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ABSTRACT 

Institutions of bankcrupt is basically an institution that provides a solution 

in the form of settlement of the debt payment obligations on the parties if the 

debtor in a state of stopping to pay or unable to pay in this case the debtor 

experience the bankruptcy, The study uses a normative research method, The 

result showed that Deposit Insurance Agency (LPS) is responsible for recovering 

banking operations not only taking over the banks but also adopting a policy of 

liquidating banks which ares not healthy, including Civil Code, the Banking Act 

No. 7 1992 JO Law No. 10 of 1998 (UUP), the Consumer Protection Act No. 8, 

1999, and the legal protection of creditors by LPS . 
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INTISARI 

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga yang memberikan 

solusi berupa penyelesaian mengenai kewajiban pembayaran utang terhadap para 

pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu 

membayar dalam hal ini debitur mengalami pailit, Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Metode Penelitian Normatif, Hasil dari penelitian ini adalah 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab atas menyehatkan usaha 

perbankan tidak hanya mengambil alih bank-bank tersebut tetapi juga mengambil 

kebijakan melikuidasi bank-bank tidak sehat, perlindungan hukum terhadap 

debitur dapat diambil dari beberapa sumber hukum, antara lain Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Perdata),Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 

1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (UUP),Undang-undang Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Perlindungan hukum kreditor oleh LPS jika 

terjadi. 

 

Kata kunci : perlindungan hukum, nasabah, kepailitan bank 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hubungan antara bank 

dengan nasabah dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, menimbulkan 

dua sisi tanggung jawab, yaitu 

kewajiban yang terletak pada bank 

itu sendiri dan kewajiban yang 

menjadi beban nasabah penyimpan 

dana sebagai akibat hubungan 

hukum dengan bank1.  

Hak dan kewajiban antara 

bank dengan nasabah diwujudkan 

                                                             
1 Munir Fuady, Hukum Perbankan 

Modern Berdasarkan Undang-undang 

Tahun 1998, Buku Kesatu, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1999  hal.52 
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dalam suatu bentuk prestasi yang 

telah ditentukan dalam perjanjian 

yang dibuat antara bank dengan 

nasabah. 

Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

menandai babak baru sistem 

perbankan nasional. Keberadaan LPS 

ini tidak bisa dilepaskan dari upaya 

peningkatan stabilitas sektor 

keuangan dan untuk memulihkan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

sektor perbankan. Masyarakat 

diharapkan tak lagi khawatir 

menyimpan uangnya di bank. Karena 

apabila terjadi krisis pada suatu 

bank, uang masyarakat akan tetap 

aman dan mendapat jaminan 

pengembalian dari pemerintah. 

Eksistensi dari LPS yang utama 

adalah menciptakan kepercayaan 

masyarakat kepada institusi 

perbankan, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih banyak 

masyarakat yang belum mengerti 

tentang fungsi Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS).  

Nasabah penyimpan dana 

dalam sistem perbankan di Indonesia 

serta bagaimana fungsi LPS di 

Indonesia. Perlindungan hukum 

terhadap nasabah penyimpan dana 

dalam sistem perbankan di 

Indonesia. Dengan kehadiran hukum 

dalam masyarakat diantaranya adalah 

untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-

kepentingan yang bisa bertentangan 

satu sama lain. 

Dengan melihat latar  

belakang permasalahan tersebut di 

atas, maka penulis membuat skripsi 

dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Nasabah Penyimpan Yang 

Dirugikan Akibat Adanya Putusan 

Pailit Bank”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian permasalahan 

latar belakang di atas masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana suatu bank yang 

bermasalah dapat dinyatakan Pailit, 

tanggung jawab Lembaga Penjamin 

Simpanan kepada nasabah 

penyimpan akibat adanya putusan 

pailit dan perlindungan hukum 

terhadap nasabah penyimpan yang 

dirugikan akibat adanya putusan 

pailit bank. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai analisis 

yuridis terhadap pembuktian terbalik 

terhadap tindak pidana pencucian 

uang menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum yang meletakkan 

hukum sebagai sebuah bangunan 

sistem norma yang dimaksud adalah 

mengenai asas-asas norma, kaedah 

dari peraturan perundang-undangan, 

perjanjian serta doktrin (ajaran)”.2 

Fungsi penelitian yuridis normatif 

ditujukan untuk mengetahui dan 

menganalisis seperti apa keadaan 

bank yang bermasalah dapat 

dipailitkan, tanggung jawab 

Lembaga Penjamin Simpanan 

kepada nasabah penyimpan dan 

perlindungan yang diberikan 

terhadap nasabah penyimpan terkait 

dengan adanya putusan pailit bank. 

Penelitian ini penelitian 

kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

ditujukan untuk memperoleh data 

sekunder untuk menjadi bahan 

hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tertier. 

Bahan hukum primer berasal dari 

                                                             
2 Mukti Fajar,Nurdewatan et al., 

Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2010 

hal.34. 
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peraturan Perundang-undangan yang 

terkait dengan tindak pidana 

pencucian uang seperti,  Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Bank Indonesia, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan, Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004  tentang Kepailitan 

dan PKPU, Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan terdiri dari antara 

lain buku-buku ilmiah, makalah, 

jurnal ilmiah yang relevan dan terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif yang 

bersifat kualitatif, data yang 

didapatkan dari hasil penelitian 

pustaka akan dianalisis dengan 

metode kualitatif. Penelitian ini akan 

menginventarisir norma-norma atau 

asas-asas yang termuat dalam 

kepailitan Bank. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Keadaan bank yang dapat 

dinyatakan Pailit 

Kepailitan adalah “pailit atau 

bangkrut antara lain adalah 

seseorang yang oleh suatu 

pengadilan dinyatakan bankrupt dan 

yang aktivanya atau warisannya telah 

diperuntukkan untuk membayar 

hutang-hutangnya”3 

Pengertian kesehatan bank 

adalah kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya 

dengan baik dan sesuai dengan 

                                                             
3 Munir Fuady, Op.cit. hal.8 

peraturan perbankan yang berlaku. 

Banyak kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh bank untuk memnuhi 

tingkat kesehatan bank yaitu 

kemampuan menghimpun dana, 

kemampuan mengelola dana ke 

masyarakat, kemampuan memenuhi 

kewajiban kepada pihak lain, 

pemenuhan peraturan yang berlaku. 

Ukuran tingkat kesehatan 

bank di Indonesia adalah mengukur 

dengan sistem CAMEL 

(Capital,Asset,Management,Earning,

Likuidity) plus. Pengertian dari 

sistem Camel tersebut adalah sistem 

yang menilai keadaan keuangan bank 

juga menilai keadaan atau unsur-

unsur yang tidak termasuk dalam 

keadaan keuangan bank faktor plus 

yaitu kepatutan terhadap peraturan-

peraturan khususnya peraturan di 

bidang perbankan.4 

Berikut ini penjelasan metode 

CAMEL yang merupakan penilaian 

tingkat kesehatan bank yaitu:5 

1. Capital 

Penilaian pertama adalah 

aspek permodalan, dimana aspek 

ini menilai permodalan yang 

dimiliki bank yang didasarkan 

kepada penyediaan modal 

minimium bank. Penilaian 

tersebut didasarkan pada CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang 

ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 

perbandingan antara modal 

dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko 

2. Asset 

Adalah semua aktiva yang 

dimiliki oleh bank dengan 

maksud untuk dapat 

memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya. Penilaian 

aset, sesuai dengan peraturan 

Bank Indonesia adalah dengan 

                                                             
4 http//www.apbisma.blogspot.com 
5 Butuhbelajar.blogspot.co.id 
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membandingkan antara aktiva 

produktif yang diklasifikasikan 

dengan aktiva produktif. 

3. Management 

Aspek ketiga penilaian 

kesehatan bank meliputi kualitas 

manjemen bank. Untuk menilai 

kualitas manajemen akan 

mengajukan 250 pertanyaan 

yang menyangkut manajemen 

bank yang bersangkutan. 

Kualitas ini juga akan melihat 

dari segi pendidikan serta 

pengalaman para karyawannya 

dalam menangani berbagai kasus 

yang terjadi. 

4. Earning 

Penilaian aspek ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan 

bank dalam meningkatkan 

keuntungan, juga untuk 

mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai 

bank yang bersangkutan. 

5. Liquidity 

Aspek ini penilaiannya 

terhadap aspek likuiditas bank. 

Suatu bank dikatakan likuid, 

apabila bank yang bersangkutan 

mampu membayar semua 

hutangnya, terutama hutang-

hutang jangka pendek.6 

Pasca dibentuknya Otoritas 

Jasa Keuangan tugas Bank Indonesia 

beralih kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. Setelah disahkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan menurut 

Pasal 55 ayat (2) fungsi, tugas dan 

wewenang pengaturan serta 

pengawasan kegiatan jasa keuangan 

di sektor perbankan beralih dari 

Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa 

Keuangan sejak tanggal 31 

Desember 2013, tetapi tidak 

                                                             
6http://kadekarisupawan.wordpress.com  

mengatur wewenang Otoritas Jasa 

Keuangan dalam kepailitan 

perbankan sehingga Bank Indonesia 

masih mempunyai wewenang untuk 

memohonkan pailit terhadap bank 

yang dinilai layak untuk dimohonkan 

pailit kepada Pengadilan Niaga oleh 

Bank Indonesia. Hal ini bisa dilihat 

dari pengalihan tugas Bank 

Indonesia kepada Otoritas Jasa 

Keuangan yang pengaturan dan 

pengawasannya bersifat 

microprudential. 

2. Tanggung Jawab Lembaga 

Penjamin Simpanan Terhadap 

Nasabah Penyimpan Akibat 

Pailitnya Bank. 

Lembaga Penjamin Simpanan 

selanjutnya disebut LPS adalah 

sebuah lembaga negara dengan status 

badan hukum yang independen, 

transparan dan akuntabel dalam 

menjalankan tugasnya serta 

bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden7. Kemudian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 62 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan8. 

Lembaga Penjamin Simpanan 

adalah lembaga yang independen, 

transparan, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas dan 

kewenangannya. Lembaga Penjamin 

Simpanan memiliki fungsi yang amat 

penting, yakni sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 UU LPS, yakni : 

a. Menjamin simpanan nasabah 

penyimpan 

b. Turut aktif dalam memelihara 

stabilitas sistem perbankan 

sesuai dengan 

kewenangannya. Dalam 

menjalankan fungsinya 

sebagai penjamin simpanan 

                                                             
7 ttp://www.lps.go.id/v2/home.php 
8http://www.lps.go.id/v2/home.php?link

=bentuk 

http://kadekarisupawan.wordpress.com/
http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk
http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk
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nasabah penyimpan, LPS 

bertugas menetapkan dan 

merumuskan kebijakan 

pelaksanaan penjaminan 

simpanan serta melaksanakan 

penjaminan simpanan9. Dan 

ketika terjadi penutupan bank 

gagal, tugas penjamin 

simpanan ini diaplikasikan 

dengan melakukan 

pembayaran klaim 

penjaminan atas simpanan 

nasabah bank yang dicabut, 

dan menunjuk tim likuidasi 

untuk membereskan aset dan 

kewajiban bank tersebut10.  

 

LPS melakukan pembayaran 

klaim penjaminan kepada nasabah 

penyimpan dari bank yang dicabut 

izin usahanya sepanjang telah 

memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh UU LPS. Kriteria 

simpanan layak bayar oleh LPS 

adalah : 

1. Tercatat dalam pembukuan 

bank. 

2. Tingkat bunga simpanan 

tidak melebihi tingkat bunga 

penjaminan. 

3. Tidak melakukan tindakan 

yang merugikan bank. 

Fungsi ini dijalankan LPS tidak 

terlepas dengan lembaga-lembaga 

terkait, seperti dengan Bank 

Indonesia dalam hal penentuan 

besaran suku bunga penjaminan, 

                                                             
9 Agung B.G.B. Indraatmaja, Lembaga 

Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi 
Nasabah dan Bank, (Tesis), Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 35. 
10 Rizal Ramadhani, Likuidasi Terhadap 

Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan 

Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum 

terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin 

Simpanan dalam Pelaksanaan Program 

Penjaminan Simpanan, Buletin Hukum 

Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 

Nomor 3 Desember 2006, hal. 2. 

dimana dalam menentukan besaran 

suku bunga penjaminan LPS harus 

memperhatikan besaran BI rate. 

Sedangkan dalam hal nilai yang 

dijamin LPS tidaklah memiliki 

kewenangan penuh untuk 

menentukan nilainya melainkan 

harus di bicarakan dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan kemudian 

ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah.  

Lazimnya suatu lembaga 

penjamin simpanan yang dibentuk di 

negara-negara lain, LPS juga 

diharapkan dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik dalam 

menjamin simpanan nasabah bank 

secara terbatas sehingga mendukung 

upaya stabilitas sektor perbankan. 

Pada saat bersamaan, LPS juga 

diharapkan dapat menangani 

permasalahan yang dialami oleh 

bank peserta program 

penjaminan.Fungsi ini dilengkapi 

kewenangan untuk menangani 

penutupan bank bermasalah hingga 

pelaksanaan likuidasinya, semangat 

dari kelaziman fungsi ini adalah 

karena sebagai lembaga yang 

menjamin simpanan nasabah, LPS 

memiliki exposure risiko terbesar 

apabila bank pesertanya ditutup. 

Kewenangan lain yang 

dimiliki oleh LPS adalah 

kewenangannya dalam rangka untuk 

menjalankan fungsinya sebagai 

pemelihara stabilitas sistem 

perbankan khususnya dalam 

penanganan dan penyelesaian bank 

Gagal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 UU LPS, yaitu : 

a. mengambil alih dan 

menjalankan segala hak dan 

wewenang pemegang saham, 

termasuk hak dan wewenang 

RUPS; 
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b. menguasai dan mengelola 

aset dan kewajiban Bank 

Gagal yang diselamatkan: 

c. meninjau ulang, 

membatalkan, mengakhiri, 

dan/atau mengubah setiap 

kontrak yang mengikat Bank 

Gagal yang diselamatkan 

dengan pihak ketiga yang 

merugikan bank; dan 

d. menjual dan/ atau 

mengalihkan aset bank tanpa 

persetujuan debitur dan/atau 

kewajiban bank tanpa 

persetujuan kreditur. 

Dalam menjalankan 

kewenangannya ini, LPS tidak 

berdiri sendiri, melainkan 

bekerjasama dengan lembaga lain 

yakni Lembaga Pengawas Perbankan 

yang dalam hal ini adalah Bank 

Indonesia dan juga pemerintah yang 

diwakili oleh Menteri Keuangan, di 

mana kerjasama LPS dengan 2 pihak 

ini dilakukan dalam hal untuk 

merumuskan kebijakan penyelesaian 

bank gagal. Selain dalam hal 

perumusan kebijakan, kerjasama 

LPS dengan 2 pihak ini terjadi ketika 

pelaksanaanya, seperti misalnya 

dalam penentuan suatu bank dalam 

kondisi bank gagal, hal ini 

sepenuhnya menjadi kewenangan 

Bank Indonesia, sehingga LPS hanya 

tinggal menerima saja bank dalam 

kondisi demikian tanpa ada 

kewenangan untuk campur tangan, 

dan kemudian bank gagal tersebut 

diputuskan untuk diselamatkan atau 

tidak diselamatkan. 

Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS) dapat berfungsi untuk 

mengatur keamanan dan kesehatan 

bank secara umum. Di samping itu 

LPS juga dapat berfungsi sebagai 

pengawas yang dilakukan dengan 

cara memantau neraca, praktik 

pemberian pinjaman dan strategi 

investasi dengan maksud untuk 

melihat tanda-tanda financial distress 

yang mengarah kepada kebangkrutan 

bank. Oleh sebab itulah keberadaan 

LPS sebagai bagian dari sistem 

perbankan menjadi penting guna 

mencegah kepanikan nasabah dengan 

jalan meyakinkan nasabah tentang 

keamanan simpanan sekalipun 

kondisi keuangan bank menurun. 

Pentingnya peran Lembaga 

Penjamin Simpanan dalam sistem 

perbankan dapat didasarkan pada 

beberapa pertimbangan,yaitu11: 

a. Dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu negara, 

peranan sektor finansial yang 

stabil sangat penting dan inti 

kestabilan sektor finansial 

adalah stabilitas sistem 

perbankan domestik. Peranan 

penting sektor perbankan itu 

dapat dilihat dalam aspek 

sistem pembayaran yang 

memungkinka terjadinya 

transaksi perdagangan. Di 

samping itu, bank melakukan 

penghimpunan dana secara 

lebih efisien dan untuk 

seterusnya disalurkan kepada 

masyarakat. Sebaliknya, dana 

masyarakat yang disimpan di 

bank sangat menentukan 

ekstensi dan keuntungan 

suatu bank.  

b. Untuk mencegah terjadinya 

erosi kepercayaan masyarakat 

terhadap bank yang dapat 

mengakibatkan terjadinya 

rush yang sudah tentu dapat 

membahayakan bank secara 

individual dan sistem 

perbankan secara 

keseluruhan. 

c. Dalam era globalisasi dengan 

kemajuan teknologi informasi 

                                                             
11 Ibid, hal. 58. 
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dan komputer telah 

mengakibatkan terjadinya 

global market dimana dana 

bebas bergerak dari satu 

negara ke Negara lain. Kalau 

pemilik dana kurang percaya 

pada sistem perbankan 

nasional, maka ia dapat 

menanamkan dananya di luar 

negeri (capital flight) yang 

dapat mengakibatkan 

hilangnya atau berkurangnya 

kekuatan yang produktif dari 

suatu negara. 

Menurut Rudjito (Ketua 

Dewan Komisioner Lembaga 

Penjamin Simpanan), Lembaga 

Penjamin Simpanan dirancang dan 

dibentuk sebagai bagian dari jaring 

pengaman sistem keuangan 

(financial safety net) di Indonesia 

yang mencakup 4 (empat) elemen 

yaitu :12 

a. Pengaturan dan pengawasan 

terhadap institusi-institusi 

keuangan dan pasar; 

b. Bertindak sebagai lender of 

the last resort; 

c. Skim penjaminan simpanan; 

dan 

d. Manajemen krisis. 

 

Yang termasuk ke dalam 

sistem jaring pengaman sistem 

keuangan adalah Departemen 

Keuangan selaku pemegang 

kekuasaan finansial, Bank Indonesia 

selaku pengawas dan lender of the 

last resort, dan Lembaga Penjamin 

Simpanan selaku pemegang 

kewenangan mengenai penjaminan 

simpanan nasabah. Departemen 

Keuangan, Bank Indonesia, serta 

Lembaga Penjamin Simpanan 

                                                             
12 Rudjito, Opening Remark, IADI 6th 

Asia Regional Committee Meeting & 

International Conference. (Makalah), 

Jakarta, 2008, hal. 4. 

bersama-sama menentukan kerangka 

dan prosedur jaring pengaman sistem 

keuangan yang dapat 

menggambarkan secara jelas tugas-

tugas dan kewenangan setiap 

institusi yang terkait sekaligus 

mekanisme koordinasi terhadap 

pencegahan dan penanganan krisis 

finansial. 

Pembentukan Lembaga 

Penjamin Simpanan diharapkan 

dapat lebih menjamin dana simpanan 

masyarakat di bank-bank. Dengan 

adanya Lembaga Penjamin 

Simpanan yang berperan sebagai 

penjamin terhadap simpanan nasabah 

bank, maka apabila terdapat bank 

yang mengalami kesulitan usaha, 

kemudian dicabut izin usahanya dan 

dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap 

terjamin. Dengan kata lain, Lembaga 

Penjamin Simpanan merupakan 

bentuk nyata dari adanya penjaminan 

dan perlindungan terhadap dana 

simpanan masyarakat. Dengan 

adanya Lembaga Penjamin 

Simpanan menunjukkan terdapat 

jaminan secara eksplisit bagi nasabah 

penyimpan apabila bank dilikuidasi. 

3. Perlindungan Hukum Terhadap 

Nasabah Penyimpan Yang 

Dirugikan Akibat Adanya Putusan 

Pailit. 

Pada dasarnya perlindungan 

terhadap debitur sudah diawali 

dengan adanya asas keseimbangan 

dan keselarasan yang tercantum 

dalam norma dasar negara kita yakni 

Pancasila khususnya sila kelima  

yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia”. Berdasarkan asas 

keseimbangan ini maka tidak 

dikehendaki adanya suatu hubungan 

yang timpang diantara sesama 

manusia. Asas ini kemudian 

dituangkan dalam batang tubuh UUD 

1945, mengatur bahwa 

segala warga negara bersamaan 
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kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintahan, dan wajib menjunjung 

tinggi hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. Namun 

demikian mengingat kedudukannya 

sebagai dasar negara dan UUD, 

perlindungan yang diberikan ini 

masih begitu umum sehingga masih 

memerlukan peraturan perundang-

undangan lain dibawahnya. Secara 

garis besar perlindungan hukum 

terhadap debitur dapat diambil dari 

beberapa sumber hukum, antara lain: 

a) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) 

Pasal 1339 KUH Perdata 

Undang-undang memberikan 

perlindungan terhadap debitur dari 

sesuatu yang tidak secara tegas 

tertulis dalam perjanjian. 

Perlindungan tersebut disebutkan di 

dalam pasal 1339 KUH Perdata yang 

selengkapnya menetapkan “Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat 

untuk hal-hal yang tegas dinyatakan 

di dalamnya, tetapi juga untuk segala 

sesuatu yang menurut sifat perjanjian 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 

atau undang-undang. 

b) Undang-undang No. 7 tahun 

1992 JO Undang-undang No 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Dalam undang-undang ini, 

perlindungan terhadap debitur  

dibagi menjadi dua, yakni bersifat 

preventif dan bersifat represif. 

Perlindungan Preventif adalah 

perlindungan yang sifatnya 

mencegah terjadinya suatu 

permasalahan, yaitu permasalahan 

yang mungkin timbul akibat 

ditandatanganinya perjanjian kredit 

bank.  Perlindungan ini lazimnya 

melalui peraturan perundang-

undangan yang memuat mekanisme 

yang menuntun pihak bank maupun 

debitur agar pada saat pelaksanaan 

perjanjian tidak menimbulkan 

permasalahan. Sedangkan 

perlindungan represif adalah 

perlindungan yang diberikan  

terhadap debitur setelah terjadinya 

permasalahan dan bersifat 

menanggulangi. Perlindungan yang 

bersifat preventif ada dalam 

ketentuan pasal : 

1. Pasal 8 UUP 

Bila melihat dari sisi transaksi 

kredit, hubungan antara bank 

dengan debitur memang hanya 

sekedar hubungan antara 

pemberi kredit dengan kredit 

saja. Tetapi bila melihatnya 

lebih jauh, sebenarnya 

hubungan tersebut lebih 

daripada itu karena 

menyangkut suatu 

kepercayaan, yakni 

kepercayaan antara bank 

sebagai kreditur terhadap 

debiturnya begitu pula 

sebaliknya. Bank percaya 

bahwa debitur akan 

bertanggung jawab atas kredit 

yang diberikan, termasuk untuk 

mengembalikannya beserta 

seluruh bunganya tepat waktu, 

dan debitur pun percaya bahwa 

bank dapat memberikan kredit 

yang dibutuhkan dengan 

syarat-syarat yang tidak 

memberatkan. 

2. Pasal 29 UUP 

Pada intinya perlindungan 

terhadap debitur yang ada 

dalam pasal ini hampir sama 

dengan pasal sebelumnya. 

Yakni bersifat tidak langsung 

karena lebih membebankan 

tanggung jawab kepada bank. 

Namun salah satu yang perlu 

dianalisa adalah tentang 

kewajiban bank untuk 

menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan 

timbulnya resiko kerugian 
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sehubungan dengan transaksi 

nasabah yang dilakukan 

melalui bank. Dilihat dari sisi 

debitur maka adanya ketentuan 

ini sebenarnya dapat 

mewujudkan keseimbangan 

posisi tawar diantara para 

pihak pada saat perjanjian 

kredit disepakati asalkan 

benar- benar dilaksanakan. 

3. Pasal 49 ayat 2 UUP 

Untuk melindungi debitur jujur 

dan beritikad baik, Undang-

undang memberikan sanksi 

tegas kepada anggota dewan 

direksi, komisaris, direksi atau 

pegawa bank lainnya yang 

dengan sengaja tidak 

menerapkan prinsip-prinsip 

pemberian kredit yang sehat 

dengan ancaman pidana 

penjara paling lama delapan 

tahun, serta denda paling 

banyak seratus miliar. 

Bank harus memelihara 

tingkat kesehatan, untuk dalam 

pelaksanaannya bank harus 

menjalankan kegiatan usaha dengan 

prinsip kehati-hatian, dan Bank 

Indonesia melakukan pembinaan dan 

pengawasan bank.Pembinaan dan 

pengawasan bank merupakan suatu 

ketentuan dalam UU Perbankan yang 

bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap bank yang 

bersangkutan dan nasabah 

penyimpan. -ketentuan tersebut telah 

mengatur mengenai pengawasan 

internal bank. 

c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) 

Setiap pemakai atau penikmat 

atas suatu barang dan jasa sudah 

seharusnya dilindungi hak-haknya 

sebagaimana tercantum di dalam 

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, meliputi:  

1. hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa;  

2. hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan;  

3. hak atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

4. hak untuk didengar pendapat 

dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang 

digunakan;  

5. hak untuk mendapatkan 

advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen 

secara patut;  

6. hak untuk mendapat 

pembinaan dan pendidikan 

konsumen;  

7. hak untuk diperlakukan atau 

dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif;  

8. hak untuk mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;  

9. hak-hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

 

Adapun upaya penyelesaian 

sengketa untuk mendapatkan ganti 

kerugian oleh nasabah dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, baik 

melalui lembaga kepailitan ataupun 

yang lainnya. Jumlah ganti kerugian 
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tentu saja harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atas 

kesepakatan masing-masing pihak. 

Jika permintaan yang diajukan 

nasabah dirasakan tidak 

mendapatkan tanggapan yang layak 

dari pihak terkait, maka nasabah 

berhak untuk mendapatkan 

penyelesaian hukum termasuk 

advokasi. Dengan kata lain, setiap 

nasabah yang merasa dirugikan 

berhak untuk menuntut 

pertanggungjawaban hukum dari 

pihak yang telah merugikannya 

sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yang berlaku maupun 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen.  

d) Perlindungan Hukum Menurut 

Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan  

Di dalam ketentuan Pasal 29-30 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

juga disebutkan kewenangan OJK 

manakala terjadi pengaduan 

konsumen terhadap Lembaga Jasa 

Keuangan yang bermasalah, yaitu:  

1. menyiapkan perangkat yang 

memadai untuk pelayanan 

pengaduan Konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku di 

Lembaga Jasa Keuangan;  

2. memfasilitasi penyelesaian 

pengaduan Konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku di 

Lembaga Jasa Keuangan 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan;  

3. memerintahkan atau 

melakukan tindakan tertentu 

kepada Lembaga Jasa 

Keuangan untuk 

menyelesaikan pengaduan 

Konsumen yang dirugikan 

Lembaga Jasa Keuangan 

dimaksud;  

4. mengajukan gugatan terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan 

terkait untuk memperoleh 

kembali harta kekayaan milik 

pihak yang dirugikan dari 

pihak yang menyebabkan 

kerugian, baik yang berada di 

bawah penguasaan pihak 

yang menyebabkan kerugian 

dimaksud maupun di bawah 

penguasaan pihak lain.  

Kewenangan yang dimiliki oleh 

OJK pada dasarnya bertujuan untuk 

menjamin kepentingan semua pihak 

demi mewujudkan suatu iklim usaha 

asuransi yang sehat dan memberikan 

perlindungan hukum kepada para 

nasabahnya. Karena, jika memang 

perusahaan asuransi harus benar-

benar dinyatakan pailit melalui 

putusan Pengadilan Niaga maka OJK 

harus memastikan bahwa dalam hal 

kepailitan tersebut perusahaan 

memang dalam keadaan insolvent 

(tidak sehat) untuk melindungi 

kepentingan yang lebih besar. 

Perlindungan umum yang 

dimaksud, disebutkan dalam Pasal 2 

UUPK yang menyebutkan adanya 

lima asas perlindungan konsumen, 

yakni asas manfaat, 

keadilan,keseimbangan, keamanan 

dan keselamatan serta asas kepastian 

hukum. Dalam penjelasannya asas-

asas tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Asas Manfaat 

Mengandung makna bahwa 

segala upaya dalam 

penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-

besarnya kepada konsumen 

maupun kepada pelaku usaha. 

2. Asas Keadilan 
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Mengandung makna bahwa 

baik konsumen maupun 

pelaku usaha  diberikan 

kesempatan untuk 

memperoleh hak dan 

melaksanakan kewajiban 

secara adil. 

3. Asas Keseimbangan 

Mengandung makna bahwa 

negara memberikan 

keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, 

pelaku usaha, dan pemerintah 

baik dalam arti materiil 

maupun spiritual. 

4. Asas Keamanan dan 

Keselamatan 

Bahwa negara memberikan 

jaminan atas keselamatan dan 

keamanan konsumen dalam 

pemanfaatan barang dan/ atau 

jasa yang digunakan. 

5. Asas Kepastian Hukum 

Bahwa negara menjamin 

adanya suatu kepastian 

hukum kepada konsumen 

maupun pelaku usaha dalam 

penyelenggaraan 

perlindungan konsumen. 

Nasabah merupakan konsumen 

dari pelayanan jasa perbankan, 

perlindungan konsumen baginya 

merupakan suatu tuntutan tidak 

boleh diabaikan begitu saja. Dalam 

dunia perbankan, pihak nasabah 

merupakan unsur yang sangat 

berperan sekali, mati hidupnya dunia 

perbankan bersandar kepada 

kepercayaan dari pihak masyarakat 

atau nasabah. Kedudukan nasabah 

dalam hubungannya dengan jasa 

perbankan, berada pada dua sisi yang 

dapat bergantian sesuai dengan sisi 

mana berada. Dilihat pada sisi 

pengerahan dana, nasabah yang 

menyimpan dananya pada bank baik 

sebagai penabung, deposan maupun 

pembeli surat berharga (obligasi atau 

commercial paper) maka pada saat 

itu nasabah berkedudukan sebagai 

debitur dan bank sebagai kreditur. 

Dalam pelayanan jasa perbankan 

lainnya seperti dalam pelayanan 

bank garansi, penyewaan save 

depostie box, transfer uang, dan 

pelayanan lainnya, nasabah 

mempunyai kedudukan yang berbeda 

pula. Tetapi dari semua kedudukan 

tersebut pada dasarnya nasabah 

merupakan konsumen dari pelaku 

usaha yang menyediakan jasa di 

sektor perbankan. 

Fokus persoalan perlindungan 

nasabah tertuju pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta 

ketentuan perjanjian yang mengatur 

hubungan antara bank dengan 

nasabah dapat terwujud dari suatu 

perjanjian, baik perjanjian yang 

berbentuk akta di bawah tangan 

maupun dalam bentuk otentik.  

Sisi lain yang menjadi fokus 

perlindungan konsumen dalam sektor 

jasa perbankan, yaitu pelayanan di 

bidang perkreditan. Hal-hal yang 

menjadi perhatian untuk 

perlindungan konsumen, yaitu pada 

proses yang harus ditempuh, dan 

warkat-warkat yang digunakan 

dalam pemberian krdit tersebut. 

Tidak kalah pentingnya pula yaitu 

saat pengikatan hukum antara bank 

dengan nasabah dimana secara 

hukum biasanya menyangkut dua 

macam pengikatan berupa: perjanjian 

kredit dan perjanjian tambahan yakni 

perjanjian mengikuti perjanjian 

pokok berupa suatu perjanjian 

penjaminan, 

Berbagai regulasi dalam 

bidang perbankan mengenai 

perlindungan nasabah bank 

diantaranya adalah Penerbitan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 

2005 tentang “Transparansi 
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Informasi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah” 

dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 

20 Januari 2005 tentang 

“Penyelesaian Pengaduan Nasabah” 

dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 

Januari 2006 tentang “Media 

Perbankan”. 

 

E. KESIMPULAN  

Berdasarkan Undang-Undang 

Kepailitan, Bank Indonesia diberikan 

wewenang untuk mengajukan 

kepailitan terhadap bank bermasalah. 

Kepailitan merupakan alternatif 

penyelamatan atau pemberesan harta 

pailit bank bermasalah melalui jalur 

Pengadilan Niaga jika tindakan- 

tindakan penyelamatan bank 

berdasarkan Undang-Undang 

Perbankan tidak berhasil 

menyelamatkan bank bermasalah. 

Namun, upaya kepailitan ini belum 

pernah dimanfaatkan oleh Bank 

Indonesia karena selama ini upaya 

likuidasi bank dianggap lebih pas 

untuk digunakan untuk 

menyelesaikan bank yang 

bermasalah. 

Perlindungan secara eksplisit 

(explicit deposit protection), yaitu 

perlindungan melalui pembentukan 

suatu lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat, sehingga 

apabila bank mengalami kegagalan, 

lembaga tersebut yang akan 

mengganti dana masyarakat yang 

disimpan pada bank yang gagal 

tersebut. Perlindungan ini diperoleh 

melalui pembentukan lembaga yang 

menjamin simpanan masyarakat, 

sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 

tentang Jaminan Terhadap 

Kewajiban Bank Umum dan dalam 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). 

Perlindungan hukum terhadap 

nasabah penyimpan dana dalam 

sistem perbankan di Indonesia 

dilakukan secara implisit dan secara 

eksplisit. Perlindungan secara 

implisit melalui pengawasan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia untuk 

menghindarkan kebangkrutan bank. 

Melalui peraturan 

perundangundangan yakni UU 

Perbankan dan UU Perlindungan 

Konsumen, memelihara tingkat 

kesehatan bank, melakukan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian, 

cara pemberian kredit yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan 

nasabah dan menyediakan informasi 

risiko pada nasabah.  
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