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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali 

diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Membeli dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan serta menjualnya dalam bentuk kredit dalam 

rangka menggerakkan perekonomian. Agar dapat berfungsi efektif, jantung 

perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta 

berkembang.1

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 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang perbankan menyatakan 

bahwa bank 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.2

                                                          
1Hari Prasetya, Artikel tentang LPS dan Meningkatkan Disiplin Pasar, Minggu, 5 Februari 

2012,http://www1.lps.go.id/in/web/guest/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/lps-dan-upaya-meningkatk
an-disiplin-pasar-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww1.lps.go.id%2Fin%2Fweb%2Fguest%2Fartikel%3Fp
_p_id%3D101_INSTANCE_0S8e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv
iew%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 diunduh Minggu 5 Februari 2012 pukul 11:33

2Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, hal.169.
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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. Dana yang 

ditarik nasabah tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri dan menyebabkan capital 

flight, sebagian dibelikan valuta asing, serta dibelanjakan untuk keperluan 

konsumtif yang mengakibatkan tingkat inflasi melonjak drastis. Hal itulah yang 

menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp 16.000 per USD.3

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 

bank umum dan BPR yang diatur dalam Keppres Nomor 26 dan Nomor 193 Tahun 

1998. Kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk 

                                                          
3Lps.go.id, Minggu 5 Februari 2012, 12:10 WIB:Pelajaran dari Krisis, http://www1.lps.go.id/ 

in/web/guest/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/peran-lps-dalam-mendukung-stabilitas-sistemperbank
an;jsessionid=876DA494D980FBFB83A84A66384DEDD1?redirect=http%3A%2F%2Fwww1.lps.go.id%
2Fin%2Fweb%2Fguest%2Fartikel%3Bjsessionid%3D876DA494D980FBFB83A84A66384DEDD1%3Fp
_p_id%3D101_INSTANCE_0S8e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv
iew%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1, diunduh Minggu 5 Februari 2012, pukul 
11:58
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memperbaiki kinerja perbankan serta memperkuat struktur pemodalan bank dan 

mengurangi berbagai dampak negatif. Program penjaminan tersebut selanjutnya 

dijalankan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998 – Februari 2004) dan 

Kementerian Keuangan melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (sejak 27 

Februari 2004).

Kebijakan blanket guarantee menunjukkan dampak yang positif dalam 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Meskipun 

demikian, kebijakan tersebut menyebabkan beban keuangan negara dan potensi 

moral hazard meningkat. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, 

Pemerintah selanjutnya mengurangi lingkup penjaminan menjadi limited 

guarantee. Kebijakan ini tertuang dalam pasal 37 huruf  b UU Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin 

dana nasabahnya. Untuk kepentingan penjaminan tersebut, maka Pemerintah 

membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai implementasinya, pada tanggal 22 September 2004 ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan 

(LPS). Lahirnya Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan dengan Pertimbangan :

1. Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang 

stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan 

stabil;

2. Bahwa untuk  mendukung  sistem  perbankan  yang  sehat  dan  stabil 

diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan 

nasabah bank;
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3. Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap 

simpanan nasabah Bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang 

independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan 

program yang dimaksud.

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.

Lembaga penjamin simpanan sendiri mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu, 

menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara 

stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya. Oleh karena itu 

lembaga ini fungsinya sangat penting, maka harus benar – benar independen, 

transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPS itu sendiri dan 

diharapkan dapat meningkatkan peran baik sebagai penyedia dana pembangunan 

maupun pelayanan jasa perbankan.
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B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dengan baik dan terarah guna 

dihindarinya pembiasan konsentrasi penelitian, maka penulis memandang perlu 

untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun 

perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara Lembaga 

Penjamin Simpanan dengan Bank ?

2. Peran dan langkah Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal 

Bank tak sanggup membayar dana simpanan nasabah Bank.

3. Premi Penjaminan dan Tahap-tahap pembayaran klaim

penjaminan kepada nasabah penyimpan bank apabila bank tersebut 

telah di cabut izin usahanya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan

maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah:

1) Tujuan Obyektif

a) Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antara Lembaga 

Penjamin Simpanan dengan Bank.

b) Untuk menjelaskan kedudukan serta mengetahui peran 

Lembaga Penjamin Simpanan dalam dunia perbankan.
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c) Memberikan penjelasan tentang premi penjaminan dan tahap-

tahap pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah

penyimpan bank apabila bank tersebut telah di cabut izin 

usahanya.

2) Tujuan Subyektif

a) Untuk melatih kemampuan penulis dan wawasan penulis serta 

menambah pengetahuan.

b) Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang 

ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya teori-teori 

dibidang hukum perdata.

c) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat  Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna 

melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di 
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bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.

b) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh 

selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta serta memberikan 

landasan untuk penelitian lebih lanjut.

c) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya.

2) Manfaat Praktis

a) Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan 

serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

diteliti.

b) Meningkatkan penalaran dan pola pikir dinamis guna 

mengembangkan ilmu yang diperoleh selama penulis 

menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti.
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E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian tidak 

akan mungkin dipisahkan dari ilmu pengetahuan, dan sebaliknya.4 Metode 

merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian, teknik yang 

umum dipergunakan bagi ilmu pengetahuan serta cara untuk melaksanakan 

prosedur.

Dilihat dari sudut sifatnya maka di dalam penelitian dikenal adanya 

penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris. 

Penelitian eksploratoris ini dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala 

yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Suatu penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris 

dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.5

Dalam  melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengkaitkannya 

dengan makna yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Adapun metode 

penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Penjamin 

Simpanan yang berada di jakarta.

2) Metode Pendekatan

                                                          
4Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 3-5.
5Ibid, hal. 9-10.
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Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

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.6

3) Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yang 

bersifat deskriptif analisis. Maksud dari digunakannya tipe 

penulisan ini kurang lebih adalah 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.

4) Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut :

a) Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di 

Kantor Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi 

keterangan atau data.

                                                          
6Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 39.
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b) Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang secara langsung mendukung 

sumber data primer yang diperoleh dari literatur, 

peraturan perundang-undangan, Undang-Undang, 

dokumen, artikel, dalam hal ini yang berhubungan 

dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

5) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab 

secara tertulis atau lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara langsung. Dalam proses interview 

ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari 

informasi (interviewer) sedangkan pihak lain berfungsi 

sebagai informan.

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan 

tanya jawab dengan narasumber yang terkait dengan 

prosedur pelaksanaan penjaminan simpanan oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin dana 

simpanan nasabah di Bank.
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b) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada 

dokumen-dokumen pada Lembaga Penjamin 

Simpanan.

c) Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar 

teori maupun sebagai data pendukung. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan 

melalui membaca dan mempelajari buku-buku, 

literatur, naskah serta dokumen yang ada hubungannya 

dengan masalah yang sedaang diteliti.

6) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan 

dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan 

yang utuh.7

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data 

yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil

pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang 

kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada,teori-

                                                          
7Soerjono Soekanto dan Sri pamuji, 1991, Penelittian Hukum Normatif, Jakarta : CV Rajawali, 

hal.13
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teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari 

jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik 

kesimpulan untuk menarik hasilnya.8

7) Metode Uji Kesahihan Data

Pada penelitian ini penulis dapat memastikan bahwa data-data 

yang diperoleh adalah data-data yang valid, sahih dan bukan data 

yang bias. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

a) Penulis sebelum melakukan penelitian pada lokasi 

penelitian telah meminta izin pada pihak terkait 

dengan adanya surat izin riset pada Lembaga Penjamin 

Simpanan.

b) Bahwa data resmi yang penulis peroleh dari Lembaga 

Penjamin Simpanan, terdapat pula data sekunder 

seperti Undang-Undang, Buku-buku yang dapat 

dibuktikan kesahihannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan, penelitian ini 

akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

                                                          
8Ibid, hal.
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C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bank

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

2. Jenis - jenis Bank

3. Kegiatan usaha Bank

4. Likuidasi Bank

5. Melemahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank

6. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

B. Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

1. Pengertian dan Dasar Lembaga Penjamin Simpanan

2. Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam 

Sistem Perbankan

3. Kelembagan dan Tata Kelola Lembaga Penjamin 

Simpanan

4. Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap

Simpanan Nasabah Bank

5. Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hubungan Hukum antara Lembaga Penjamin 

Simpanan dengan Bank

B. Peran dan Langkah LPS dalam Hal Bank tak Sanggup 

Membayar Dana Simpanan Nasabah Bank

C. Premi Penjaminan dan Tahap-tahap Pembayaran Klaim 

Penjaminan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


