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Bank Indonesia 8 April 2004 mencabut izin operasional 2 (dua) bank, 
yaitu Bank Usaha Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic. Menyangkut 
dana nasabah, dipastikan aman seperti yang diaktakan anggota 
komisi IX DPR Hamka Yandhu Y.R (Lampost, 12 April 2003). Berita 
terbaru menyatakan pemerintah akan berusaha membayar dana 
pihak ketiga pada kedua bank tersebut paling lambat dua pekan 
mendatang. 
 
Ada beberapa hal yang menarik mengenai fenomena ini, pertama, 
pencabutan izin usaha bank dilakukan pada saat Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN) telah dilikuidasi terlebih dahulu 27 
Februari 2004, sehingga tidak terdapat lembaga yang dapat 
mengelola aset ke dua bank yang beku operasional tersebut. Kedua, 
ternyata sistem perbankan kita belumlah sembuh total, apakah 
pembekuan kedua bank ini merupakan peringatan dini (early 
warning) bagi munculnya krisis perbankan tahap kedua, terakhir, 
belum terbentuknya lembaga penjamin simpanan yang direncanakan 
akan didirikan, sehingga pada akhirnya pemerintahlah yang akan 
menganggung pembayaran dana masyarakat yang ada pada kedua 
bank tersebut. 
 
Mengapa pemerintah yang harus mengembalikan dana tersebut? 
Mengapa bukan kedua bank tersebut yang harus menanggungnya? 
Bukankah selama ini yang menikmati manisnya margin tingkat 
bunga adalah kedua bank tersebut? Mengapa kemudian pahitnya 
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beban utang bank harus ditelan pemerintah yang berarti membebani 
rakyat juga? 
 
Alasannya sederhana, dapat saja pemerintah membebankan 
pembayaran dana masyarakat kepada kedua bank tersebut, tetapi 
dengan apa bank harus membayarnya? Bukankah modal mereka 
sudah tipis, uang yang mereka miliki pasti tidak akan cukup 
mengembalikan uang masyarakat yang disimpan di bank mereka. 
Berarti mereka harus meminta seluruh uang yang telah mereka 
pinjamkan (kredit) kepada masyarakat. 
 
Masalahnya, kredit yang mereka berikan tersebut tentu saja tidak 
dapat ditarik semena-mena, ada perjanjian pembayaran yang harus 
ditaati bank. Dengan demikian, diperlukan waktu yang cukup 
panjang bagi bank mengumpulkan uangnya. Apakah masyarakat 
akan sabar menunggu pengembalian uangnya? Tentu saja tidak! 
Masyarakat akan panik dan akan terjadi efek beruntun (contagion 
effect) terhadap bank-bank yang sehat, masyarakat akan beramai-
ramai menarik dananya (rush) dari bank-bank yang sehat, yang pada 
akhirnya akan menyebabkan rusaknya sistem perbankan secara 
keseluruhan dan pada giliran akhirnya menyebabkan krisis ekonomi 
yang lebih parah. 
 
Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah masih berkorban dengan 
mengadakan program penjaminan pemerintah terhadap dana 
masyarakat yang disimpan di bank, pemerintah menjamin dana 
masyarakat yang ada pada bank akan kembali utuh jika suatu bank 
mengalami masalah atau ditarik izin operasionalnya. Jaminan 
pemerintah seperti ini sering disebut sebagai jaminan buta atau 
blangket guarantee, sesuai dengan Kepres No. 26 Tahun 1998. 
 
Apakah blangket guarantee yang dilakukan pemerintah akan 
merugikan masyarakat? Jawabanya pasti "ya", pengalaman 
menunjukan proses pengelolaan aset bank yang beku operasi 
ternyata tidaklah mudah, ada kecenderungan penjulan aset-aset 
bank beku operasi berjalan tidak mulus, obral murah sering menjadi 
pilihan utama, sehingga hasil yang didapatkan pemerintah dari 
pengelolaan aset tersebut akan lebih kecil dari dana yang telah 
dikeluarkan pemerintah untuk membayar dana nasabah bank. Selain 
itu, pengurusan kredit macet yang timbul dari hasil pembekuan bank 
akan sangat menguras energi pemerintah. Tengoklah bagaimana 
pengalaman almarhum Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
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(BPPN) yang cenderung gagal mengelola aset bank-bank yang beku 
operasi di masa lalu. 
 
Dalam sistem blangket guarantee, terdapat tiga permasalahan utama 
yang akan dihadapi sistem perbankan, pertama adalah 
ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat deposan 
ataukah bankir? Kedua akan selalu muncul ketidakprofesionalan 
dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank 
cenderung rendah serta yang ketiga risiko kerugian negara akan 
cenderung tinggi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah 
secepatnya meninggalkan sistem blangket guarantee ini dan 
menggantikanya dengan merealisasikan Lembaga Penjamin 
Simpanan, yang di negara lain seperti Amerika, Kanada, Filipina, 
Korea, Jepang, dan Taiwan disebut sebagai Deposit Insurance 
Coorporation atau di Inggris disebut sebagai Departemen Protection 
Fund, sedangkan di India disebut sebagai Deposit Insurance and 
Credit Guarantee Coorporation. 
 
Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai 
dengan amanat Pasal 37B UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi: (1) 
setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada 
bank yang bersangkutan. (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat 
pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
 
Penjelasan Ayat (2), menyebutkan Lembaga Penjamin Simpanan 
diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam 
menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada 
bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan: (a) scheme 
dana bersama, (b) scheme asuransi, dan (c) scheme lain yang 
disetujui Bank Indonesia. 
 
Dalam sistem penjaminan simpanan, bank wajib (mandatory) untuk 
membayar suatu premi asuransi kepada Lembaga Penjamin 
Simpanan untuk sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat. 
Besarnya premi bisa sama atau bisa berbeda tergantung pilihan 
pemerintah. Premi penjaminan dapat dibayar per semester 0,1 persen 
dari rata-rata simpanan atau premi yang berbeda antara satu bank 
dan bank lain, besarnya tergantung tingkat risiko kegagalan bank 
(risk based premium). Alternatif yang kedua mungkin lebih fair, 
pengelola bank akan lebih bertanggung jawab. Mereka akan berusaha 
menekan profil risiko dalam mengelola simpanan masyarakat, 
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sehingga premi yang harus dibayar relatif lebih rendah. Dengan 
demikian, Lembaga Penjamin Simpanan akan menjadi rem otomatis 
untuk menahan laju spekulatif bankir. 
 
Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini, 
masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank, ukuran 
besarnya premi yang harus dibayar bank menjadi sinyal bagi 
masyarakat untuk memilih bank. Jika seorang nasabah bank 
menyukai risiko (risk lover), dia akan memilih bank yang membayar 
premi risiko yang besar. Makin besar premi bank menunjukkan risk 
based premium bank makin besar. Namun bagi nasabah yang kurang 
menyukai risiko, akan mencari bank yang membayar premi yang 
lebih rendah. 
 
Manfaat lain dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah 
melepaskan beban anggaran pemerintah untuk melakukan rekap 
terhadap bank pada masa depan. Belajar dari pengalaman pada saat 
krisis beban anggaran pemerintah, sebagian besar diarahkan untuk 
melakukan rekap terhadap sektor perbankan, Rp650 triliun dana 
pemerintah terkuras sehingga mengurangi kemampuan pemerintah 
memberikan rangsangan (stimulus) fiskal. Juga berdampak terhadap 
turunnya daya beli masyarakat, beban utang luar negeri yang 
membengkak, dan terseok-seoknya sektor riil sehingga dampak 
akhirnya bermuara pada tingkat pengangguran yang tinggi di 
masyarakat. 
 
Akhirnya, harapan kita bersama Bank Indonesia beserta pemerintah 
dapat mengelola dengan baik pembekuan operasional dua bank ini, 
langkah yang salah dan keliru akan berpeluang menjadi krisis 
sistematik pada sektor perbankan. Hal itu disebabkan karena masih 
dominannya peran intermediasi dana dan sistem pembayaran 
perbankan di masyarakat, sehingga efek domino kegagalan sistem 
perbankan akan sangat berpengaruh kepada sektor riil 
 
 
 
 
 


