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Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui 

permasalahan tentang perlindungan hukum untuk nasabah bank yang dana 

simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta apa 

kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank apabila bank 

tersebut dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia dan tidak bias diselamatkan 

sehingga izin usahanya harus dicabut. 

 Penulis dalam menganalisis permasalahannya menggunakan penelitian 

yang bersifat normatif, yaitu dengan mengacu kepada norma hukum positif yang 

tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan menggunakan 

data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan 

data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku 

atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

Dari hasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa setiap bank 

wajib menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan sehingga apabila bank 

peserta mengalami kebangkrutan dan tidak bisa mengembalikan simpanan 

nasabah, maka Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menggantikan peran 

bank untuk mengembalikan uang nasabah. Nilai simpanan yang dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan  maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar 

rupiah) per nasabah per bank bukan per rekening. Apabila simpanan nasabah 

yang di bank melebihi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), kelebihannya tidak 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bagi nasabah penyimpan dana yang 

simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan namun memenuhi 
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ketetuan pada Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 19 dapat 

mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan ataupun 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Bank yang tidak dapat bertanggung 

jawab kepada nasabah penyimpan dana yang haknya tidak terpenuhi dari hasil 

penjualan aset bank, maka pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan 

bank gagal yang akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah. 

Kesimpulan yang dapat Penulis simpulkan pada penelitian ini adalah 

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang diberikan dapat 

dikaitkan pada tiga teori yaitu Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan. 

Serta dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dapat ditempuh 

dengan Upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Upaya Represif.  
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