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Pengertian LPS 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu 
lembaga independen yang berfungsi menjamin 
simpanan nasabah perbankan di Indonesia. 
  
• Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 
September 2004.  

• Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan 
sejak diundangkan sehingga pendirian dan 
operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. 

• Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di 
wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta 
penjaminan LPS. 
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Latar Belakang 

• Krisis moneter dan perbankan tahun 1998 dan 

likuidasinya 16 bank mengakibatkan menurunnya tingkat 

kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. 

• Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan 

jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, 

termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). 

• Blanket guarantee dapat menumbuhkan kembali 

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. 

• Ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga 

perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang 

terbatas yaitu LPS 
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Visi & Misi LPS 

• Mewujudkan program 

penjaminan simpanan 

yang efektif. 

• Berperan aktif dalam 

memelihara stabilitas 

sistem perbankan 

nasional. 

 

Nilai-Nilai (LPS) 

• Integritas. 

• Profesionalisme. 

• Independensi. 

• Transparansi. 

• Akuntabilitas. 

 



Fungsi LPS 

• LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut 
aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai 
kewenangannya. 

• Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan 
yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah 
per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang 
telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki 
simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan 
dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut. 

• Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah 
untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena 
berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, 
rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta 
mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. 
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Nilai simpanan yang Dijamin 

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap 
nasabah pada setiap bank ditetapkan dengan 
pentahapan sebagai berikut:  

1. Sejak 22 Maret 2006 sampai dengan 21 
September 2006, maksimum sebesar Rp. 5 
milyar. 

2. Sejak 22 September 2006 sampai dengan 21 
Maret 2007 , maksimum sebesar Rp. 1 milyar 
dan, 

3. Sejak 22 Maret 2007 dan seterusnya, 
maksimum sebesar Rp. 100 juta. 

 



 Tugas LPS 

 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan penjaminan simpanan. 

2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam 

rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem 
perbankan. 

4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan 
kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak 
berdampak sistemik. 

5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang 
berdampak sistemik. 

 



Wewenang LPS 
• Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 

• Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi 

peserta. 

• Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 

• Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan 

keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak 

melanggar kerahasiaan bank. 

• Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut 

pada angka 4. 

• Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 

• Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak 

bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian 

tugas tertentu. 

• Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan 

simpanan. 

• Menjatuhkan sanksi administratif. 

 



Bentuk dan Status LPS 

• LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan. 

• LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan. 

• LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, 

dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

• LPS bertanggung jawab kepada Presiden. 

• LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai 

kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. 
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