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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Memiliki 

Simpanan Di Bawah 2 Miliar 

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan di 

bank dibawah 2 miliar jika terjadi likuidasi yaitu melalui lembaga 

penjamin simpanan. LPS inilah yang akan membayar simpanan nasabah 

yang ada pada bank yang dilikuidasi tersebut. Simpanan tersebut harus 

termasuk dalam kriteria simpanan yang layak bayar. Jenis simpanan yang 

tidak layak bayar yaitu simpanan nasabah tidak tercatat dalam pembukuan 

bank, nasabah penyimpan menerima keuntungan secara tidak wajar seperti 

nasabah menerima bunga dari bank lebih tinggi dari suku bunga yang 

ditetapkan oleh LPS, nasabah yang menyebabkan keadaan bank menjadi 

tidak sehat, seperti nasabah memiliki kredit macet di bank tersebut.Jumlah 

simpanan yang dijamin pernasabahnya maksimal 2 milyar pernasabah. 

1. Filosofi Tidak Adanya Jaminan Negara Terhadap Simpanan Nasabah 

Bank Di Atas 2 Miliar  

Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

memberikan jaminan keseluruhan kepadan nasabah bank. karena pada saat 

itu masyarakat kurang percaya kepada bank yang disebabkan oleh 

dilikuidasinya 16 bank. Memang jaminan penuh ini dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat tetapi timbul beberapa masalah. pertama, adalah 

66 

 



 

 

67 

tentang siapa yang akan dilindungi masyarakat deposan atau banker. 

Blanket guarantee ini lebih memberikan kenikmatan terhadap banker. dan 

inilah yang dapat memicu terjadinya moral hazard ( tidak takut akan 

resiko) karena pihak bank akan menganggap jika bank bangkrut akan ada 

pemerintah yang mengganti simpanan nasabah secara keseluruhan. 

Kedua, akan selalu muncul ketidak profesionalan dalam 

pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah 

serta ketiga , risiko kerugian negara akan cenderung tinggi. Untuk itu 

akhirnya Pemerintah mendirikan sebuah Lembaga Penjamin Simpanan dan 

memberikan batasan jaminan terhadap simpanan nasabah yang ada pada 

bank. 

B. Saran 

Bagi bank, hendaknya selalu, mengumumkan kesehatan bank agar nasabah 

mengetahui suatu resiko jika ia menempatkan dananya disuatu bank tersebut. Dan 

bank juga harus selalu menjaga tingkat kesehatannya yaitu dengan cara harus 

memperhatikan batas maksimum pemberian kredit.dan tidak melakukan hal- hal 

yang dapat menyebabkan bank bangkrut yang nantinya akan merugikan 

kepentingan nasabah. 

Bagi nasabah hendaknya selalu bijak dalam menempatkan dananya disuatu 

bank, mengingat dana yang dijamin oleh pemerintah jumlahnya terbatas hanya 2 

miliar pernasabah maksimalnya. 

 

 


