sering kali disebabkan perbuatan diri sendiri, yaitu kesalahan 

manajemen. 

3) Ketiga, Tujuan utama LPS tidak saja menjamin simpanan nasabah 

penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank.  

4) Keempat, LPS didukung penuh oleh pemerintah. Sedangkan dukungan 

pemerintah pada perusahaan asuransi tidak lumrah dilakukan. 

Sedangkan Penanggungan menurut pasal 1820 KUHPerdata ialah suatu 

persetujuan dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur mengikatkan diri 

untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.  

Dari uraian diatas, juga terdapat kesamaan antara LPS dengan 

penanggungan (borgtocht) yaitu : 

1) Pertama, Ditinjau dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada 

jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) 

yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Sedangkan 

LPS juga badan hukum yang menjamin simpanan kreditur bila debitur tidak 

sanggup bayar. 

2) Penanggungan atau penjaminan  melibatkan keberadaan suatu utang 

yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung 

tersebut, maka penanggungan atau penjaminan tidak pernah ada. 

3) Penanggungan atau penjaminan dibuat semata-mata untuk kepentingan 

kreditur, dan bukan untuk kepentingan debitur. 
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4) Penanggungan atau penjaminan hanya mewajibkan memenuhi kepada 

kreditur manakala debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi 

atau kewajibannya. 

Dan juga terdapat perbedaan antara LPS dengan penanggungan yaitu : 

1) Pertama, Dalam pasal 1823 KUHPerdata “ orang dapat mengangkat 

diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan diri untuk 

suatu utang, bahkan juga dapat tanpa setahu orang itu. Orang dapat pula menjadi 

penanggung, bukan hanya untuk debitur utama, melainkan juga untuk seorang 

penanggung debitur utama itu”. Jadi yang menjadi penanggung bisa sembarang 

orang, sedangkan dalam LPS yang juga sebagai penanggung hanya badan hukum 

LPS yang dapat menjadi penaggung. 

2) Kedua, dalam hal ganti rugi penjaminan telah diatur dalam pasal 1831 

KUHPerdata yaitu  “penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali 

jika debitur lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan 

debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”. Jadi 

penanggung baru bertanggung jawab untuk membayar hutang debitur jika harta 

benda debitur sudah dijual dan hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi 

hutangnya. Sedangkan LPS dalam membayar ganti rugi tanpa menjual barang 

debitur karena sudah ada penjaminan maksimal 2 miliar, penjulan aset debitur 

hanya digunakan untuk mengganti penyertaan modal sementara LPS dalam 

penanganan debitur. 

3) Ketiga, perjanjian penanggungan bersifat acessoir artinya perjanjian 

penanggungan akan batal demi hukum jika perjanjian pokok juga batal demi 

hukum, sedangkan LPS dilandaskan UU selama pasal 8 ayat 1 UU LPS tidak 

diubah. 

C. Peran dan Langkah yang Diambil LPS dalam Dunia Perbankan di 

Indonesia Dalam Hal Bank tidak Sanggup Bayar.  

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas 

tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang 

menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan 

membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya 
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dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah 

bank tersebut sampai jumlah tertentu. 

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang 

mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, 

efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau 

disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri 

Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi 

anggota Komite Koordinasi.  

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului 

berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-

undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan 

mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan. LPP juga dapat mendeteksi 

kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi 

pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal 

atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan 

bank lain.  

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin 

memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, 

tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam 

keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS 

yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak 

pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal 

pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian 

nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada 

Keputusan Komite Koordinasi.  

Dalam menilai kondisi kesehatan bank, LPS menggunakan sumber 

data/informasi yang berasal dari laporan bank peserta penjaminan dan sumber lain 

yang relevan. Laporan yang disampaikan bank tersebut meliputi laporan keuangan 

bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, dasar 

penilaian dapat berupa data/informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia; 

perusahaan pemeringkat; pasar modal; media massa; dan/atau sumber lain. Untuk 

menunjang pelaksanaan penilaian diperlukan sinkronisasi serta keseragaman 
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bentuk dan susunan laporan; keakuratan data; serta dukungan sistem informasi 

yang memadai. 

Kemudian bila terjadi bank gagal, masyarakat perlu mengetahui bahwa 

resolusi atau penanganan sebuah bank gagal bisa dimasukkan dalam dua kategori 

dasar, yaitu: (1) penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan (2) 

penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Berikut uraiannya : 

1. Penanganan Bank gagal yang tidak berdampak sistemik. 

Sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS 

ditegaskan bahwa penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik 

dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan 

terhadap Bank Gagal dimaksud. Selanjutnya menurut pasal 24 ayat (1) UU No. 24 

Tahun 2004 tentang LPS bahwa LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank 

Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a) Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan 

biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;  

b) Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;  

c) Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat 

kesediaan untuk : 

1. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;  

2. Menyerahkan kepengurusan bank  kepada LPS; dan 

3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses 

penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang 

ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

d) Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai : 

1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 

2. Dana keuangan Nasabah Debitur; 

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3(tiga) tahun 

terakhir; dan 

4. Informasi lainnya yang terkait dengan asset, kewajiban termasuk 

permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS. 
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Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang, maka LPS dapat 

melakukan tindakan sebagai berikut : 

a) Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas 

aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban 

bank;  

b) Melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS);  

c) Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah 

debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur 

(purchase and assumption). 

d) Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;  

e) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;  

f) Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan  

g) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah 

kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang 

menurut LPS merugikan bank. 

Jika semua ketentuan diatas dipenuhi, maka LPS dengan segala 

kewenangan yang dimilikinya akan berusaha keras untuk menyelamatkan bank 

tersebut. Namun sebaliknya jika tidak terpenuhi, maka LPS akan mengusulkan 

kepada LPP untuk mencabut izin usaha bank tersebut untuk selanjutnya 

dillikuidasi. Jadi jelas bahwa tindakan penyelamatan bank gagal dalam bentuk 

penyuntikan modal atau Penyertaan Modal Sementara (PMS) bukanlah satu-

satunya tindakan penyelamatan yang bisa dilakukan LPS. Bisa dipahami bahwa 

banyaknya tindakan penyelamatan yang diberikan UU LPS karena LPS merupakan 

upaya terakhir dalam rangka penyelamatan sebuah bank gagal. Namun demikian, 

LPS juga dapat tidak melanjutkan proses penyelamatan Bank Gagal, jika: 

1) Ditemukan bukti baru bahwa biaya penyelamatan menjadi 

sekurangkurangnya : (a) 200% dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat 

keputusan penyelamatan; atau (b) lebih besar dari 60% perkiraan biaya 

tidak menyelamatkan pada saat keputusan penyelamatan;  

2) Berdasarkan penilaian LPP, kondisi keuangan bank menurun sehingga 

diperlukan tambahan modal untuk memenuhi ketentuan kecukupan tingkat 

solvabilitas dan likuiditas.  
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Terhadap bank gagal yang tidak dilanjutkan proses penyelamatannya oleh 

LPS, maka akan diusulkan kepada LPP untuk mencabut izin usaha bank tersebut 

lalu dilanjutkan dengan melakukan likuidasi. Pada prinsipnya, seluruh biaya yang 

dikeluarkan LPS dalam rangka penyelamatan bank gagal merupakan penyertaan 

modal sementara LPS pada Bank Gagal yang diselamatkan. Kedudukan LPS dalam 

penyertaan modal sementara itu adalah sebagai pemegang saham dengan hak 

preferen. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal atas PMS-nya, 

LPS bisa memperpanjang waktu penjualan saham bank.  

Ketentuan mengenai penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut: LPS 

harus menjual saham seluruh bank secara terbuka dan transparan dalam jangka 

waktu paling lama 2 tahun, namun masih dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 

2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun. Namun, apabila dalam 

jangka waktu tersebut, tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan, 

maka sesuai Pasal 30 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2004, LPS harus menjual saham 

bank dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya. Dalam hal ekuitas bank bernilai 

positif pada saat penyerahan kepada LPS, LPS dan pemegang saham lama 

membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank 

setelah penyelamatan dengan urutan prioritas sebagai berikut : 

1) Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh 

LPS; 

2) Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat 

penyerahan bank kepada LPS;  

3) Jika masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS 

dan pemegang saham lama.  

Sebaliknya, jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan 

kepada LPS, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham 

bank setelah penyelamatan. 

2) Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik. 

Mekanisme penanganan bank gagal yang berdampak sistemik sesuai 

dengan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS ditegaskan 

bahwa penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan 
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melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau 

tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. 

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan 

mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) hanya dapat 

dilakukan apabila:  

a) Pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 

20% dari perkiraan biaya penanganan;  

b) Ada pernyataan dari RUPS bank sekurang-kurangnya memuat kesediaan 

untuk:  

1) Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;  

2) Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank dan 

3) Tidak menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk LPS dalam hal 

proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang 

ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

c) Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:  

1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;  

2) Data keuangan nasabah debitur;  

3) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun 

terakhir dan 

4) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan 

permodalan bank yang dibutuhkan LPS.  

LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal 

yang berdampak sistemik setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran 

modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. Untuk 

selanjutnya, biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi 

penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut.  

LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan secara terbuka 

dan transparan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 

kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun untuk memperoleh 

tingkat pengembalian yang optimal. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut 
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tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan, LPS harus menjual 

saham bank dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya.  

Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama 

melakukan penyetoran modal, LPS dan pemegang saham membuat perjanjian yang 

mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut: 

1) Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;  

2) Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi 

sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal;  

3) Jika masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan 

pemegang saham lama.  

Sebaliknya, jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang 

saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki 

hak atas hasil penjualan saham bank. (Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2004).  

Penanganan Bank Gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama 

akan ditempuh, apabila persyaratan untuk penanganan Bank Gagal dengan 

mengikutsertakan pemegang saham lama tidak dapat dipenuhi.  

Tahap selanjutnya, terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan 

penanganan Bank Gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, LPS akan 

mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan dan/atau 

kepentingan lain pada bank dimaksud.   

Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi 

penyertaan modal sementara LPS pada bank. Penjualan seluruh saham bank 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 

sebanyak-banyaknya 2 kali dengan masing.masing perpanjangan selama 1 tahun, 

dalam hal pengembalian optimal (sekurang-kurangnya sama dengan penyertaan 

modal sementara LPS) tidak dapat diwujudkan selanjutnya, LPS harus menjual 

dalam satu tahun berikutnya dengan harga terbaik. Tentu saja, penjualan saham 

bank ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Namun, apabila dalam 

jangka waktu tersebut, tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan, 

maka sesuai Pasal 42 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2004, LPS harus menjual saham 

bank dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya. Dalam hal ekuitas bank bernilai 

positif pada saat penyerahan kepada LPS, maka LPS dan pemegang saham lama 
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membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank 

setelah penanganan dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

1) Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan 

oleh LPS; 

2) Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada 

saat penyerahan bank kepada LPS;  

3) Jika masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada 

LPS dan pemegang saham lama.  

D. Premi penjaminan dan tahap – tahap pembayaran klaim penjaminan 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 

5 UU LPS, LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi 

penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama 

kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah 

Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Perihal mengenai 

kontribusi kepesertaan bagi bank-bank yang menjadi peserta LPS ini diatur lebih 

lanjut di dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa: 

a) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang 

bersangkutan menjadi peserta penjaminan. 

b) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang 

mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini. 

c) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar 

negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan 

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP. 

Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS diwajibkan untuk membayar 

premi penjaminan kepada LPS. Besarnya premi penjaminan yang harus dibayar 

oleh bank perserta tersebut ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 

Mengenai perhitungan dan pembayaran premi diatur lebih lanjut di dalam 

Pasal 12 dan pasal 13 Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa: 

1. Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk: 

a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan 
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b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. 

2. Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan 

dalam setiap periode. 

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (1) harus dilakukan paling lambat tanggal: 

a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan 

b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. 

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-

rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan 

sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); 

b) Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada 

awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan 

premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

dan 

c) Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode 

berikutnya, dengan ketentuan bahwa: 

i. Dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi 

pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode 

berikutnya; atau 

ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi 

penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode 

berikutnya. 

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran 

tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang 
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bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda 

yang tertunggak kepada LPS. 

Adapun cara perhitungan dan pembayaran premi diatur dalam Pasal 20 

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Jo. Peraturan 

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan 

Simpanan adalah: 

1. Perhitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi 

penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (self assessment). 

2. Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang 

ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS. 

Premi, kontribusi kepesertaan, modal awal LPS, serta kekayaan yang 

berbentuk investasi yang ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh 

pemerintah dan/atau Bank Indonesia inilah yang nantinya digunakan untuk 

membayar klaim penjaminan dana nasabah apabila suatu bank mengalami 

kegagalan. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh LPS setelah melakukan 

rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah klaim penjaminan tersebut layak untuk dibayar atau tidak. 

LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional  dan bank syariah 

yang beroperasi di wiIayah Repubilk  Indonesia, baik Bank Umum, Bank Asing, 

Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank 

milik Pemerintah maupun Bank Perkreditan Rakyat  (BPR). Undang-Undang LPS 

pasal 10 menjelaskan bahwa LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang 

berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan jenis simpanan yang dijamin oleh LPS 

untuk Bank Syariah adalah Giro berdasarkan Prinsip Wadiah; Tabungan 

berdasarkan Prinsip Wadiah; Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah 

muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh 

bank; Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip 

Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau 

Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah 

mendapat pertimbangan LPP. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran 

Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, sejak tanggal 13 

Oktober 2008 untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak 

Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 

Syarat yang harus dipenuhi agar simpanan Anda layak dibayar oleh LPS 

untuk simpanan pada bank konvensional: a)Simpanan Anda tercatat dalam 

pembukuan bank; b)Tingkat bunga simpanan Anda tidak melebihi tingkat bunga 

yang ditetapkan oteh LPS; c) dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank 

misainya memiliki kredit macet di bank tersebut. Untuk simpanan pada bank 

syariah: a)Simpanan Anda tercatat dalam pembukuan bank; c) dan tidak 

melakukan tindakan yang merugikan bank misalnya memiliki pembiayaan macet 

di bank tersebut  

Simpanan dengan bunga di atas tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh 

LPS, secara otomatis tidak mendapatkan penjaminan simpanan dari LPS.  Nasabah 

tidak dibebani biaya terhadap simpanan yang dijamin karena bank tempat nasabah 

menyimpan telah menanggung seluruh biaya penjaminan. Untuk tahapan klaim 

penjaminan yang layak bayar adalah sebagai berikut : 

1. LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak 

dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang 

berperedaran luas. 

2. Pengumuman tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap 

berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, 

dengan ketentuan: 

a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) 

hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; 

b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 

(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank 

dicabut. 

3. Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim 

atas simpanan yang layak dibayar. 

4. Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan 

kepada LPS sesuai pengumuman. 
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5. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling 

lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. 

6. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas 

simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh 

pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. 

7. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran 

klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah 

penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan 

berdasarkan mekanisme likuidasi. 

Sedangkan tahapan klaim penjaminan yang tidak layak bayar sebagai 

berikut: 

1. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan 

hasil rekonsiliasi dan/atau di verifikasi : 

a) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank; 

b) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang di untungkan secara 

tidak wajar; dan/atau 

c) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan 

bank menjadi tidak sehat. 

2. Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila : 

a) Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, 

antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo 

rekening, dan informasi lainya yang lazim berlaku untuk rekening 

sejenis;dan/atau 

b) Terdapat bukti aliran dana yang menunjjukan keberadaan simpanan 

tersebut. 

3. Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang di untungkan secara 

tidak wajar,apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi 

maksimum tingkat bunga penjaminan yang di tetapkan LPS. 

4. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan 

dengan ketentuan : 

a) Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan 
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b) Pengumuman di lakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum di 

berlakukan. 

5. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan 

keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana di maksud dalam pasal 

36 huruf c , apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban 

kepada bank yang dapat di kelompokkan dalam kredit macet 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak 

tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. 

6. Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar 

merasa di rugikan, maka nasabah di maksud dapat : 

a) Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti 

nyata dan jelas; atau 

b) Melakukan upaya hukum melalui pengadilan 

7. Apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan 

mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah status 

simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak 

dibayar menjadi simpanan yang layak bayar. 

8. LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan 

berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan 

tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud di 

bayarkan oleh LPS. 

9. Bunga yang wajar tersebut di hitung menggunakan maksimum tingkat 

bunga penjaminan. 

Apabila nasabah penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak 

ijin usaha bank dicabut, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh 

pembayaran klaim dari lembaga penjamin simpanan menjadi hilang. Simpanan 

nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan 

yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi. 

Lembaga penjamin simpanan mengumumkan tanggal dimulainya 

pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian 

yang berperedaran luas. Data dan informasi yang diterima Lembaga penjamin 

simpanan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari 
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berbagai sumber. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk membandingkan, 

mencocokkan, menentukan, serta memastikan data dan informasi yang akan 

digunakan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Proses tersebut 

memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan. 

E. Penutup 

a) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hubungan hukum yang terbentuk antara LPS dengan Bank telah tertuang 

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang diatur dalam Pasal 37B 

ayat (1) “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank 

yang bersangkutan” dan ayat (2) “untuk menjamin simpanan masyarakat pada 

bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin 

Simpanan” sedangkan dalam  Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang LPS 

diatur pada pasal 8 ayat (1) “Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di 

wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan”. 

Hubungan hukum antara LPS dengan Bank dapat diasumsikan sebagai hubungan 

hukum antara penanggung dengan tertanggung. Sebagaimana diatur dalam pasal 

246 KUHD dimana Bank sebagai tertanggung dan LPS sebagai penanggung, hal 

ini disebabkan adanya kewajiban Bank untuk membayar premi kepada LPS 

menurut pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan. Letak perbedaanya bahwa asuransi menjamin evenemen ( 

peristiwa yang tidak tentu kapan terjadinya) sedangkan yang dijamin LPS bila 

Bank tersebut tidak sanggup membayar uang nasabahnya. LPS juga dapat 

dikatakan sebagai borgtocht di KUHPerdata yakni merupakan badan hukum yang 

menjamin perutangan manakala debitur wanprestasi dan penjaminan tersebut 

semata-mata untuk kepentingan kreditur namun bedanya, LPS dalam membayar 

penjaminan tersebut dengan penyertaan modal sementara(PMS) yang nantinya 
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akan diganti dengan penjualan saham Bank, sedangkan dalam borgtocht barang 

kepunyaan debitur harus dijual terlebih dahulu untuk membayar penjaminan. 

2. Peran LPS dalam hal Bank tak sanggup bayar adalah melakukan 

penyelesaian atau penanganan terhadap Bank Gagal tersebut yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik : 

LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik 

setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada 

LPS. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan 

dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamtan terhadap 

Bank Gagal tersebut. Selanjutnya keputusan untuk melakukan penyelamatan 

atau tidak melakukan penyelamatan sekurang-kurangnya didasarkan pada 

perkiraan biaya terrendah antara melakukan penyelamatan dan tidak 

melakukan penyelamatan. Apabila dilakukan penyelamatan maka LPS akan:  

Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik 

Bank; Melakukan Penyertaan Modal Sementara; Menjual atau mengalihkan 

aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur atau kreditur; Melakukan merger 

atau konsolidasi dengan bank lain dan  meninjau ulang, membatalkan, 

mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan 

pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank. Jika tidak dilakukan 

penyelamatan maka LPS akan mengusulkan kepada LPP untuk mencabut izin 

usaha bank tersebut untuk selanjutnya dilikuidasi. 

b) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik :  

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan 

melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau 

tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank gagal yang 

berdampak sistemik dapat dilakukan bila pemegang saham Bank gagal telah 

menyetor sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. 

Kemudian pemegang saham dan pengurus Bank melepaskan hak dan 
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kepengurusan kepada LPS dan apabila LPS tidak berhasil melakukan 

penanganan maka pengurus Bank dan pemegang saham tidak dapat menuntut 

LPS. Kemudian dalam hal ekuitas Bank bernilai positif maka dibuat perjanjian 

antara LPS dengan pemegang saham lama yang mengatur penggunaan hasil 

penjualan saham Bank yang meliputi pengmbalian seluruh biaya penanganan 

yang telah dikeluarkan LPS dan pengembalian kepada pemegang saham lama 

sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan 

penyetoran modal. Bila ekuitas Bank bernilai negatif maka pemegang saham 

lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank. Sedangkan 

penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan 

pemegang saham lama seperti penanganan pada Bank Gagal yang tidak 

berdampak sistemik. Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan 

oleh LPS menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS pada Bank. 

3. Premi Penjaminan dan Tahapan Klaim Penjaminan : 

LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi 

penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama 

kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah 

Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Mengenai perhitungan 

dan pembayaran premi diatur lebih lanjut di dalam pasal 12 dan 13 UU LPS. 

Dalam klaim penjaminan salah satu unsur penting dalam memberikan 

jaminan adalah kecepatan menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang 

ada pada bank apabila bank dimaksud pailit atau dilikuidasi. Cepat lambatnya 

penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap industri perbankan. Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah 

Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil 

rekonsiliasi dan verifikasi kemudian Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk Bank 

pembayar dan pembayaran mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Dalam hal terdapat nasabah 

penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh lembaga 
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penjamin simpanan karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi 

jumlah maksimum simpanan yang dijamin, lembaga penjamin simpanan 

menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan 

tersebut. Untuk pembayaran dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan 

apabila berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan 

kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. 

Lembaga penjamin simpanan dapat menunda pembayaran kepada nasabah 

penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum 

jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya. 

b) Saran 

Atas segala uraian dan permasalahan yang terjadi, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan merupakan hal yang sangat 

penting untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, LPS selaku lembaga penjamin simpanan harus betul-betul 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 

2.  Adanya Lembaga Penjamin Simpanan tidak menutup kemungkinan 

terjadinya moral hazard. Untuk itu LPS berkoordinasi dengan Bank 

Indonesia beserta pemerintah harus memperketat pengawasan dan 

pengaturan terhadap industri perbankan nasional dalam menjalankan 

kegiatan usahanya agar tidak terjadi lagi krisis perbankan. 

3. Lembaga Penjamin Simpanan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai 

keberadaan dan fungsinya kepada masyarakat luas untuk mendorong 

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan 

nasional. Sosialisasi bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau 

bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti LSM, akademisi, maupun 

lembaga-lembaga lainnya yang peduli dengan masalah penjaminan 

simpanan. 

Demikian saran  yang dapat diajukan oleh penulis terkait dengan penulisan 

ini, semoga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum 

di masa depan. 
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