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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan 

a Pengertian Bank 

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti 

tempat penukaran uang.1 Bank adalah lembaga keuangan yang 

menghimpunkan serta menerima dana masyarakat yang memiliki 

dana lebih kemudian dana tersebut kembali disalurkan kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana tersebut untuk keperntingan 

tertentu. 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 dana simpanan 

yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan juga 

deposito atau bentuk lain yang dipersamakan, sehingga dana 

simpanan dari masyarakat yang dikelola oleh perbankan adalah 

untuk memperoleh suatu keuntungan 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan Pasal 1 angka 1: 

 

                                                 
1 Abdurrahman, Op. Cit. 
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“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.2 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.3 

 

Kasmir, dalam bukunya Manejemen Perbankan (2000:11) 

menjelaskan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh bank 

adalah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki dana lebih dan dana tersebut disalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk keperluang 

tertentu selain itu bank juga dapat menawarkan jasa bank lainnya. 

 Sinungan, dalam bukunya Uang dan Bank (1997:3) 

menjelaskan bahwa bank sebagai perantara keuangan antara dua 

pihak yaitu pihak yang memiliki dana lebih dan juga pihak yang 

kekurangan dana. 

Bank bersungguh-sungguh dalam mengelola dana simpanan 

nasabah dengan cara menjaga kualitas kinerjanya agar tingkat 

kesehatan bank terus meningkat. Baik dan buruknya kondisi 

tingkat kesehatan perbankan dapat dipengaruhi berbagai faktor, 

                                                 
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Ps 1 angka 1. 
3 Ibid., Ps. 1 angka 2. 

Jaslyn Delisya Shandra, 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, 2018
UIB Repository©2018



10 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

salah satunya yaitu kredit. Nasabah dalam menilai tingkat 

kesehatan bank dapat menggunakan beberapa metode yang salah 

satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.13/ 1/ PBI/ 2011 yang 

dalam penilaiannya menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Peraturan ini 

merupakan pengganti Peraturan Bank Indonesia No. 6/ 10/ PBI/ 

2004 dengan faktor-faktor penilaianya digolongkan dalam 6 faktor 

yang disebut CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, 

Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks). 

b. Pengertian Nasabah 

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah 

Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan 

bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang 

yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian.4 

Definisi direalisasikan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian 

nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, yaitu : 

1) “Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang 

menempatkan dananya di bank dalam bentuk 

simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan. 

                                                 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nasabah” diakses dari https://kbbi.web.id/nasabah, pada 

tanggal 15 September 2017, pukul 16:42 WIB 
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2) Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang 

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan”. 

Yusuf Shofie dalam bukunya yang berjudul Perlindungan 

Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, menjelaskan 

bahwa Dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah 

yaitu: 

1) Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada 

suatu bank. 

2) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan. 

3) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui 

bank. 

Pihak yang termasuk kategori nasabah, yaitu: 

1) Orang 

(Pihak yang termasuk nasabah bank adalah orang dewasa  

yang dapat menikmati fasilitas tabungan, deposito, giro, 

fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya. Sedangkan nasabah 

bank yang yang termasuk orang yang belum dewasa hanya 

dapat menikmati fasilitas tabungan. Perjanjian yang telah 

dibuat oeleh bank dengan nasabah yang dianggap belum 

dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang 

diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak 

dipenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian seperti yang 

termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian 
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tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum 

dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan 

pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari 

orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, 

maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap 

para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro biasanya 

diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini 

disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam 

pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro 

diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa. ) 

2) Badan Hukum 

Pihak yang termasuk nasabah bank dapat berupa badan 

hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai nasabah yang 

berbentuk badan hukum adalah aspek legalitas dari badan 

hukum tersebut serta memiliki wewenang untuk melakukan 

tindakan dari pihak yang memiliki hubungan dengan bank. 

Nasabah yang berbentuk badan hukum yang ingin melakukan 

tindakan dan berhubungan langsung dengan bank harus 

berdasarkan undang-undang dan ketetentuan internal dari 

pihak bank itu sendiri, sehingga saat melakukan perbuatan 

hukum harus mendapat persetujuan dari komisaris dan juga 

Jaslyn Delisya Shandra, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Dana Nasabah Bank Ditinjau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
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para pemegang saham. Selain itu, hal yang harus diperhatikan 

adalah anggaran dasar dari badan hukum yang berkaitan. 

b Asas, fungsi dan tujuan Perbankan 

1 Kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan 

kemitraannya agar dapat menciptakan sistem perbankan sehat, 

maka dibutuhkan beberapa landasan asas-asas.yaitu: 

a) Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan menyatakan bahwa: 

“perbankan Indonesia dalam mejalankan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan asas kehati-hatian”. 

Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan 

menyatakan bahwa; 

“setiap bank wajib melakukan kegiatan usahanya 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. 

  

Asas kehati-hatian diberlakukan dengan harapan dapat 

meningkatkan rasa percaya masyarakat dalam menyimpan 

dananya di bank. Sehingga terwujudnya sister perbankan 

yang yang sehat dan efisien 

b) Asas Demokrasi Ekonomi 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan menyatakan bahwa: 
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“perbankan Indonesia dalam mejalankan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan asas kehati-hatian”. 

 

Berdasarkan penjelasan undang-undang diatas tentang 

pembahasan mengenai demokrasi ekonomi adalah 

demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan 

perundang-undangan serta pancasila . 

c) Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) 

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus 

berlandaskan sistem kepercayaan antara pihak bank dengan 

pihak nasabah dikarenakan bank wajib untuk terus menjaga 

kesehatan bank sehingga nasabah memercayai dan 

menyimpan dana simpanannya di bank. 

Hubungan antarbank dan nasabah debitur juga bersifat 

sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan 

kewajiban-kewajiban (fiduciary obligation) kepada bank 

terhadap nasabahnya. Oleh karena itu, masyarakat bisnis 

dan perbankan di Indonesia berpendapat bahwa hubungan 

antar bank dan nasabah debitur bukan sekedar hubungan 

kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan.5 

d) Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) 

                                                 
5 Rahmadi Usman, “Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia”, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2001), hlm 16. 
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Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus 

berlandaskan asas kerahasiaan yaitu bank wajib untuk 

menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan data 

nasabah, keuangan nasabah dan segala hal yang 

dipersamakan dengan itu agar masyarakat tidak perlu takut 

identitas dan data diri mereka akan dibocorkan oleh pihak 

perbankan kepada pihak luar. Sehingga masyarakat dapat 

dengan tenang memercayai bank dan menyimpan uangnya 

di bank. 

Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya rahasia 

bank ini, yaitu sebagai berikut: 

(1) Teori Mutlak 

Teori mutlak menjelaskan bahwa dalam hal atau 

keadaan apapun rahasia data dan keuangan nasabah 

tidak boleh dibocorkan kepada pihak manapun atau 

siapapun selain kepada orang yang bersangkutan. 

(2) Teori Relatif 

Teori relatif ini menjelaskan bahwa bank tetap 

menjaga kerahasiaan terkait data dan keuangan nasabah. 

Namun hal ini dapat dikecualikan berdasarkan 

“Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) 

berbunyi” 

Jaslyn Delisya Shandra, 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, 2018
UIB Repository©2018



16 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 

Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali 

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , 

Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 

44A.” 

 

2 Fungsi bank yaitu menghimpunkan serta menerima dana 

masyarakat yang memiliki dana lebih kemudian dana tersebut 

kembali disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana 

tersebut untuk kepentingan tertentu. Fungsi dari bank itu 

sendiri juga dikemukakan oleh Susilo, Triandoro dan Santoso 

(2006:9). 

a) Fungsi bank sebagai Agent Of Trust 

Lembaga yang menggunakan kepercayaan nasabah 

dengan menghimpun dana masyarakat karena masyarakat 

memercayai bahwa dengan menyimpan dananya di bank 

makan akan lebih aman dibanding dana tersebut disimpan 

dirumah. Kemudian bank juga menyalurkan kembali dana 

simpanannya kepada pihak yang membutuhkan dana dan 

dengan percaya bahwa nasabah debitur dapat membayar 

kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati keduabelah pihak. 

b) Fungsi bank sebagai Agent of Development. 

Lembaga yang terus menggerakkan dana agar dapat 

terjadi pembangunan ekonomi pada sebuah negara. Contoh 

kegiatan yang dilakukan adalah investasi, sehingga apabila 

Jaslyn Delisya Shandra, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Dana Nasabah Bank Ditinjau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
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kegiatan tersebut lancar maka akan sangat membantu 

kegiatan pembangunan dalam perekonomian masyarakat. 

c) Fungsi bank sebagai Agent of services 

Fungsi bank yang menjadi agen pelayanan ini 

merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan 

pelayanan untuk masyarakat dalam bentuk jasa. Jasa 

pengiriman uang, pemberian jaminan dan kredit yang telah 

ditawarkan bank tersebut sangat erat berhubungan dengan 

adanya aktivitas perekonomian masyarakat pada 

umumnya. 

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 UU 

Perbankan yang menyatakan bahwa Fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat dari ketentuan ini tercermin fungsi bank 

sebagai Financial Intermediary perantara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak 

yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). Fungsi 

bank umum oleh Crosse & Hempel : 1980  

a) Penciptaan Uang 

b) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran 

c) Penghimpunan dana simpanan masyarakat 

d) Mendukung kelancaran transaksi internasional 

e) Penyimpanan barang-barang berharga 
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f) Pemberian jasa-jasa lainnya 

 Pasal 4 Nomor 10 Tahun 1998 UU Perbankan menyatakan 

bahwa: 

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesehjateraan rakyat. “ 

 

 Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang diatas maka 

penulis memberi kesimpulan bahwa bank yang ada di Indonesia 

dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki orientasi yang 

ekonomis dan  strategis.  

c Jenis-Jenis Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam Pasal 5, 

dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu : 

1 Bank Umum 

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 angka 3 

tentang Perbankan bahwa: 

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran”. 

 

2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 angka 4 

tentang Perbankan bahwa: 
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“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut kesimpulan 

penulis bahwa BPR dalam melaksanakan kegiatannya cakupan 

usahanya lebih sempit dibanding kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh bank umum dikarenakan BPR tidak boleh 

melakukan kegiatan usaha seperti menerima simpanan dalam 

perasuransian, giro, serta kegiatan valas. 

Menurut (Kasmir, 2008:34), adapun jenis perbankan dari 

berbagai segi, yaitu: 

1) Dilihat dari Fungsinya 

a) Bank Sentral Bank 

 Bank Sentral dalam menjalankan fungsi 

kegiatannya kendalinya dipegang Bank Indonesia. 

Fungsi bank Sentral adalah untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 

tentang perbankan, yaitu sebagai pengawas bank dan 

dalam kapasitasnya selaku Pembina. 

b) Bank Umum 

 Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

9/7/PBI/2007 adalah:  

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 
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yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.” 

 

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Cakupan kegiatan yang dilakukan oleh Bank tidak 

seluas dibandingkan dengan kegiatan usaha bank 

umum. BPR hanya melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah maupun secara 

konvensional. Fungsi BPR antara lain : 

(1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

(2) Memberikan kredit. 

(3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

(4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI 

adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia 

kepada BPR apabila BPR mengalami over 

likuiditas. 

Tugas Pokok BPR  menurut pasal 13 UU Perbankan 

No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki 

kegiatan usaha sebagai berikut: 
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(1) “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. 

(2) Memberikan kredit. 

(3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(4) Menempatkan dananya dalam bentuk 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, 

sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank 

lain.” 

 

Larangan Bagi BPR menurut pasal 14 UU 

Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR dilarang melakukan 

kegiatan usaha sebagai berikut. 

(1) “Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta 

dalam lalu lintas pembayaran 

(2)  Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 

(3)  Melakukan penyertaan modal 

(4)  Melakukan usaha perasuransian. 

(5)  Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.” 

 

2) Dilihat dari Kepemilikannya 

a) Bank milik Pemerintah 

 Bank ini milik pemerintah Indonesia,. Apabila 

dalam melakukan kegiatan usaha mendapatkan 

keuntungan maka akan menjadi milik pemerintah 

sendiri. Contohnya: Bank Tabungan Negara (BTN), 

Bank Rakyat Indonesia. 

b) Bank milik Swasta Nasional 

 Bank ini dimiliki oleh swasta sehingga seluruh 

keuntungan yang hasilkan dari kegiatan bank ini 
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pembagiannya dimiliki oleh pihak swasta saja bukan 

milik pemerintah. Contohnya: BCA, Bank Muamala. 

Bank Danamon. 

c) Bank Milik Asing 

 Bank ini dimiliki oleh pihak swasta maupun 

pemerintah asing yang merupakan cabang bank di luar 

negeri. Contohnya: Hongkong Bank, Bangkok Bank. 

d) Bank Milik Campuran  

 Bank ini dimiliki oleh pihak swasta nasional dan 

pihak asing. Contonya: Bank Finconesia, Interpascific 

Bank. 

e) Bank Milik Koperasi 

 Bank ini dimiliki oleh badan hukum yang berbentuk 

badan hukum koperasi. Contohnya: Bank Umum 

Koperasi Indonesia. 

3) Dilihat dari Segi Status 

a) Bank Devisa 

 Syarat untuk menjadi bank devisa ditentukan Bank 

Indonesia. Bank Devisa bisa melakukan kegiatan 

transaksi keluar negeri seperti transfer keluar negri 

dengan mata uang asing. Contohnya: pembukaan dan 

pembayaran Letter of Credit. 
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b) Bank Non Devisa 

 Cakupan kegiatan Bank Non Devisa dalam 

melakukan kegiatan usahanya tidak seluas cakupan 

kegiatan usaha bank Devisa karena tidak mendapat izin 

untuk melakukan transaksi dan transfer keluar negeri. 

Bank Non Devisa hanya dapat dapat melakukan 

kegiatan transaksi dalam negeri saja. 

4) Dilihat dari Segi Menentukan Harga 

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional 

 Mayoritas bank yang ada di Indonesia 

menggunakan prinsip konvensional dalam mencari 

keuntungan. Bank menggunakan metode menetapkan 

bunga untuk produk simpanan dan juga produk 

peminjaman. 

b) Bank berdasarkan prinsip syariah 

 Dalam melakukan kegiatan transaksi bank yang 

menerapkan prinsip syariah menggunakan hukum 

islam antara pihak bank dengan nasabah. 

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

a Pengertian Perlindungan Konsumen 

Nasabah yang menyimpan dananya didalam bank disebut 

sebagai konsumen, maka dari itu sudah selayaknya setiap nasabah 

mendapat perlindungan hukum terkait transaksi yang nasabah 
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lakukan dengan bank untuk menghindari kemungkinan resiko yang 

akan terjadi.  

Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perlindungan Konsumen di Indonesia menjelaskan bahwa hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua istilah 

yang berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah 

bagian dari konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kaitan dengan barang atau 

jasa konsumen dalam pergaulan hidup.6 Sedangkan hukum 

perlindungan konsumen adalah keseluruh asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 

hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau 

jasa). 7 Dari penjelasan kedua istilah tersebut maka dapat diketahui 

bahwa hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen 

memiliki tujuan yang sama tentang betapa pentingnya hukum 

terkait hak konsumen yang dapat diatur dan dipraktekan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabolok 

dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen di 

Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang pemberian 

perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya sebagai konsumen. Janus juga memberi pengertian 

                                                 
6 Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, (PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014), hlm 37 
7 Ibid, hal 38 
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hukum perlindungan konsumen adalah mengatur hak dan 

kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-

cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.8 

Pengertian perlindungan konsumen di Indonesia juga ada 

sebutkan pada Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang 

berbunyi: 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada Konsumen”. 

 

Pada UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 juga 

menyatakan bahwa 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

 

Perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan dalam era 

kemajuan iptek sebagai motor penggerak produsen dalam menjual 

baik itu jasa ataupun barang yang dihasilkan kepada konsumen 

sehingga konsumen itu sendiri dapat merasa dampak itu sendiri 

baik secara tidak langsung maupun secara langsung. 

Isitilah yang dipakai dalam perlindungan konsumen adalah 

untuk memberi gambaran tentang perlindungan hukum yang untuk 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang dapat merugikan 

pihak konsumen. 

                                                 
8 Janus Sidabolok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, (PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung), 2006, hlm 45 
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b Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

1 Asas-asas Perlindungan Konsumen 

Terdapat lima asas yang terkandung sebagai usaha 

memberikan perlindungan hukum dalam pasal 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu: 

a) Asas Manfaat 

Penerapan asas ini dilihat dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya baik itu kepada pihak konsumen maupun 

pihak pelaku usaha. Agar tidak ada salah satu pihak yang 

kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya atau 

sebaliknya . Kedua belah pihak tersebut harus memperoleh 

hak-haknya. Diharapkan bahwa dengan penerapan asas ini 

dalam hukum perlindungan konsumen ini maka dapat 

memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat serta 

kehidupan bangsa. 

b) Asas Keadilan 

Penerapan asas ini dapat dilihat berdasarkan pada pasal 4-

7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 

mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta 

pelaku usaha. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat 

diharapkan dapat terwujud secara maksimal sehingga 

pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha dapat 
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memiliki haknya dan melakukan kewajibannya dengan 

seimbang dan. Melalui pengaturan dan penerapan hukum 

perlindungan konsumen ini maka konsumen dan pelaku 

usaha dapat berlaku adil terkait hak dan kewajibannya 

c) Asas Keseimbangan 

Penerapan asas ini diharapkan kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara 

seimbang. Penegakan dan penerapan asas ini agar 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah 

memperoleh manfaat yang seimbang sesuai dengan hak 

dan kewajibannya masing-masing. 

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Penerapan asas ini diharapkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen akan memberi jaminan atas 

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. Dengan adanya penegakan 

dan penerapan maka dapat memberi jaminan hukum 

bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk 

yang dikonsumsinya dikarenakan produk yang dikonsumsi 

sudah terjamin kualitasnya. 

e) Asas Kepastian Hukum 

Jaslyn Delisya Shandra, 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, 2018
UIB Repository©2018



28 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

Penerapan asas ini ditujukan baik untuk konsumen 

maupun pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

serta negara menjamin kepastian hukum. Diharapkan 

dengan adanya Undang-Undang ini maka hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dapat diwujudkan dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2 Tujuan Perlindungan Konsumen 

Pada pasal 3  Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen bahwa ada tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu: 

a) “Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

b) Mengangkat harkat dan martabak konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 

dan atau jasa. 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 

yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. 

f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen”. 
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3 Hak dan Kewajiban Konsumen 

Hak dan kewajiban konsumen telah diatur pada pasal 4 dan 

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. 

Berikut adalah hak-hak konsumen yaitu: 

a) “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan atau jasa. 

b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan atau jasa yang digunakan. 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif. 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau 

penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya”. 

 

Kewajiban konsumen yaitu: 

a) “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi 

keamanan dan keselamatan. 

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan atau jasa. 

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d) Mengikuti upaya hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut”. 
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3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan 

a Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan 

Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang 

telah dicantumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Nomor 96 dan tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4420, Lembaga Penjamin Simpanan adalah 

lembaga yang indenpenden, transparan dan akuntabel, 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada 

presiden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah 

penyimpanan dan turut aktif dalam memeilihara stabilitas sistem 

perbankan sesuai dengan kewenanganya. 

Beberapa simpanan nasabah yang dijamin pihak Lembaga 

Penjamin Simpanan antara lain: deposito, tabungan, giro, dan 

bentuk lain yang dipersamakan. Saat ini, semua bank yang 

beroperasi di Indonesia telah menjadi peserta penjaminan Lembaga 

Penjamin Simpanan, baik bank konvensional maupun bank 

syariah. Jika bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin 

Simpanan mengalami kebangkrutan dan tidak bisa 

mengembalikan simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan 

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 
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rupiah) tiap nasabah dalam satu bank. Apabila simpanan nasabah 

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

kelebihannya tidak dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan. Selain itu simpanan yang dibayar tentu saja adalah 

simpanan yang memenuhi syarat layak bayar penjamin dengan 

ketetuan yang dikenal dengan 3T, yaitu: 

1) Tercatat dalam pembukuan bank, nasabah harus memeriksakan 

saldo tabungan di Bank (rekonsiliasi) dengan cara mencetak 

buku tabungan minimal sebulan sekali, agar meminimalisir 

ketidakcocokan catatan dengan bank 

2) Tingkat bunga yang diperoleh tidak melebihi bunga yang 

ditentukan Lembaga Penjamin Simpanan (pembatasan bunga 

tidak berlaku untuk simpanan di Bank Syariah). Untuk 

mengetahui bunga Lembaga Penjamin Simpanan terbaru bisa 

dicek langsung di website Lembaga Penjamin Simpanan 

ataupun di bank, selanjutnya minta ke bank agar bunga yang 

diberikan tidak melebihi bunga penjamin Lembaga Penjamin 

Simpanan. 

3) Tidak ikut menyebabkan bank menjadi gagal (misalnya 

memiliki kredit macet). Agar tidak terlilit kredit macet, maka 

kredit harus dilunasi tepat waktu. 

Tujuan pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan 

adalah agar nasabah lebih memiliki rasa aman serta 
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mempercayakan uangnya kepada bank. Selain itu penjaminan 

simpanan ini memiliki beberapa prinsip, yaitu:  

1) Lembaga Penjamin Simpanan memberi jaminan langsung 

kepada nasabah penyimpan dana, khususnya nasabah kecil 

yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menilai bank 

dalam bentuk jaminan pembayaran terhadap dana nasabah 

dalam hal bank dicabut izin usahanya atau dilikuidasi 

2) Mendorong nasabah besar dan kreditur lain untuk mampu 

memonitor kondisi keuangan dan kinerja bank, sekaligus guna 

mendisiplinkan pasar. 

3) Sebagai bagian dari jaring pengaman sektor perbankan dan 

upaya pendukung sistem pembinaan dan pengawasan 

perbankan. 

4) Menumbuhkan persaingan yang sehat dan berkualitas antar 

bank. 

5) Membantu menjaga kestabilan sistem perbankan dari pengaruh 

yang kompleks dan berantai apabila ada bank yang bangkrut. 

b Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan 

1) Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan: 

a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 
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b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan 

sesuai dengan kewenangannnya.9 

Berdasarkan pada fungsi di atas, bahwa fungsi ini sendiri  

tidak lepas dari sejarah pendirian Lembaga Penjamin Simpanan 

yang pada awalnya dibentuk demi mengupayakan pemberian 

perlindungan terhadap resiko yang terjadi pada bank-bank yang 

ada dimasa lalu. Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

menyimpan sebagian kecil simpanan yang diterimanya untuk 

mengantisipasi adanya nasabah yang menarik dana. Sementara 

sebagian besar simpanannya untuk memberikan kredit kepada 

pihak yang membutuhkan. Sehingga mengakibatkan bank tidak 

dapat langsung memenuhi keinginan nasabah apabila nasabah 

ingin melakukan penarikan dalam jumlah besar secara tiba-tiba. 

2) Tugas Lembaga Penjamin Simpanan: 

a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan 

penjaminan simpanan.  

b) Melaksanakan penjaminan simpanan.  

c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut 

aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 

d) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan 

penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. 

                                                 
9 Lembaga Penjamin Simpanan, “Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, 

diakseshttp://Lembaga Penjamin Simpanan.go.id/web/guest/fungsi-tugas-wewenang, pada tanggal 

03 November 2017, pukul 19:00 WIB. 
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e) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak 

sistemik.10 

3) Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan: 

a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 

b) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank 

pertama kali menjadi peserta. 

c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga 

Penjamin Simpanan. 

d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, 

laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan 

bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 

e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas 

data tersebut pada huruf d. 

f) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran 

klaim. 

g) Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain 

untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama 

Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan 

sebagian tugas tertentu. 

h) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat 

tentang penjaminan simpanan. 

i) Menjatuhkan sanksi administratif.11 

                                                 
10 Ibid. 
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c Visi dan Misi Lembaga Penjamin Simpanan: 

Dalam menjalankan tugasnya, maka Lembaga Penjamin 

Simpanan memiliki visi dan misi yang harus diterapkan, yaitu: 

1) Visi Lembaga Penjamin Simpanan adalah Menjadi lembaga 

yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan 

internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan 

melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara 

stabilitas sistem keuangan.12 

2) Misi Lembaga Penjamin Simpanan adalah Kami berkomitmen 

untuk: 

a) Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif 

dalam rangka melindungi nasabah; 

b) Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;  

c) Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi 

bank yang efektif dan efisien; dan 

d) Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas 

sistem keuangan nasional melalui organisasi yang 

kompeten.13 

Dalam menjalankan visi dan misinya, serta meningkatkan mutu 

dan kualiatasnya, maka Lembaga Penjamin Simpanan juga 

                                                                                                                                      
11 Ibid. 
12 Ibid.” Visi, Misi dan Nilai Lembaga Penjamin Simpanan, diakses http://Lembaga Penjamin 

Simpanan.go.id/web/guest/visi-misi-nilai-nilai, pada tanggal 03 November 2017, pukul 19:00 

WIB. 
13 Ibid. 
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memiliki nilai-nilai yang dianggap penting. Nilai-nilai yang 

terdapat dalam Lembaga Penjamin Simpanan adalah Profesional, 

Integritas, Layanan Prima, Proaktif, Sinergi.14 

 

d Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin dana 

nasabah 

Pemerintah memberi perlindungan hukum kepada nasabah 

dengan mengeluarkan Peraturan Perundang – undangan yang 

mengatur tentang  masalah perlindungan hukum bagi nasabah 

bank, yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang 

kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan. Pemerintah dalam memberi fasilitas terhadap 

pendirian Lembaga Penjamin Simpanan memiliki berbagai alasan 

yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

industri perbankan karena hal tersebut sangat penting untuk 

pertumbuhan ekonomi serta dapat mengawasi sistem perbakan 

yang ada di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya 

kebangkrutan dalam dunia perbankan. Apabila suatu bank 

diprediksi tidak sehat, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat 

berusaha mencegah agar bank tersebut tidak mengalami 

kebangkrutan.. Sehingga nasabah kecil dapat mendapat 

perlindungan terhadap pihak perbankan yang tidak 

                                                 
14 Ibid 
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bertanggungjawab dalam mengelola keuangannya. Kemudian 

apabila bank tersebut memang tidak dapat lagi diselamatkan, maka 

Bank Sentral dapat melikuidasi bank tersebut agar nasabah tidak 

perlu khawatir dan merasa dirugikan.  Hal ini membuat bank haru 

melakukan kegiatan usahanya penuh tanggung jawab agar dapat 

dipercaya dalam menjamin simpanan nasabah dan memberikan 

kredit pinjaminan kepada nasabah yang membutuhkan sehingga 

terciptanya perekonomian yang sehat.15 

Menurut Hermansyah dalam bukunya yang berjudul  

Hukum Perbankan Nasional Indonesia bahwa perlindungan 

terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan, dapat 

dilakukan dengan cara :16 

1) Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang 

dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang 

efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan 

bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: 

a) Peraturan Perundang – undangan 

b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan 

pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia 

                                                 
15 Scribd, “Lembaga Penjamin Simpanan” diakses 

https://www.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan, diakses tanggal 10 Januari 

2018, pukul 19:00 
16 Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Prenada Media, Jakarta, 2005), hlm 123 
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c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah 

lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap 

sistem perbankan pada umumnya 

d) Memelihara tingkat kesehatan bank 

e) Melakukan usaha sesuai prinsip kehati-hatian 

f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan 

kepentingan nasabah 

g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah. 

2) Perlindungan secara eksplisit, 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 gagal tersebut. Perlindungan ini 

diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam 

keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan 

Terhadap Kewajiban Bank Umum. 

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk dengan tujuan untuk 

menjamin dana simpanan masyarakat. Sehingga apabila suatu saat ada 

bank yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan usahanya yang 

menyebabkan izin usaha dicabut dan dilikuidasi, maka dana simpanan 

nasabah tetap dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan 

peraturan yang. 
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Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin simpanan 

nasabah penyimpan terdapat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin 

Simpanan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan 

dana nasabah yang memiliki peran sebagai berikut:17 

1) Tahap Penyehatan Bank 

Proses penyehatan suatu bank dilakukan apabila bank tersebut masih 

mempunyai potensi lebih bagus kedepannya yang dapat membantu 

perekonomian negara. Dalam proses bsnk dibantu oleh pihak Lembaga 

Penjamin Simpanan dan diawasi oleh Bank Indonesia. Hal-hal yang 

diperhatikan dalam proses penyehatan bank antara lain memantau 

perkembangan modal, raisio likuidaitas, Non Performing loan, indikasi 

pencapaian target dan rencana kerja serta ketentuan prudensialnya. Jika 

kondisi bank dalam tahap penyehatan mengalami perkembangan yang 

bagus dan membaik sehingga dinyatakan tahap ini sudah selesai, maka 

bank yang dalam status tahap penyehatan statusnya dicabut dan bank 

tersebut diserahkan kembali segala kegiatan operasionalnya kepada 

pemegang saham dan pengurus bank dan tetap diawasi oleh Bank 

Indonesia.18 

Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Perbankan menjelaskan bahwa 

suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kesulitan 

                                                 
17 Adrian Sutedi, “Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan”, (Sinar Grafika, Cet ke 1, 2010), 

hlm 118 
18 Bank Indonesia, “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank”, diakses 

https://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-

kewenangan/Contents/Default.aspx, diakses tanggal 10 Januari 2018, pukul 19:30 WIB 
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dapat memilih melakukan tindakan penyehatan. Dalam hal ini bank dapat 

menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain yang mampu dan dapat 

membantu pengelolaan bank agar mendapat hasil yang bagus. Pengelolaan 

bank tersebut harus dialihkan akibat bank mengalam insolven. Dalam hal 

pengalihan pengelolaan ini dapat dilakukan oleh Bank Indonesia 

dikarenakan bank yang mengalami kesulitan dan tidak lagi mampu 

mengelola kegiatan usahanya dapat membahayakan sistem perbankan. 

Pihak yang mendapat perintah dari Bank Indonesia untuk membantu bank 

dalam pengelolaan kegiatan usahanya adalah Lembaga Penjamin 

Simpanan dikarenakan lembaga ini memiliki fungsi untuk menjamin dana 

simpanan nasabah dan memelihara kestabilan bank yang ada di 

Indonesia.19 

Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dalam mengelola suatu 

bank yang dianggap tidak sehat adalah dengan melakukan rekapitalisasi 

dan mengambil alih fungsi pengurus bank. Hal ini telah diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan agar tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengelolaan 

penyehatan suatu bank apabila masih tidak berhasil maka harus 

memberikan surat rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut 

izin usaha bank tersebut.20 

 

                                                 
19 Adrian Sutedi, Loc. Cit 
20 Ibid, hlm 119 
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2) Tahap Likuidasi Bank 

Pengertian Likuidasi Bank Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan 

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLEMBAGA PENJAMIN 

SIMPANAN/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan 

kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran 

badan hukum.21 

Likuidasi bank merupakan tindakan untuk menyelesaikan seluruh 

kewajiban dan hak bank akibat dari pencabutan izin usaha pembubaran 

bank. Likuidasi bank bukan hanya proses pencabutan izin usaha serta 

pembubaran bank, namun juga berkaitan dengan proses penyelesaian 

segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. 

Bank yang sudah dicabut izin usahanya kemudian dilakukan proses 

pembubaran bank dan penyelesaian seluruh kewajiban dan hak bank..22 

Likuidasi bank dapat dilakukan apabila Bank Indonesia dalam 

memantau dan mengamati perkembangan suatu bank memiliki indikasi 

tidak sehat yang dapat membawa dampak berbahaya terdapat sistem 

ekonomi perbankan yang ada di Indonesia. Kondisi bank yang dinyatakan 

tidak sehat dikarenakan tidak mampu mengelola bank dengan baik tanpa 

menggunakan asas kehati-hatian yang dapat memberi dampak rugi bagi 

bank maupun masyarakat dan juga memiliki tanda finansial yang buruk 

                                                 
21 Lembaga Penjamin Simpanan, “Likuidasi”, diakses http://Lembaga Penjamin 

Simpanan.go.id/documents/10157/182852/PLEMBAGA PENJAMIN 

SIMPANAN+No+1+Tahun+2011+tentang+Likuidasi+Bank, pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 

20:00 WIB 
22 Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, “Hukum Perbankan”, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 532. 
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dengan menurunnya modal bank, rentabilitas dan asetnya menurun tidak 

berkualitas dan likuiditas. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo. SK Direksi BI No. 

32/53/KEP/DIR tersebut, maka likuidasi bank dapat dipilah dalam 2 (dua) 

besaran pokok :23 

1 Tahap likuidasi bank ini dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan 

mencabut izin usaha suatu bank yang ada di Indonesia terlebih dahulu 

karena berdasarkan penilaian bank itu dianggap tidak sehat dan dapat 

memberi dampak yang sangat berbahaya terhadap sistem perbankan di 

Indonesia. Bank juga sudah dianggap tidak sanggup mengelola 

kegiatan operiasionalnya lagi, selain itu upaya penyelamatan yang 

dilakukan untuk bank tersebut juga dianggap tidak berhasil 

2 Tahap likuidasi bank ini tidak memiliki unsur paksaan melainkan 

berdasarkan permohonan dari pemegang saham suatu bank itu sendiri 

dikarenakan sudah tidak sanggup mengelola bank itu lagi. Tahap ini 

lebih mudah dilakukan karena memang berdasarkan pemegang saham 

bukan berdasarkan paksaan yang biasanya dapat menghambat atau 

memperlambat proses dari likuidasi tersebut dikarenakan tidak adanya 

kerja sama pemegang saham. Sebelum pemegang saham membuat 

permohonan agar banknya dilikuidasi maka hal penting yang harus 

dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menyelesaikan seluruh 

                                                 
23 Wahyudi Santoso, Op.cit, hlm 62 
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kewajibannya kepada para nasabah agar nasabah tidak mengalami 

kerugian akibat dilikuidasinya bank tersebut. 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa24: 

1) “Dalam hal pada pemegang saham akan membubarkan badan 

hukum bank atas keinginannya sendiri, pembubaran tersebut 

hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh 

Bank Indonesia. 

2) Pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh Bank 

Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah 

menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor. 

3) Pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, bank yang 

bersangkutan wajib terlebih dahulu menyelesaikan semua 

kewajiban kepada seluruh kreditur termasuk nasabah 

penyimpan dana dan kemudian dilakukan pencabutan izin 

usaha oleh Bank Indonesia.” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bagi bank yang mengajukan 

likuidasi berdasarkan permintaan sendiri  dari pemegang sahamnya 

memiliki kewajiban untuk untuk menyelesaikan segala hutangnya kepada 

seluruh krediturnya termasuk nasabah penyimpan dana, sehingga Bank 

Indonesia baru dapat melakukan pencabutan izin usahanya 

Tahap likuidasi bank adalah merupakan upaya penyelamatan terakhir 

yang dilakukan untuk penyelamatan dunia perbankan nasional. Sebelum 

Bank Indonesia melikuidasi suatu maka ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan menginstruksi pemegang saham 

untuk menambah modal, memberi saran agar pemegang saham mengganti 

komisaris dan direktur bank tersebut, mengusahakan merger dengan bank 

lain dan membentuk konsolidasi. 

                                                 
24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, “Likuidasi Bank dan Bank Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI)”, diakses http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136049-T%2028055-

Kajian%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf, pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 20:15 WIB 
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Langkah-langkah penyelematan bank yang dilakukan Bank Indonesia 

apabila tidak memberi hasil positif, maka bank tersebut dilikuidasi  

terhitung setelah 60 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha maka 

pimpinan Bank Indonesia memiliki hak untuk meminta pengadilan 

membubarkan badan hukum bank. 

B. Landasan Yuridis 

1) Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan  

Pasal 4 berbunyi 

“Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah: a. menjamin 

simpanan nasabah penyimpan; dan b. turut aktif dalam memelihara 

stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya”. 

 

Pasal 5 ayat (1) berbunyi 

“Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas: a. 

merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 

simpanan; dan b. melaksanakan penjaminan simpanan”. 

 

Pasal 5 ayat (2) berbunyi 

“Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai 

berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka 

turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; b. merumuskan, 

menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank 

Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan c. 

melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik”.  

 

Pasal 6 ayat (1) berbunyi 

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang 

sebagai berikut: a. menetapkan dan memungut premi penjaminan; 

b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama 

kali menjadi peserta; c. melakukan pengelolaan kekayaan dan 
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kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan; d. mendapatkan data 

simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, 

dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar 

kerahasiaan bank; e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau 

konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d; f. 

menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; g. 

menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk 

bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin 

Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; h. 

melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang 

penjaminan simpanan; dan i. menjatuhkan sanksi administratif”. 

 

Pasal 6 ayat (2) berbunyi 

“Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian dan 

penanganan Bank Gagal dengan kewenangan: a. mengambil alih 

dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, 

termasuk hak dan wewenang RUPS; 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”. 

 

Pasal 10 berbunyi 

“Lembaga Penjamin Simpanan menjamin Simpanan nasabah bank 

yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” 

 

2) Undang-Undang No. 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan 

Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan 

Pasal 1 berbunyi 

“Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank 

yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan 

Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 
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3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

Pasal 4 (1) berbunyi 

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau 

menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang 

akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (2) Informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen 

atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (3) 

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. 

disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen 

mengenai hak dan kewajibannya; b. disampaikan pada saat 

membuat perjanjian dengan Konsumen; dan c. dimuat pada saat 

disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di 

media cetak atau elektronik” 

 

Pasal 32 ayat (1) berbunyi 

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan 

mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi 

Konsumen. (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada 

Konsumen”. 

 

Pasal 34 ayat (1) berbunyi 

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala 

adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan 

penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa 

Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan 

pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. (2) 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila 

tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian 

laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari 

libur dimaksud”. 

 

Pasal 35 ayat (1) berbunyi 

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan 

menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah 

tanggal penerimaan pengaduan. (2) Dalam hal terdapat kondisi 

tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang 

jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya. 
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(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. 

kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan 

tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat 

terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala 

komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan 

tersebut; b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen 

memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan; dan/atau c. terdapat hal-hal lain di luar 

kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan 

pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi 

keuangan yang dilakukan oleh Konsumen. (4) Perpanjangan jangka 

waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang 

mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berakhir” 

 

Pasal 37 berbunyi  

“Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan 

melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki 

kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, 

maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan 

oleh pegawai lain”. 

 

Pasal 40 ayat (1) berbunyi  

“Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi 

sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen 

kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Konsumen dan/atau 

masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi 

pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) 

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini 

Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan 

perlindungan Konsumen”. 
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4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

pasal 1 ayat (1) berbunyi  

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen”.  

 

Pasal 1 ayat (2) berbunyi  

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.  

 

Pasal 18 ayat (1) berbunyi 

 

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab 

pelaku usaha; b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan 

bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 

pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang 

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. Mengatur perihal 

pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa 

yang dibeli ileh konsumen; f. Memberi hak kepada pelaku usaha 

untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan 

konsumen yang menjdi obyek jual beli jasa; g. Menyatakan 

tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan 

jasa yang dibelinya; h. Menyatakan bahwa konsumen memberi 

kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, 

hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran”. 
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5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

Pasal 3 ayat (2) berbunyi: 

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku apabila: a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum 

belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang saham yang bersangkutan 

baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk 

memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. Pemegang 

saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. Pemegang saham 

yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang 

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk 

melunasi utang Perseroan”. 

 

6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Pasal 2 ayat (3) berbunyi 

“Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesa”. 

7) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

Pasal 8 berbunyi  

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan 

dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi Bank.” 

Pasal 33 berbunyi 

“Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia 

membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan 

atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan 

perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank 

Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang tentang perbankan yang berlaku” 
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C. Landasan Teori 

 Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan teori tentang hukum perbankan oleh Barry M. Mitnick dalam 

bukunya yang berjudul “The Political Economy Of Regulation”, yaitu:25 

1. Customer Protection Theory (kepentingan konsumen) 

Suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari 

suatu produk atau kegiatan konsumen. 

2. Industry Protection Theory (kepentingan industry/pelaku usaha) 

Suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan 

produsen dari suatu produk atau kegiatan. Dalam hal ini industri dan 

perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berusaha membentuk 

peraturan perundang-undangan. 

3. Public Interest Theory (kepentingan public) 

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk memperhatikan atau 

menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

Termasuk dalam tujuan pembentukan peraturan adalah tujuan nasional 

untuk pembangunan wilayah atau bidang tertentu untuk kepentingan 

masyarakat tertentu. 

 Barry M. Mitnick dalam mengemukakan teorinya berpendapat bahwa yang 

menjadi dasar dalam pembentukan sebuah hukum berdasarkan kepentingan 

ekonomi harus memiliki kriteria yang jelas Barry M. Mitnick memberikan alat 

penguji pada masing-masing kepentingan untuk mengetahui kepentingan 

                                                 
25 Barry M. Mitnick, The Political Economy of Regulation, (New York: Columbia University 

Press, 1980), hlm. 58-161 
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ekonomi yang manakah yang menjadi latar belakang pembentukan suatu 

undang-undang. 
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