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BAB IV 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

A.  Perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas simpanannya melalui 

Lembaga Penjamin Simpanan 

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga dari suatu program 

penyempurnaan yang dibuat oleh pemerintah sebagai penjamin dana simpanan 

nasabah atas seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) pada masa lalu. Disini 

fungsinya berperan untuk menjamin dana nasabah akan tetap aman dan apabila 

terdapat pencabutan izin bank maka nasabah tidak perlu khawatir apabila dananya 

tidak dapat dapat dikembalikan 

Lembaga Penjamin Simpanan secara resmi dibentuk pada tanggal 22 

September 2004 sesuai dengan  Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Perbankan 

dan mulai beroperasional  pada tanggal 22 September 2005 yang memiliki tugas 

untuk menjamin dana simpanan nasabah agar tidak perlu khawatir bahwa 

simpanannya yang ada di bank tidak aman. 

Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan memberi kewajiban pada semua 

bank yang ada di Indonesia untuk menjadi peserta anggota penjaminan sesuai 

yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. 

Sebagai peserta penjaminan, bank mempunyai beberapa kewajiban antara lain; 

bank wajib untuk menyerahkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi 

anggota Lembaga Penjamin Simpanan, bank wajib untuk melakukan pembayaran 

kontribusi sebagai anggota, bank wajib untuk melakukan pembayaran premi  
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penjaminan, dan yang terkahir ada bank wajib untuk menyampaikan laporan 

bank secara berkala. 

 Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2004 pasal 11 ayat 1, menjelaskan 

bahwa: 

“Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

 

Namun berdasarkan hasil dari persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia mengenai Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2004 Lembaga Penjamin Simpanan yakni diikuti dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 Nomor 66 Tahun 2008 tentang 

Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah 

“Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang 

semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang 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)”. 

 

 Dalam buku Adrian Sutedi yang berjudul Aspek Hukum Lembaga Penjamin 

Simpanan, menjelaskan bahwa kebijakan blanket guarantee  pada masa lalu 

meningkatan rasa percaya masyarakat terhadap bank, namun kebijakan ini 

dianggap memberi beban pada keuangan negara yang mengakibatkan moral 

hazard terhadap pelaku perbankan dan nasabah. Sehinggan akhirnya pemerintah 
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mengeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan penyempurnaan 

dari kebijakan blanket guarantee sebelumnya.1 

 Jenis simpanan nasabah bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

adalah deposito, giro, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.  

Demi terwujudnya perlindungan terhadap nasabah, maka Lembaga Penjamin 

Simpanan melaksanakan kewajibannya dalam menjamin dana nasabah memiliki 

fungsi dan tugasnya yaitu: 

1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Undang-Undang Lembaga 

Penjamin Simpanan pasal 4 yang berbunyi: 

a Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 

b Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 

kewenangannya. 

2. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberi jaminan terhadap 

simpanan dana nasabah agar nasabah tidak perlu khawatir dalam 

menempatkan dana simpanannya. Tugas tersebut telah diatur dalam Undang-

Undang Lembaga Penjamin Simpanan pada pasal 5 yang berbunyi: 

a Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 

simpanan.  

Pada pasal 9 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan telah 

mengatur tentang kewajiban bank peserta, yaitu: 

1) “Menyerahkan dokumen sebagai berikut: 

a) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank; 

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

hlm. 11. 
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b) Salinan dokumen perizinan bank; 

c) Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Pengawas Perbankan yang dilengkapi dengan data 

pendukung; 

d) Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham 

bank, yang memuat: komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, 

dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Penjamin 

Simpanan; 

e) Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian 

dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; 

f)    Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga 

Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, 

dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan 

diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi 

2) Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0.1% dari modal sendiri 

(ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal 

disetor bagi bank baru 

3) Membayar premi penjaminan 

4) Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan 

5) Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam 

rangka penyelenggaraan penjaminan 
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6) Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank 

atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh 

masyarakat”. 

Sebagai peserta penjaminan, maka kewajiban bank adalah dengan 

membayar premi penjaminan 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total 

simpanan dalam setiap periode.Periode pembayaran premi yang dilakukan 

oleh bank adalah 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu: 

1)  Pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni, 

pembayaran premi ini dilakukan paling lambat hingga tanggal 31 

Januari 

2) Periode tangga 1 (satu) Juli sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) 

Desember, pembayaran premi ini dilakukan paling lambat hingga 

tanggal 31 Juli. 

b Melaksanakan penjaminan simpanan.  

Apabila ada bank yang dicabut izinnya, maka dalam menjalankan 

tugasnya Lembaga Penjamin Simpanan  harus melakukan kewajibannya 

yaitu dengan membayarkan klaim penjaminan ke nasabah yang 

menyimpankan dananya di bank. Hal ini diatur dalam Pasal 16-20 

Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang berbunyi: 

1) Pengajuan Klaim 

a Pengajuan klaim untuk simpanan yang dianggap layak bayar oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan diumumkan paling sedikit  2 surat 

kabar harian yang beredar luas. 
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b Pengumuman Pengajuan klaim dilakukan dalam beberapa tahap, 

yaitu pada tahap pertama paling lambat selama 5 hari kerja seteleah 

proses rekonsiliasi dan verifikasi. Kemudian untuk tahap terakhir 

paling lamabat 90 hari kerja sejak dicabutnya izin usaha suatu 

bank. Proses rekonsiliasi dan verifikasi telah diatur dalam 

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 

khususnya dalam Bab VIII tentang Rekonsiliasi dan Verifikasi 

Simpanan yang Dijamin yaitu: 

(1) Standart Operating Procedure (SOP) internal bank yang 

berkenaan dengan simpanan nasabah; 

(2) Neraca dan rinciannya; 

(3) Data, informasi, dan dokumen pendukung lain yang 

diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan 

(4) Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan 

bank; 

(5) Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank; 

(6) Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang 

telah dihapus bukukan oleh bank 

(7) Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban 

kepada bank yang telah jatuh tempu dan/atau gagal bayar; 

c Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan 

klaim atas simpanan yang layak dibayar 
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d Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah 

penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai 

pengumuman. 

e Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan 

paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. 

f Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim 

penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk 

memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan 

menjadi hilang 

g Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh 

pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan 

diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya 

tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi”. 

2) Pembayaran Klaim Penjaminan 

a Lembaga Penjamin Simpanan membayar klaim yang diajukan 

kepada nasabah dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi. 

b Lembaga Penjamin Simpanan dalam membayar hak nasabah 

penyimpan dana melalui bank pembayar yang dipilih sendiri oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan.  

3) Klaim Penjaminan yang tidak layak dibayar 

Ketentuan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan terdapat 

penjelasan bahwan tidak semua simpanan nasabah layak untuk dibayar 

atau diklaim berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi, yaitu: 
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a) Data simpanan nasabah yang dimaksud tidak tercatat pada data 

yang ada di bank; 

b) Nasabah penyimpan adalah pihak diuntungkan secara tidak wajar,  

seperti mendapat tingkat suku bunga yang melebihi ketentuan yang 

ditetapkan sehingga membuat kegiatan usaha dan keuangan 

perbankan menjadi tidak sehat dan mengalami kerugian. 

c) Pihak nasabah yang dimaksud pihak yang mengakibatkan keadaan 

keuangan bank menjadi tidak sehat Salah satunya adalah kredit 

macet. 

Nasabah Penyimpan Dana yang merasa dirugikan  karena dana 

simpanannya dianggap tidak layak dibayar oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan, maka nasabah dapat mengajukan keberatannya ke Lembaga 

Penjamin Simpanan dengan memberi bukti jelas serta nyata bahwa 

simpanannya layak dibayar. Pihak nasabah juga dapat melakukan upaya 

hukum melalui pengadilan. Bagi nasabah yang mengajukan keberatan dan 

diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan ataupun dikabulkan 

Pengadilan maka Lembaga Penjamin Simpanan mengubah status nasabah 

dari simpanan yang dianggap tidak layak dibayar menjadi layak dibayar. )  

Tindakan menyelamatkan bank ataupun tidak menyelamatkan bank 

keputusannya dari Lembaga Penjamin Simpanan dengan analisis biaya 

yang dibutuhkan apabila tidak menyelamatkan suatu bank dan juga 

analisis dana yang diperlukan apabila sutau bank dapat diselamatkan. 

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ada diatur bahwa 
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Lembaga Penjamin Simpanan dapat menangani bank yang gagal dengan 2 

cara ), yaitu: 

1 Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik 

Syarat-syarat yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam 

usaha melakukan penyelamatan terhadap suatu bank sebagai berikut: 

a Biaya yang dibutuhkan untuk penyelamatan bank lebih rendah 

daripada biaya yang dikeluarkan apabila bank tersebut gagal.; 

b Prospek bank kedepannya dapat menjadi lebih baik apabila dapat 

diselamatkan: 

c Pengurus dan pemegang saham bersedia menyerahkan hak dan 

wewenang kepada Lembaga Penjamin Simpanan, selain itu 

pemegang saham juga tidak boleh menuntut Lembaga Penjamin 

Simpanan apabila upaya penyelamatan bank yang dilakukan tidak 

berhasil walaupun Lembaga Penjamin Simpanan telah 

melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. 

d Pihak bank wajib untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. 

e Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga 

Penjamin Simpanan pada bank tersebut. Lembaga Penjamin 

Simpanan wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Penjualan saham 

dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mem 
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pertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi Lembaga 

Penjamin Simpanan”. 

2 Penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik 

Usaha Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani bank gagal 

yang berdampak sistemik yang mengikutsertakan para pemegang 

saham harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a Pemegang saham di bank yang bersangkuran memberi setor modal 

minimal 20% dari perkiraan biaya yang diperlukan untuk 

penanganan. Apabila masih ada kekurangan, maka kekurangan 

tresebut menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan.  

b Adanya pernyataan RUPS dari bank yang menyatakan bahwa 

pemegang saham menyerahkan kepada Lembaga Penjamin 

Simpanan hak serta wewenang RUPS, menyerahkan hak dan 

wewenang kepada Lembaga Penjamin Simpanan, selain itu 

pemegang saham juga tidak boleh menuntut Lembaga Penjamin 

Simpanan apabila upaya penyelamatan bank yang dilakukan tidak 

berhasil walaupun Lembaga Penjamin Simpanan telah 

melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku 

c Pihak bank wajib untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. 

Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan dalam menangani suatu bank dianggap menjadi modal 

sementara Lembaga Penjamin Simpanan untuk bank itu. Dalam kurun 
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waktu 3 (tiga) tahun, Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual 

saham bank dan jangka waktu tersebut dapat di perpanjang paling 

banyak 2 (dua) kali dengan perpanjangan masing-masing yaitu 1 

(satu) tahun dengan terbuka dan transparan. 

 

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila tabungannya 

yang bermasalah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak 

dapat ditarik. 

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin 

dana simpanan nasabah. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Lembaga 

Penjamin Simpanan mengatur bahwa Setiap Bank yang melakukan kegiatan 

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta 

Penjaminan. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut adalah setiap bank 

melaksanakan kegiatan usahanya berdomisili di Indonesia maka bank tersebut 

memiliki kewajiban untuk menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan 

tanpa pengecualian.  Kewajiban yang perlu dilakukan bank untuk menjadi 

peserta adalah dengan membayar sesuai premi yang telah diatur. Apabila bank 

telah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta, maka Lembaga Penjamin 

Simpanan memiliki kewajiban untuk menjamin dana simpanan nasabah 

apabila suatu saat bank tersebut dicabut izin usahanya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian jamin adalah 

menanggung atau berjanji akan memenuhi kewajiban orang lain yang 

membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak ditepati. Dalam hal ini 
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menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana apabila ada nasabah yang 

menyimpan dana disuatu bank namun tidak dapat dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan. Maka dari itu penulis ingin membahas hal tersebut untuk 

mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dana 

simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 

Kepercayaan memiliki peran penting dalam dunia perbankan agar. 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  dan 

melindung hubungan bank dengan nasabah ),  

(Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang wajib ada untuk 

melindungi hak nasabah. Nasabah akan lebih merasa aman menyimpan 

dananya di bank yang terpercaya dibandingkan menyimpan dananya disuatu 

bank yang tidak terpercaya yang memberikan bunga tinggi namun juga 

beresiko). 

Berkaitan dengan hal diatas, Sulistyandari dalam bukunya 

mengemukakan: 

“Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan 

keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek 

hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan 

terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan hak 

tersebut”2 

 

                                                 
2 Sulistyandari, Hukum Perbankan, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Pengawasan 

Perbankan di Indonesia”, (Sidoarjo, Laros, 2012), hlm. 283 
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Pihak bank dengan pihak nasabah memiliki hubungan hukum berdasarkan 

perjanjian dan hukum tertulis. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian 

penyimpanan ini adalah hubungan antara keduabelah pihak timbul 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan arti bank memiliki 

kewajiban menjaga simpanan dana nasabah dan mengembalikannya beserta 

Bunga yang dijanjikan. Sedangkan hubungan hukum berdasarkan hukum 

tertulis seperti adanya undang-undang yang mengaturnya. Sehingga perikatan 

yang lahir antara hubungan bank dengan nasabah telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, seperti dalam undang-undang perbankan pasal 37 yang 

menjelaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjamin simpanan 

nasabah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa  hubungan hukum 

yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah yaitu merupakan 

Perjanjian Penyimpanan karena berdasarkan KUHPerdata pada buku III  

tentang perikatan yang merupakan ketentuan umum perjanjian. Pasal 1233 

KUHPerdata menjelaskan bahwa: 

“tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena 

undang-undang” 

Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya adalah apabila saat bank 

mengalami kegagalan sehingga izin usahanya dicabut maka apabila dana 

simpanan nasabah yang dananya tidak dijamin oleh pihak Lembaga Penjamin 

Simpanan atau hanya dibayar sebagian dikarenakan nasabah menempatkan 

dananya melebihi nilai simpanan yang telah ditentukan oleh Lembaga 
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Penjamin Simpanan, maka bank memiliki kewajiban untuk membayar seluruh 

dana nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan kecuali 

apabila nasabah tersebut merupakan akibat dari penyebab bank tersebut 

dicabut izin usahanya. Bagi nasabah yang menempatkan dananya disuatu bank 

dan wajib dibayar oleh bank itu namun bank tidak melaksanakan 

kewajibannya untuk menyelesaikan pembayarannya, maka bank tersebut telah 

melakukan tindakan wanprestasi ). 

Hal ini ini dijelaskan dalam pasal 1236 KUHPerdata  bahwa 

Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada 

si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu 

untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah membawa dirinya dalam 

keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak 

merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bagi nasabah yang dana simpanannya 

tidak jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berhak mendapatkan ganti 

biaya, rugi dan bunga kepada pihak perbankan yang izin usahanya telah 

dicabut akibat kelalaian bank karena tidak mampu mengurus dan melakukan 

kegiatan operasional  dengan baik. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki 

kewajiban untuk menjamin dana simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan 

yang telah berlaku. Nasabah yang menuntut ganti rugi ke pengadilan maka ia 

juga dapat menuntut ganti biaya berperkara di pengadilan ). 

Dana simpanan milik nasabah yang dijamin berdasarkan hukum tertulis 

yaitu undang-undang  Lembaga Penjamin Simpanan adalah: 

1. Simpanan nasabah yang melebihi nilai Rp.2.000.000.000,- 
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2. Simpanan nasabah yang berdasarkan dari hasil rekonsiliasi/verifikasi 

memenuhi ketentuan undang-undang  pasal 19 undang-undang Lembaga 

Penjamin Simpanan. 

B. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana 

dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dana 

simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

dikarenakan apabila dana simpanan nasabah yang melebihi ketentuan dari 

maksimal penjaminan tidak dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan harus menerima resiko apabila bank tersebut gagal dan dicabut 

izin usahanya ). 

Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan  Pasal  6 ayat 2 memiliki 

wewenang untuk melikuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya. Pada 

pasal 53 telah mengatur cara melikuidasi suatu bank: 

1 “Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur 

diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur 

dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan tersebut 

2 Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain 

berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan” 

Bank dalam melakukan kewajiban pembayaran pada pihak nasabah atas 

hasil dari penjualan aset dan juga penagihan piutang maka dilakukan 

berdasarkan urutan yang telah diatur dalam pasal 54 undang-undang Lembaga 

Penjamin Simpanan, yaitu: 

1 “Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang 

terutang 

2 Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai 

3 Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan 

biaya operasional kantor 
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4 Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang 

harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

5 Pajak yang terutang 

6 Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak 

dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah 

penyimpan yang tidak dijamin 

7 Hak dari kreditur lainnya” 

Pada uraian diatas, apabila ada nasabah yang dana simpananya tidak jamin 

dikarenakan dana simpanannya melebihi batas maksimum jaminan yang 

diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka nasabah baru mendapatkan 

bayaran dari hasil pencairan aset pada saat proses likuidasi diurutan ke 6 

(enam). Namun apabila bagi nasabah yang tidak jamin karena memenuhi pasal 

19 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, maka berdasarkan pasal 20 

ayat 1, nasabah penyimpan dana yang merasa dirugikan dapat melakukan 

upaya dengan mengajukan keberatan serta tuntutan ganti rugi atas dasar 

perbuatan melawan hukum dan memberikan bukti yang kuat kepada 

pengadilan yang berwenang dikarenakan dalam hal ini Lembaga Penjamin 

Simpanan lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah diatur 

dalam undang-undang sehingga nasabah tidak memperoleh jaminan 

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Lembaga Penjamin 

Simpanan. Nasabah penyimpan juga dapat melakukan gugatan dengan 

menggunakan dasar hukum 1365 KUHPerdata, yaitu: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Nasabah penyimpan yang banyak mengalami kerugian serupa dan ingin 

melakukan gugatan kepada hanya satu bank yang sama, sebaiknya gugatan 
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tersebut diajukan dengan cara perwakilan kelompok saja. Hal ini telah diatur 

dalam “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan perwakilan kelompok merupakan 

suatu tata cara pengajuan dimana satu orang atau lebih yang mewakili 

kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili 

sekelompok orang yang  memiliki jumlah banyak, memiliki kepentingan yang 

sama antara wakil kelompok dengan anggota yang lainnya”. Hal ini betujuan 

agar prosesnya jauh lebih murah dibandingkan mengeluarkan biaya berkali-

kali untuk gugatan yang sama. Namun apabila nasabah penyimpan tidak 

memiliki kasus serta tuntutan yang sama antara yang satu dengan yang 

lainnya, maka nasabah penyimpan dana tersebut dapat melakukan gugatannya 

sendiri saja tanpa perlu melakukan gugatan perwakilan kelompok. 

Kerugian nasabah yang berada diluar tanggung jawab Lembaga Penjamin 

Simpanan dan tidak dapat dibayar oleh bank itu sendiri, maka dilakukan 

proses likuidasi. Pemegang Saham wajib melaksanakan proses likuidasi 

dengan bantuan Bank Indonesia yang memiliki tugas untuk mengatur dan 

mengawasi bank seperti yang telah diatur  dalam Pasal 8 undang-undang Bank 

Indonesia. Kemudian pada Pasal 33 juga menjelaskan bahwa bank yang 

keadaannya berdasarkan hasil penilaian dari Bank Indonesia dianggap dapat 

membahayakan kegiatan usaha perbankan serta dapat memberi dampak 

berbahaya terhadap perekonomian di Indonesia, maka Bank Indonesia dapat 

melakukan tindakan sesuai wewenangnya yaitu mencabut izin usaha bank 

yang mengalami kesulitan sehingga dapat membahayakan perekonomian 
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nasional apabila Lembaga Penjamin Simpanan tidak berhasil dalam 

melakukan penyelamatan terhadap bank yang bermasalah. 

Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban 

bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum 

bank. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan likuidasi bank bukan hanya 

mencabut izin usaha bank dan membubarkan bank tetapi juga membantu 

dalam melaksanakan proses penyelesaian segala kewajiban dan hak dari bank 

yang izin usahanya dicabut.3 

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perseroan Terbatas Paradigma 

Baru  menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan likuidasi, yaitu 

1 Dissolution, merupakan proses memberhentikan badan hukum, menjual 

aset, serta membagi hasil dari penjualan aset kepada nasabah yang 

memiliki hak untuk mendapatkannya. Proses terdapat 3 proses 

pembubaran, yaitu: 

a. Dissolusi Sukarela, dilakukan berdasarkan hasil dari rekomendasi 

salah satu pengurus dan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

b. Dissolusi Administrasi, yaitu akibat perusahaan tidak memenuhi 

standa prosedur hukum dan juga demi kepentingan umum. Hal ini 

dilakukan atas permintaan pemerintah 

                                                 
3 Eko Purwoningsih, Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT. Bank Asiatic: Kajian Yuridis 

Praktis, Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. hlm. 57 
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c. Dissolusi Judisial, yaitu dilakukan atas perintah pengadilan karena ada 

permohonan dari pemegang saham dikarenakan terdapat alasan 

khusus. 

2 Winding Up, yaitu merupakan proses perusahaan yang telah dilikuidasi 

sehingga hasil asetnya dibagi kepada pihak nasabah atau kreditur atau 

pihak lainnya yang memiliki hak untuk mendapatkan aset tersebut. 

3 “Termination, yaitu merupakan selesainya proses likuidasi dan 

berakhirnya atau yang biasa disebut dengan pembubaran suatu 

perusahaan.4 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa likuidasi bukan 

sekedar hanya mencabut izin usaha dan membubarkan perusahaan, melainkan 

membantu lebih luas lagi mencakup penyelesaian serta pemberesan semua 

kewajiban dan hak  bank sesuai aturan undang-undang yang ada sehingga 

bank juga dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang 

berkepentingan. 

Selama proses likuidasi ada 3 (tiga) kemungkinan hasil likuidasi, yaitu: 

1.  Aset Positif  (Hak > Kewajiban) 

Terdapat sisa hasil likuidasi/ asset seteleh proses likuidasi 

2. Aset Nol (Hak = Kewajiban) 

Tidak terdapat sisa hasil likuidasi/ asset serta kewajiban lain oleh bank 

setelah proses likuidasi 

3. Aset Negatif (Hak < Kewajiban) 

                                                 
4 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 

180 

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



74 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

Seluruh aset telah habis saat proses likuidasi dan masih ada kewajiban 

bank kepada pihak lain 

Berdasarkan penjelasan diatas apabila ada nasabah penyimpan dana yang 

haknya tidak terpenuhi setelah bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi 

serta telah melakukan penjualan aset bank seperti angka nomor 3 (tiga), maka 

besar kemungkinan nasabah penyimpan dana tersebut menuntut ganti rugi dan 

pertanggung jawaban dari pihak bank. 

Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang 

menyatakan apabila aset bank tidak cukup untuk membayar seluruh utang, 

maka utang yang tidak terbayar tersebut menjadi tanggung jawab pemegang 

saham. Dan perlu digaris bawahi bahwa ketika bank dicabut izinnya dan 

dilikuidasi maka semua penyelesaian kewajiban dari bank tersebut menjadi 

tanggung jawab bank tersebut dengan menggunakan kekayaan aset bank 

tersebut dan apabila tidak cukup kekayaan aset bank untuk membayar semua 

kewajibannya maka yang bertanggung jawab adalah pemegang saham. 

Nasabah yang mengalami kerugian adalah akibat dari tindakan ceroboh 

dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak perbankan sehingga disini pihak 

bank wajib mengganti rugi kerugian yang dialami oleh nasabah. Namun 

apabila setelah proses likuidasi bank tidak dapat memenuhi kewajibannya 

kepada pihak nasabah penyimpan dana, maka kerugian yang dialami oleh 

pihak nasabah harus dibayar oleh pihak pemegang saham bank yang terbukti 

lalai serta memiliki itikad buruk pada bank sehingga menyebabkan bank 

menjadi bank gagal. 
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