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ABSTRACT 

 

Legal protection on banking customers is a challenge that affects directly 

to most people. In addition, educating the community about the services and 

products offered by the banking needs to be promoted so that the public can 

understand the risks and benefits that will be faced in the use of banking services 

and products. The research used a normative juridical research method or  

legislation approach. Normative legal research is used by the legal interpretation 

focus, and construction law to obtain legal norms, conception, inventory of rule of 

law and the application of the law. In the revocation of a bank, the government 

passed Law of LPS so that bank customers are not harmed. Protection of 

customers due to the liquidation of a bank is stipulated in the Banking Law and 

the Law on the OJK. All the bank's assets are confiscated by LPS which is in 

charge at the same time paying customer deposits funds. Customers who 

experience problems in banking, especially the return of deposits can make a 

complaint directly at the OJK office. 

 

 

Keywords: bank, legal protection, depositor, liquidated bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Ilmu Hukum Prima 

3 

 

ABSTRAK 

 

 

 Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan 

yang berpengaruh secara langsung kepada sebagian besar masyarakat.Di samping 

itu, edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh 

perbankkan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat lebih 

memahami resiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa 

dan produk perbankkan. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode 

penelitian yuridis normatif atau menggunakan pendekatan perundang-

undangan.Penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik berat penafsiran 

hukum, dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, 

konsepi-konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum.Dalam 

pencabutan izin suatu bank, pemerintah mensahkan UU LPS agar para nasabah 

bank tidak dirugikan.Perlindungan nasabah akibat dilikuidasinya suatu bank 

diatur dalam UU Perbankan dan UU OJK.Segala aset bank disita oleh LPS yang 

menjadi penanggung jawab sekaligus yang membayar dana simpanan nasabah. 

Nasabah yang mengalami masalah dalam perbankan khususnya pengembalian 

simpanan dana bisa melakukan pengaduan langsung di kantor OJK. 
 
 
Kata Kunci : bank, perlindungan hukum, nasabah penyimpan, bank likuidasi 
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A. Latar Belakang 

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.1 Fungsi bank adalah 

menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat untuk berbagai tujuan 

atau sebagai financial intermediary. 2 

Penghimpunan dana dari 

masyarakat perlu dilakukan dengan 

cara-cara tertentu sehingga efesien 

dan dapat disesuaikan dengan 

rencana pengguna dana tersebut. 

Keberhasilan suatu bank dalam 

memenuhi maksud itu dipengaruhi 

antara lain oleh hal-hal berikut ini: 

Kepercayaan masyarakat, Perkiraan 

tingkat pendapatan, Resiko 

penyimpanan dana, Pelayanan yang 

diberikan oleh bank.3 

Resiko yang dihadapi 

perbankan begitu banyak sehingga 

mengakibatkan suatu bank dapat 

dicabut izin usahanya ataupun 

dilikuidasi. Likuidasi dipilih oleh 

pembentuk Undang-Undang 

Perbankan sebagai proses 

keperdataan untuk mengakhiri 

(membubarkan) badan hukum bank 

dan menyelesaikan hak dan 

kewajiban bank, termasuk menjual 

aset, menagih piutang dan membayar 

utang, dengan tujuan agar nasabah 

                                                             
1,Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 10 Tahun 1998  tentang Perbankan 
2 Y. Sri Susilo, Bank dan Lembaga 

Keuangan Lain, Selemba Empat, Jakarta, 

2000, hal. 6.  
3Y. Sri Susilo, Ibid. 

penyimpan dana pada bank 

terlindungi haknya.4 

Tidak dapat dipungkiri bahwa 

memang telah ada political willdari 

pemerintah untuk melindungi 

kepentingan nasabah Bank, terutama 

nasabah penyimpan dana. Ini 

dibuktikan dengan dikeluarkannya 

undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, 

selain yang diatur dalam undang-

undang No. 7 Tahun 1992 jo. 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan. 

Berkaitan dengan perlindungan 

hukum terhadap nasabah ini, 

Marulak Pardede mengemukakan 

bahwa dalam sistem perbankan 

Indonesia mengenai perlindungan 

terhadap nasabah penyimpan dana, 

dapat dilakukan melalui dua cara, 

Yaitu: 

a. Perlindungan secara implisit 

(implicit deposit protection), 

yaitu perlindungan yang 

dihasilkan oleh pengawasan 

dan pembinaan Bank yang 

efektif, yang dapat 

menghindarkan terjadinya 

kebangkrutan Bank. 

b. Perlindungan secara eksplisit 

(explicit deposit protection), 

yaitu perlindungan melalui 

pembentukkan suatu 

lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat, 

sehingga apabila Bank 

mengalami kegagalan, 

lembaga tersebut yang akan 

mengganti dana msayarakat 

yang disimpan pada bank 

yang gagal tersebut. 

Perlindungan ini diperoleh 

                                                             
4 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, 

Sinar Grafika,Jakarta April 2006, hal.139. 
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melalui pembentukkan 

lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat, 

sebagaiman diatur dalam 

Keputusan Presiden RI No. 

26 tahun 1998 tentang 

jaminan Terhadap 

Kewajiban Bank Umum5 

Perlindungan terhadap 

nasabah merupakan tantangan 

perbankan yang berpengaruh secara 

langsung terhadap sebagian besar 

masyarakat kita.Oleh karena itu, 

menjadi tantangan yang sangat besar 

bagi perbankkan dan Bank Indonesia 

serta masyarakat luas untuk seacara 

bersama-sama menciptakan standar-

standar yang jelas dalam membentuk 

mekanisme pengaduan nasabah dan 

transparansi informasi produk 

perbankkan. 

Disamping itu, edukasi pada 

masyarakat mengenai jasa dan 

produk yang ditawarkan oleh 

perbankkan perlu segera diupayakan 

sehingga masyarakat luas dapat lebih 

memahami resiko dan keuntungan 

yang akan dihadapi dalam 

menggunakan jasa dan produk 

perbankkan.6Sesuai dengan UU 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2004 tentang lembaga penjamin 

simpanan (LPS) yang diberlakukan 

sejak 22 September 2005, seluruh 

dana pihak ketiga (DPK/Simpanan) 

yang dihimpun oleh perbankkan 

nasional dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan(LPS).7 

                                                             
5 Hermansyah, Hukum Perbankkan 

Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, 

hal. 146. 
6Hermansyah, Ibid. 
7Mangasa Augustina Sipahutar, 

Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia, 

Gorga Media,Cibubur, 2007, hal. 99. 

Sebelum memberlakukan 

UU No. 24 tersebut, banyak 

kalangan yang menduga-duga bahwa 

dengan diberlakukannya penjaminan 

LPS maka akan terjadi perubahan 

mendasar terhadap penghimpun 

DPK. Hal ini diduga karena keragu-

raguan nasabah terhadap keamanan 

dana yang disimpan di perbankkan. 

Nasabah akan diperkirakan akan 

menjadi ragu, apakah nantinya dana 

yang disimpan akan dapat kembali 

utuh ataukah bakal terjadi 

penggerusan.8 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian 

latar belakang tersebut, maka dapat 

di identifikasikan masalah-masalah 

yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu:  

1. Apa dasar dan upaya hukum bagi 

nasabah untuk menuntut 

pengembalian tabungannya 

terhadap bank yang telah 

dilikuidasi 

2. Bagaimana upaya bank yang telah 

dilikuidasi dalam pengembalian 

tabungan nasabah 

3. Bagaimana Perlindungan Hukum 

bagi nasabah bank yang telah 

dilikuidasi 

 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif 

atau menggunakan pendekatan 

perundang-undangan. Penelitian 

yang bersifat yuridis normatif adalah 

metode penelitian yang mengacu 

pada norma-norma hukum yang 

                                                             
8Mangasa Augustina Sipahutar, Ibid. 
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terdapat dalam peraturan perundang-

undangan.9 

Sebagai penelitian hukum 

normatif maka metode pendekatan 

yang diterapkan untuk membahas 

permasalahan penelitian adalah 

melalui pendekatan perundang-

undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual  (analytical 

and conceptual approach), 

pendekatan kasus (case approach), 

dan pendekatan komparatif 

(comparative approach) dengan 

mengguanakan penalaran deduktif 

dan/atau induktif guna mendapatkan 

dan kebenaran obyektif. Penelitian 

hukum normatif dipergunakan 

dengan titik berat penafsiran hukum , 

dan konstruksi hukum untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah hukum, 

konsepi-konsepsi, inventarisasi 

peraturan hukum serta penerapan 

hukum.10 

Adapun sumber data 

sekunder berasal dari penelitian 

kepustakaan (library research). 

Bahan hukum primer (primary 

resource atau authoritative records), 

berupa Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankkan, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2004 Tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

                                                             
9 Soero Soekanto dan sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada 2004, hal 14 
10 Lilik Mulyadi, (et.al.), Perlindungan 

Hukum Terhadaap Whistleblower dan 

Justice Collaborator Dalam Upaya 

Penanggulangan Organized Crime, Jakarta 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 

dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013 

hal. 23 

D. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

penarikan, melakukan 

penagihan cek-cek atas perintah 

nasabah, memberikan kredit, dan 

atau menanamkan kelebihan 

simpanan tersebut sampai 

dibutuhkan untuk pembayaran 

kembali.11Bentuk hukum suatu bank 

diatur pada pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan yaitu sebagai berikut: 

1. Perseroan Terbatas; 

2. Koperasi; atau 

3. Perusahaan Daerah12 

Undang-undang Perbankan 

yang diubah tidak memberikan 

perumusan istilah “Likuidasi” yang 

disebutkan dalam pasal 37 ayat (2) 

dan ayat (3).  Namun, jika kita 

meneliti secara cermat ketentuan 

pasal pasal 37 ayat (2) dan  ayat (3) 

Undang-Undang Perbankan yang 

diubah tersebut, maka pengertian 

likuidasi tidak terbatas pada 

pencabuta izin usah bank, tetapi 

lebih luas lagi termasuk tindakan 

pembubaran (outbinding) badan 

hukum bank dan penyelesaian atau 

pemberesan (verifying) seluruh hak 

dan kewajiban bank sebagai akibat 

dibubarkannya badan hukum bank 

tersebut.13Seperti yang dijelaskan 

dalam penjelasan atas Undang-

Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

pasal 7: “pengaturan dan 

                                                             
11 H. Veithzal Rivai (et.al.), Commercial 

bank management: manajemen perbankan 

dari teori ke praktik, PT. raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2012, hal.,1. 
12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan 
13Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum 

Perbankan di Indonesia, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, Februari 2001, hal. 

167. 
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pengawasan mengenai kelembagaan, 

kesehatan, aspek kehati-hatian, dan 

pemeriksaan bank merupakan 

lingkup pengaturan dan pengawasan 

microprudential yang menjadi tugas 

dan wewenang OJK. Adapun lingkup 

pengaturan dan pengawasan 

macroprudential, yakni pengaturan 

dan pengawasan selain hal yang 

diatur dalam pasal ini, merupakan 

tugas dan wewenang Bank 

Indonesia. Dalam rangka pengaturan 

dan pengawasan macroprudential, 

OJK membantu Bank Indonesia 

untuk melakukan himbauan moral 

(moral suasion) kepada perbankan 

Terdapat beberapa 

ketentuan yang menjadi dasar hukum 

untuk melikuidasi suatu bank yang 

bermasalah dalam sistem 

perekonomian nasional yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan 

sebagaimna telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998. Dalam Undang-

Undang ini terdapat  dua pasal 

yang menjadi dasar hukum untuk 

melikuidasi suatu bank yang 

bermasalah, kedua pasal tersebut 

adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat 

(3) dan pasal 52 ayat (1). Pasal 

37 ayat (2) mengatur bahwa 

Pimpinan Bank Indonesia dapat 

mencabut izin usaha suatu bank 

apabila tindakan penyelamatan 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Perbankan yang diubah belum 

cukup mengatasi kesulitan yang 

dihadapai bank atau menurut 

penilaian Bank Indonesia suatu 

bank dapat membahayakan 

sistem perbankan.  

Sedangkan pasal 52 ayat (1) 

menetapkan bahwa Bank 

Indonesia dapat menetapkan 

sanksi administratif kepada bank 

yang tidak memenuhi 

kewajibannya sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-

Undang Perbankan yang diubah, 

atau Pimpinan Bank Indonesia 

dapat mencabut izin usaha bank 

yang bersangkutan. Sanksi 

administratif dimaksud antara 

lain dapat berupa pembekuan 

kegiatan usaha tertentu, baik 

untuk kantor cabang tertentu 

maupun untuk bank secara 

keseluruhan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1999 tentang pencabutan 

Izin Usaha, Pembubaran dan 

likuidasi Bank.Dengan 

berlakunya Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap ketentuan 

mengenai pencabutan izin usaha, 

pembubaran, dan likuidasi bank 

sebgaimana yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 68 Tahun 

1996 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pencabutan Izin Usaha, 

Pembubaran dan likuidasi Bank 

sebagaimanatelah diubah dengan 

Peraturan  Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1997.  

Penyesuaian dimaksud 

diperlukan antara lain 

karena berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tersebut, 

kewenangan pemberian 

dan pencabutan izin usaha 

bank yang semula ada 

pada Menteri Keuangan 

dialihkan kepada 
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Pimpinan Bank 

Indonesia. Disamping 

penyesuaian ketentuan-

ketentuan karena adanya 

perubahan Undang-

Undang dimaksud, agar 

pelaksanaan likuidasi 

bank dapat berjalan secara 

lebih efisien, diperlukan 

penyempuranaan dan 

penambahan beberapa 

ketentuan mengenai 

pencabutan izin usaha, 

pembubaran dan likuidasi 

bank. 

Berdasarkan 

peraturan pemerintah ini 

pencabutan izin usaha 

bank dilakukan oleh 

Pimpinan Bank Indonesia 

bila : 

i. Tindakan 

penyelamatan belum 

mencukupi untuk 

mengatasi kesulitan 

yang dihadapi bank 

dan/atau menurut 

penilaian Bank 

Indonesia keadaan 

suatu bank dapat 

membahayakan suatu 

sistem perbankan 

(pasal 3 ayat (2) dan 

pasal 4 ayat (1));  

ii. Atas rekomendasi dari 

badan khusus yang 

bersifat sementara 

dalam rangka 

penyehatan perbankan 

berdasarkan pasal 37 

A Undang-Undang 

Perbankan yang 

Diubah (pasal 25); 

iii. Atas keinginan sendiri 

para pemegang saham 

atau para pemiliknya 

untuk membubarkan 

badan hukum bank 

(pasal 26). 

 

c. Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 

32/53/KEP/DIR tanggal 14 mei 

1999 tentang Tata Cara 

Pencabutan Izin Usaha, 

Pembubaran dan likuidasi Bank 

Umum dan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 

32/54/KEP/DIR tanggal 14 mei 

1999 Tentang Tata Cara 

Pencabutan Izin Usaha, 

Pembubaran, dan Likuidasi Bank 

Perkreditan Rakyat. 

Sebagai tindak lanjut 

pengaturan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, 

Bank Indonesia melalui direksinya 

menetapkan peraturan tentang Tata 

Cara Pencabutan Izin Usaha, 

Pembubaran dan Likuidasi Bank 

dengan membedakan pengaturan 

antara Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Dengan 

ditetapkannya peraturan tersebut, 

maka Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 30/63/KEP/ DIR 

tanggal 2 september 1997 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi 

Bank dinyatakan tidak berlaku. 

Ada 2 fase yang dapat 

dilakukan untuk melakukan 

“Likuidasi” terhadap  perbankan 

yaitu: 

1. Likuidasi Seizin Mentri 

Keuangan 

Terlibatnya mentri 

keuangan secara mendalam 

dalam melikuidasi perbankan 

erat kaitannya upaya 

pemerintah (Mentri Keuangan 

dan Bank Indonesia) dalam 

menjaga uang dan 
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perekonomian masyarakat 

yang dikelola oleh Bank.  Oleh 

sebab itu jelaslah pemerintah 

ikut mengawasi kiprah 

perbankan tersebut agar dana 

masyarakat itu tidak 

disalahgunakan seara tidak 

bertanggung jawab. 

Wujud tanggung jawab 

itu terlihat dari pasal 31 dan 

pasal 32 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 yang 

mengemanatkan kepada Bank 

Indonesia untuk melakukan 

pemeriksaan secara berkala 

ataupun setiap waktu yang 

diperlukan dan Mentri 

Keuangan dapat pula merminta 

kepada Bank Indonesia untuk 

menyampaikan laporannya 

mengenai pemeriksaan yang 

dilakukan.  

Oleh sebab itu apabila 

Bank Indonesia menganggap 

suatu bank berada dalam 

“kesulitan yang 

membahayakan sistem 

perbankan dan merugikan 

masyarakat”, dan kesulitan itu 

tidak mampu diatasinya 

sendiri, maka Bank Indonesia 

akan mengusulkan kepada 

mentri keuangan agar bank 

tersebut dicabut izin 

usahanya.14 

2. Likuidasi Melalui Pengadilan 

Likuidasi melalui fase 

Pengadilan Negri ini dilakukan 

manakala direksi yang 

diperintahkan untuk melakukan 

likuidasi/pemberesan terhadap 

bank itu lalai melaksanakan 

fungsinya, maka mentri 

                                                             
14Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum 

Perbankan Di Indonesia, rajawali pers, 

Jakarta, September 1995, hal.82. 

keuangan (setelah mendengar 

pertimbangan dari Bank 

Indonesia) meminta kepada 

pengadilan negri untuk 

melikuidasi bank tersebut. 

 

1. Jaminan Keamanan Tabungan 

di Bank 
Lebih dari itu dengan 

adanya OJK maka praktik-praktik 

penipuan atau kejahatan dibidang 

keuangan dapat diminimalkan atau 

dihilangkan.Untuk mencegah 

kekurang percayaan masyarakat 

terhadap Bank Umum, berdasarkan 

keputusan presiden Nomor 26 Tahun 

1998 tertanggal 26 Januari 

1998.Berdasarkan keputusan 

presiden tersebut, pemerintah 

memberi jaminan pembayaran 

kepada para pemilik simpanan pada 

Bank Umum. Hal ini dimuat dalam 

pasal 1 Keputusan Presiden tersebut 

yang berbunyi sebagai 

berikut:“Pemerintah memberi 

jaminan bahwa kewajiban Bank 

Umum kepada para pemilik 

simpanan dan krediturnya akan 

dipenuhi.”15 

Perintah Undang-Undang 

Perbankan mengenai 

diberlakukannya proses likuidasi 

terhadap bank yang telah dicabut izin 

usahanya dijabarkan lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah No. 25 

Tahun 1999 tentang pencabutan izin 

usaha, Pembubaran dan Likuidasi 

Bank, dan pilihan tentang proses 

likuidasi bank itu lebih diperkuat 

dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 

                                                             
15 Leden Marpaung, Pemberantasan dan 

Pencegahan Tindak Pidana Terhadap 

Perbankan, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 

70. 
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tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan (Undang-Undang LPS)16. 

Hubungan hukum perdata, 

nasabah yang dirugikan oleh 

perbuatan LPS mempunyai 

hak/perlindungan untuk mengajukan 

keberatan kepada LPS atau 

melakukan upaya hukum ke 

pengadilan (Pasal 20 UU 

LPS).Dalam hubungan 

fiducia/kepercayaan antara bank 

dengan nasabah, nasabah mendapat 

perlindungan hukum sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 92-94 

UU LPS.17Dalam Pasal 16 UU LPS 

mencantumkan “bahwa LPS wajib 

membayar klaim penjaminan kepada 

nasabah penyimpan dari bank yang 

dicabut izin usahany”.18 

 

2. Sistem Pengembalian 

Tabungan Nasabah Akibat 

Likuidasi Bank 

Untuk mendapatkan dana 

yang disimpan di bank yang 

dinyatakan gagal yang tidak dapat 

diselamatkan sehingga izin usahanya 

dicabut harus mengikuti proses 

tertentu sebagaimana yang 

ditentukan dalam UULPS. Tepatnya 

dalam UULPS dijelaskan: LPS 

mengumumkan tanggal pengajuan 

klaim atas simpanan yang layak 

dibayar pada sekurang-kurangnya 2 

(dua) surat kabar harian yang 

berperedaran luas. Pengumuman 

tanggal pengajuan klain dilakukan 

secara bertahap berdasarkan hasil 

                                                             
16 Adrian Sutedi, Op.Cit., hal 139. 
17Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata 

Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana 

Prenada Media Group,  Jakarta November 

2008, hal.,367 
18 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan 

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 

dilakukanpaling lambat 90 

(Sembilan puluh) hari kerja 

terhitung sejak izin usaha 

bank dicabut. LPS juga 

mengumumkan syarat dan 

tata cara pengajuan klaim 

atas simpanan yang layak 

dibayarnya. 

Ketentuan diatas, terlihat 

nasabah penyimpan harus bersabar 

untuk diverifikasi oleh LPS apakah 

simpanannya masuk dalam kategori 

layak atau tidak untuk mendapatkan 

pembayaran. Ada pun kriteria layak 

atau tidak layak simpanan 

mendapatkan penjaminan dari LPS, 

dalam UULPS dijelaskan: klaim 

penjaminan dinyatakan tidak layak 

dibayar apabila berdasarkan hasil 

rekonsiliasi dan/atau verifikasi: 

a. Data simpanan nasabah 

dimaksud tidak tercatat pada 

bank 

b. Nasabah penyimpan 

merupakan pihak yang 

diuntungkan secara tidak 

wajar; dan/atau 

c. Nasabah penyimpan 

merupakan pihak yang 

menyebabkan keadaan bank 

menjadi tidak sehat 

Bila diperhatikan ketentuan 

diatas, terlihat posisi nasabah 

penyimpan dana cukup lemah. Oleh 

karena itu, bisa jadi ketika dilakukan 

verifikasi nama nasabah tidak 

tercatat. Untuk masuk dalam 

kualifikasi tidak layak bayar. Dalam 
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suasana seperti ini, bagaimana 

nasabah bisa mengetahui pada waktu 

melakukan transaksi (menyimpan) 

dana di bank dananya sudah dicatat 

atau belum, namun dia mendapatkan 

bukti penyimpanan. Untuk itu, 

menarik apa yang dikemukakan oleh 

Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN), dalam menyikapi 

kasus bank global. Berdasarkan pasal 

19 ayat (1) UUPK, Bank Global 

bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi kepada konsumen berupa 

pengembalian uang atau penggantian 

jasa yang sejenis atau setara nilainya. 

Adanya hasil hasil verifikasi 

yang menyatakan terdapat rekening 

nasabah Bank Global yang tidak 

dapat disimpulkan, sehinggga tidak 

dijamin pengembalian simpanannya, 

bertentangan dengan pasal 19 

UUPK. Sementara itu untuk 

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 lainnya yang 

lazim berlaku untuk 

rekening sejenis; dan/atau 

b. Terdapat bukti aliran dan 

yang menunjukkan 

keberadaan simpanan 

tersebut.19 

 

3. Perlindungan Hukum 

Terhadap Nasabah Bank yang 

Telah Dilikuidasi 

Jaminan perlindungan bagi 

nasabah penyimpan dana 

                                                             
19Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, 

CV Mandar Maju, Bandung, Oktober 

2012,hal.,255. 

sehubungan dengan dihentikannya 

kegiatan usaha sebuah bank adalah 

mutlak diperlukan. Untuk 

memberikan perlindungan 

dikemudian hari bagi kepentingan-

kepentingan nasabah penyimpan dari 

bank-bank yang mengalami 

kegagalan, terutama para deposan 

yang dananya relative kecil, maka 

perlu diciptakan suatu sistem 

asuransi deposito. 

Misi dari lembaga asuransi 

deposito ini adalah memelihara 

stabilitas dari sistem keuangan 

negara dengan cara mengasuransikan 

para deposan bank dan mengurangi 

gangguan-gangguan terhadap 

perekonomian nasional yang 

disebabkan kegagalan-kegagalan 

yang dialami oleh perbankan. 

Berkaitan dengan jaminan terhadap 

dana masyarakat yang ada pada 

bank, dalam ketentuan pasal 37B 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

dikemukakan, bahwa: Pasal 37B ayat 

(1)Setiap bank wajib menjamin dana 

masyarakat yang disimpan pada 

bank yang bersangkutan. Dari 

ketentuan tersebut, jelaslah bahwa 

adanya suatu kewajiban bagi bank 

untuk menjamin dana dari nasabah 

penyimpan. Ketentuan ini juga 

memberikan suatu jaminan bagi 

nasabah penyimpan bahwa apabila 

bank dimana ia menyimpan dananya 

mengalami kegagalan, maka dananya 

tersebut pasti diterimanya kembali. 

Berkaitan dengan itu dalam 

ketentuan pasal 37B ayat (2) 

dikemukakan, bahwa: untuk 

menjamin simpanan masyarakat 

pada bank sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dibentuk Lembaga 

Penjamin Simpanan. Pembentukkan 

Lembaga Penjamin Simpanan ini 

diperlukan dalam rangka melindungi 
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kepentingan nasabah dan sekaligus 

meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada bank. Dalam 

penyelenggaraan penjaminan 

simpanan dana masyarakat pada 

bank, Lembaga Penjamin simpanan 

dapat menggunakan 

a. Skim dana bersama 

b. Skim asuransi 

c. Skim lainnya yang disetujui 

oleh Bank Indonesia20 

Perlindungan secara 

Impilisit (Implicit Deposit 

Protection), yaitu perlindungan yang 

diperoleh melalui: 

a. Peraturan perundang-undangan 

dibidang perbankan (Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 

jo. Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992) 

b. Perlindungan yang dihasilkan 

oleh pengawasan dan pembinaan 

yang efektif yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia. 

c. Upaya menjaga kelangsungan 

usaha bank sebagai suatu 

lembaga pada khususnya dan 

perlindungan terhadap sistem 

perbankan pada umumnya. 

d. Memelihara tingkat kesehatan 

bank 

e. Melakukan usaha sesuai dengan 

prinsip kehati-hatian. 

f. Cara pemberian kredit yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan 

nasabah 

g. Menyediakan informasi risiko 

pada nasabah21 

Dalam rangka memperoleh kembali 

dana yang disimpannya juga dengan 

bunganya apabila dimungkinkan, 

maka pada dasarnya nasabah 

merupakan pihak konkuren yang 

                                                             
20 Hermansyah, Op.Cit.,hal 157 
21 Adrian Sutedi, Op.Cit, hal. 167 

mendapat perhatian pertama untuk 

dibayar dari hasil penjualan harta 

kekayaan bank yang bersangkutan 

sebagaiman ditentukandalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1999 ayat 2 huruf a, sehingga 

nasabah yang atas dananya dengan 

menggugat ke pengadiilan, baik 

secara class action maupun 

perorangan. 

Pengembalian dana 

terhadap nasabah penyimpan dana 

harus berada prioritas utama .asas 

kepercayaan yang dianut oleh 

Undang-Undang Perbankan, yaitu 

hubungan antara bank dan nasabah 

penyimpan dana adalah suatu 

hubungan kepercayaan atau fiduciary 

relationship. Oleh karena itu, agar 

kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan tumbuh, pemerintah 

memberikan ketentuan pasal 37B 

Undang-Undang Perbankan 

mengenai Lembaga Penjamin 

Simpanan (UU LPS No. 24 Tahun 

2004).22 

Berdasarkan Ps. 19 Ayat (1) 

UUPK, bank global bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi kepada 

konsumen berupa pengembalian 

uang atau penggantian jasa yang 

sejenis atau setara nilainya. Adanya 

hasil verifikasi yang menyatakan 

terdapat rekening nasabah Bank 

Global yang tidak dapat disimpulkan, 

sehinggga tidak dijamin 

pengembalian simpanannya, 

bertentangan dengan Ps. 19 UUPK23 

Pasal 4 UU LPS 

mengatakan bahwa fungsi LPS 

adalah: a). Menjamin simpanan 

nasabah b). Turut aktif dalam 

memelihara stabilitas sistem 

                                                             
22 Adrian Sutedi, Ibid 
23 M. Sadar, (et.al.), Op.Cit.,hal. 133 
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perbankan sesuai dengan 

kewenangannya.Kemudian dalam 

penjelasan umumnya ditegaskan lagi 

bahwa fungsi LPS adalah menjamin 

simpanan nasabah bank dan 

melakukan penyelesaian atau 

penanganan bank gagal.24 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Upaya hukum bagi nasabah 

dalam menuntut pengembalian 

dana simapanannya terhadap 

bank yang telah dilikuidasi yaitu 

melapor kepada LPS dan apabila 

klaimnya ditolak LPS, maka 

melakukan upaya hukum ke 

pengadilan. Dasar hukum bagi 

nasabah dalam menuntut 

pengembalian tabungannya 

diatur dalam UU LPS dalam 

Pasal 16 bahwa LPS wajib 

membayar klaim penjaminan 

kepada nasabah penyimpan dari 

bank yang dicabut izin usahany 

2. Upaya bank dalam 

pengembalian tabungan nasabah 

akibat dilikuidasinya suatu bank 

diserahkan kepada LPS, 

sekaligus bertindak sebagai 

likuidator. Dimana segala aset 

bank tersebut telah disita LPS 

yang menjadi penanggung jawab 

sekaligus yang membayar dana 

simpanan nasabah. 

3. Perlindungan nasabah akibat 

dilikuidasinya suatu bank diatur 

dalam UU Nomor 8 Tahun 1998 

dan UU Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang OJK. Agar kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan 

tumbuh, pemerintah 

memberikan ketentuan pasal 

37B Undang-Undang Perbankan 

mengenai Lembaga Penjamin 

                                                             
24 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit., hal. 360. 

Simpanan (UU LPS No. 24 

Tahun 2004) 

Saran  

1. Untuk para calon nasabah harus 

memperhatikan klausa-klausa 

dalam formulir pembukaan buku 

tabungan, yang pada dasarnya 

disebut sebagai perjanjian baku 

dan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman terhadap perjanjian 

tersebut. Untuk para bank agar 

menjelaskan secara detail tentang 

klausa-klausa dalam perjanjian 

tersebut. 

2. Dihimbau kepada para nasabah 

untuk menuntut pengembalian 

tabungannya kepada bank yang 

telah dilikudasi dengan segera 

melaporkannya kepada Lembaga 

Penjamin Simpanan saat 

mendengar informasi, bahwa bank 

yang menjadi tempat menyimpan 

telah dilikuidasi. 

3. Diharapkan kepada Pemerintah 

agar membuat aturan tentang 

peran bank secara langsung dalam 

mengatasi ganti rugi bagi nasabah 

akibat dilikuidasinya suatu bank, 

untuk mempermudah bagi 

nasabah dalam menuntut 

pengembalian tabungannya. 
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