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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Kehidupan ini, setiap negara dalam melakukan kegiatan perekonomiannya 

tidak terlepas dari kegiatan perbankan termasuk negara Indonesia sendiri. 

Sebelum adanya perbankan, zaman dahulu melaksanakan  kegiatan 

perekonomian menggunakan sistem yang sangat sederhana, yaitu dengan 

menggunakan sistem barter. Sistem barter merupakan suatu kegiatan untuk 

menukar antara satu barang dengan barang lainnya. Namun dikarenakan sistem 

barter dianggap tidak efisien, maka munculah alat tukar, yaitu uang. Uang ini 

memiliki peran penting dalam kegiatan perbankan 

 Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran 

uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bahwa bank memiliki 

pengertian 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. 

Dalam menjalankan perekonomian nasional, Bank sebagai urat nadi dari sistem 

keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesatuan ekonomi 

nasional serta menyeimbangkan kemajuan dengan melakukan aktifitas menerima 

simpanan dari masyarakat yaitu berupa giro, tabungan, giro atau bentuk lain yang 

dipersamakan. 

 Zaman penjajahan Belanda merupakan awal mula sejarah perbankan itu 

masuk ke Indonesia. Pada saat itu Hindia Belanda mendirikan beberapa bank yang  
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mempunyai peran penting dalam melakukan transaksi penjualan hasil barang yang 

ada di Indonesia ke luar negeri. Kemudian bank-bank di Indonesia semakin 

berkembang pesat pada saat Indonesia merdeka sehingga pemerintah 

menasionalisir beberapa bank Belanda. 

 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan 

mengatakan bahwa pada saat tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi 

moneter dan melanda bank-bank yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan 

16 bank dilikuidasi. Akibat dari banyaknya bank yang dilikuidasi karena tidak 

sanggup mengatasi krisis yang terjadi, maka pada saat itu kepercayaan masyarakat 

pada dunia perbankan menurun dan berlomba-lomba untuk menarik semua dana 

yang ada di dalam bank. Tindakan yang dilakukan pemerintah saat terjadi krisis 

ekonomi moneter adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya 

yaitu kebijakan blanket guarantee yang memiliki fungsi untuk memberikan 

jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank. Hal ini ditetapkan dalam 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 

tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 

 Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang 

mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/masyarakat 

dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya, oleh karena itu kegiatan perbankan 

membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, 

hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat 
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dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang diakui 

baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.1 

 “Perlindungan hukum itu sendiri dibuat oleh pemerintah yang merupakan 

upaya tindakan hukum untuk yang telah diatur sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku demi memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat 

sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Nasabah 

penyimpan dana tidak perlu khawatir apabila haknya tidak terpenuhi karena 

pemerintah telah mengeluarkan peraturan undang-undang yang lebih khusus 

untuk menjamin perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana si suatu bank.” 

 Pelaksanaan kebijakan blanket guarantee yang dibuat pemerintah terbukti 

secara perlahan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 

yang ada di Indonesia, sehingga pada saat itu masyarakat perlahan memercayai 

bank kembali dan mulai berhenti menarik seluruh dananya yang ada di bank, 

namun dikarenakan jaminan yang diberikan terlalu luas ruang lingkupnya maka 

pihak bank dianggap tidak menggunakan asas kehati-hatian dalam mengelola dana 

simpanan nasabah dan pihak nasabah yang tidak memedulikan kondisi keuangan 

yang ada di bank dikarenakan dana simpanannya yang ada di bank sudah dijamin 

seutuhnya oleh pihak pemerintah. Sehingga program ini kurang mendorong 

terciptanya disiplin pasar sehingga hal tersebut menjadi beban untuk anggaran 

negara. 

 Pengaturan penjaminan dana nasabah sangat penting dikarenakan 

peristiwa krisis moneter maka dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang 

                                                 
1 Gunarto Suhardi, “Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum”, (Kanisius, Yogyakarta, 2003), 

hlm. 23. 
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Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. Pada pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan menentukan: 

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada 

bank yang bersangkutan”. 

Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan  

menyebutkan bahwa: 

“Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan”. 

 Tanggal 22 September 2005, Undang-undang Lembaga Penjamin 

Simpanan No 24 Tahun 2004 baru mulai berjalan efektif walaupun sudah 

disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 September 2004. Lembaga Penjamin 

Simpanan bersifat trasparan, akuntabel serta independen dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan wewenangnya.  

 Tanggal 22 September 2005, Undang-undang Lembaga Penjamin 

Simpanan No 24 Tahun 2004 baru mulai berjalan efektif walaupun sudah 

disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 September 2004. Lembaga Penjamin 

Simpanan bersifat trasparan, akuntabel serta independen dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan wewenangnya.  

 Undang-Undang No 24 Tahun 2004 pasal 11 ayat (1) nilai simpanan yang 

dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah). Namun tahun 2008 berdasarkan kesepakatan persetujuan 

antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Presiden Republik 
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Indonesia maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 

Tahun 2008 pasal 1 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga 

Penjamin Simpanan yang semula sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) 

menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sehingga apabila nasabah yang 

menyimpan dananya di satu bank dan dana tersebut melebihi Rp.2.000.000.000,- 

(dua milyar rupiah) maka dana simpanan tersebut tidak dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan.. 

 Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan bersifat trasparan, 

akuntabel serta independen dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya 

beserta bertanggung jawab kepada Presiden. Independensi Lembaga Penjamin 

Simpanan mengandung arti bahwa pihak manapun termasuk pemerintah tidak 

boleh ikut campur tangan dalam melaksanakan wewenang dan tugas diberikan 

oleh undang-undang kecuali hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “UPAYA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN DANA NASABAH 

BANK DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009” 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan-rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis berdasarkan 

latar belakang, sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas dana 

simpanannya melalui Lembaga Penjamin Simpanan? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila 

tabungannya yang bermasalah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan tidak dapat ditarik? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis,  

maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank 

atas simpanannya melalui Lembaga Penjamin Simpanan 

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah 

apabila tabungannya yang bermasalah tidak dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan tidak dapat ditarik. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

 Memberi manfaat dan menambah wawasan kepada pembaca 

tentang pemahaman ilmu pengetahuan dalam perlindungan terhadap 
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nasabah bank atas simpanannya pada perbankan yang dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan. 

b. Manfaat Praktis 

 Memberi manfaat sebagai bahan untuk para akademisi dalam 

mengkaji permasalahan yang serupa dan menambah wawasan dibidang 

perbankan dan menjadi masukan bagi pembaca agar lebih memahami 

tentang perlindungan kepada nasabah terhadap simpanannya yang ada 

pada bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 
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