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Introduksi: Rasa Aman dan Percaya pada Bank 

Demi menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi nasabah penyimpan 

(deposan) serta menjaga stabilitas sistem perbankan dan perekonomian, dibentuk 

suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana 

masyarakat.1 Selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik 

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS adalah suatu lembaga independen yang 

berfungsi menjamin simpanan deposan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas 

sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku 

efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal itu LPS resmi 

beroperasi. 

Sejak adanya LPS ini, masyarakat mempercayai bahwasanya bank ialah 

sebuah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dan otoritas terkait untuk 

menghimpun dana dari masyarakat. Semua orang meyakini bahwa bank ialah 

tempat yang tepat dan aman untuk menyimpan uang, terlebih apabila nominal 

uang yang akan disimpan terbilang besar. Tidak hanya itu, selain menghimpun 

dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan 

tujuan mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Adanya dua fungsi 

yang dimiliki bank inilah, maka bank juga dapat disebut sebagai perantara 

keuangan atau financial intermediary.2 

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa bank  yang selama ini 

dipercaya aman dan dipilih masyarakat sebagai solusi keuangan nomer satu justru 

dimanfaatkan untuk target kejahatan yang cukup riskan. Keamanan sistem 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
2 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta, Kencana, 2011), halaman 29 



 

 

 

perbankan yang masih terdapat celah mengundang oknum tidak bertanggng jawab 

untuk melanggengkan aksinya, mulai dari pembobolan, pengganjalan mesin 

ATM, jual beli data pribadi nasabah, hingga praktik pencucian uang masih saja 

menjadi momok yang menakutkan bagi kepercayaan masyarakat. 

Bahkan baru-baru ini masih santer terdengar dari kanal berita dan 

informasi publik yang sedang diramaikan dengan adanya kasus pelaporan 

kehilangan uang senilai 20 milyar rupiah yang hilang lantaran disimpan di sebuah 

bank. Kasus ini dilaporkan oleh seorang nasabah PT Bank Maybank Indonesia 

Tbk (Maybank Indonesia) bernama Winda Lunardi (Winda Earl) seorang atlet e-

sport yang mengaku kehilangan uang senilai 20 miliar rupiah di rekening 

Maybank miliknya pribadi dan ibunya yang bernama Floletta.3 

Kisah Winda Earl yang kehilangan uang simpanannya di bank manjadi 

menarik untuk ditelusuri, dari segi hukum Winda ialah korban yang merasa 

dirinya dirugikan dan mencari keadilan supaya uang senilai 20 miliar rupiah 

miliknya dikembalikan. Namun, yang menjadi pertanyaan sipakah yang akan 

mengembalikan uang senilai 20 milyar rupiah tersebut, apakah pihak bank atau 

Lembaga Penjamin Simpanan? 

 

Kronologi: Kasus Hilangnya Simpaan Nasabah Senilai 20 Milyar 

Penelusuran kasus Winda Earl diawali dengan kronologi bahwa Winda 

Earl menyadari bahwa uangnya telah hilang pada saat dirinya mendapati bahwa 

jumlah saldo di rekeningnya hanya berjumlah Rp.600.000, sementara rekening 

milik ibunya hanya tersisa 17 juta rupiah. Merasa bahwa ada sesuatu yang tidak 

beres, Winda segera menyanyakan hal ini kepada pihak bank, akan tetapi, 

pelaporan Winda kepada pihak bank tidak mendapat respon yang baik dari pihak 

bank. Sehingga, Winda pun lantas melaporkanya ke Bareskrim Polri pada tanggal 

8 Mei 2020 untuk ditelusuri lebih lanjut. 

 Kasus ini bermula ketika Winda di tawari oleh pelaku berinisial A 

seseorang yang menjabat sebagai kepala cabang di Maybank. Winda mengaku 

                                                             
3 https://money.kompas.com/read/2020/11/09/130201026/kronologi-lengkap-raibnya-tabungan-rp-

20-miliar-winda-earl-di 

maybank?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Seorang,dan%20rek

ening%20ib nya%20kepada%20polisi, diakses pada Kamis, 20 November 2020, pukul 13.20 WIB. 

https://money.kompas.com/read/2020/11/09/130201026/kronologi-lengkap-raibnya-tabungan-rp-20-miliar-winda-earl-di%20maybank?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Seorang,dan%20rekening%20ib nya%20kepada%20polisi
https://money.kompas.com/read/2020/11/09/130201026/kronologi-lengkap-raibnya-tabungan-rp-20-miliar-winda-earl-di%20maybank?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Seorang,dan%20rekening%20ib nya%20kepada%20polisi
https://money.kompas.com/read/2020/11/09/130201026/kronologi-lengkap-raibnya-tabungan-rp-20-miliar-winda-earl-di%20maybank?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Seorang,dan%20rekening%20ib nya%20kepada%20polisi
https://money.kompas.com/read/2020/11/09/130201026/kronologi-lengkap-raibnya-tabungan-rp-20-miliar-winda-earl-di%20maybank?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Seorang,dan%20rekening%20ib nya%20kepada%20polisi


 

 

 

ditawari untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka dengan bunga 

simpanan yang tinggi dibanding produk simpanan bank pada umumnya. 

Kemudian Winda tergiur dan segera menyetorkan uang senilai 20 miliar dengan 

rincian  untuk rekening atas namanya sendiri sebesar Rp 15 miliar dan rekening 

kedua atas nama ibunya Floretta sebesar Rp 5 miliar. 

Rupanya pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai 

yang dijanjikannya di Maybank. Tersangka memalsukan semua data-data untuk 

membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di 

bank tersebut. Uang milik Winda selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin 

dari Winda. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, 

kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. 

Setelah mendapat laporan dari Winda, pihak kepolisian langsung 

memproses kasus tersebut, laporan tersebut terdaftar dengan nomor 

LP/B/0239/V/2020/Bareskrim tanggal 8 Mei 2020. Kemudian Mabes Polri 

melakukan penelusuran pada aliran dana dari rekening tersangka yang berkaitan 

dengan hasil kejahatannya. Belakangan diketahui, pelaku juga rupanya 

menghadapi kasus serupa yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hingga akhirnya 

menetapkan A sebagai tersangka dan langsung ditahan guna menjalani 

pemeriksaan oleh penyidik. Sejumlah aset pelaku juga turut disita. 

 

Kajian Hukum: Penjamin Dana Nasabah 

Jika dilihat dari kronologi kasus yang dialami Winda, bisa dikatakan 

bahwa Winda mengalami kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku A dengan 

modus pembuatan rekening berjangka dan pemalsuan data-data pribadi Winda. 

Pertanyaannya jika Winda mengalami kehilangan uang sebesar 20 miliar, apakah 

uang tersebut dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan mendapat 

ganti? 

Tentu kita telah mengetahui bahwa di Indonesia sendiri dalam menjamin 

simpanan nasabah di bank, memiliki suatu lembaga khusus untuk menjamin 

simpanan para nasabah bank di Indonesia, yaitu LPS. Namun, mengapa Winda 

tidak langsung segera pergi ke LPS dengan membawa bukti-bukti kasusnya untuk 

meminta ganti rugi? Tentu LPS tidak bisa memberikan ganti rugi terhadap Winda, 



 

 

 

hal ini karena LPS memberikan perlindungan terhadap dua risiko yakni irrational 

run dan systemic risk.4 

Irrational run dan systematic risk merupakan risiko yang dicover oleh 

LPS. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil 

dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana 

oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang dialokasikan untuk 

pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi 

permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang 

dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. 

Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini ialah karena bank tidak dapat 

menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya. Sedangkan systematic risk 

(risiko sistemik) terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap 

bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan itu 

sendiri. 

Risiko sistematis sering disebut dengan istilah risiko pasar, risiko umum, 

systematic risk atau general risk. Risiko sistematis pada umumnya sifatnya 

sistematik dan sulit dihindari. Contoh risiko sistematik adalah peningkatan suku 

bunga (interest rate risk), kenaikan inflasi (purchasing power / inflationary risk) 

dan volatilitas pasar yang tinggi (market risk). 

Selain itu LPS juga dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan 

kesehatan bank secara umum. Di samping itu, LPS juga dapat berfungsi sebagai 

pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian 

penjaminan, dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda 

financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank.5 Oleh sebab itulah, 

keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna 

mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang 

keamanan simpanan meskipun kondisi keuangan bank sedang memburuk. Berikut 

simpanan yang dapat dijamin LPS: 

                                                             
4 Alan D.Moriris. Systemic Risk and the ‘too-bigti-fail’ Problem, Oxford Review of Economyc 

Policy. Volume 27 3 November 2011.  
5 Anna Kuzmaik Walker, “Harnessing teh Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit 

Insurance Pricing”, Harvard Journal of Law and Public Policy, (Summer 1995), hal. 737.   



 

 

 

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, 

tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

2. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin 

meliputi: 

a. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah; 

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah; 

c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau 

prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh 

bank; 

d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip 

mudharabah muqayaadah yang risikonya ditanggung oleh bank; 

dan/ atau 

e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan 

oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. 

3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari 

masyarakat, termasuk berasal dari bank lain. 

4. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal 

pencabutan izin usaha Bank. 

5. Saldo tersebut berupa: 

a. Pokok tambahan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk 

simpanan yang memliki komponen bagi hasil yang timbul dari 

transaksi dengan prinsip syariah; 

b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk 

simpanan yang memiliki komponen bunga; 

c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan 

menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk 

simpanan yang memiliki komponen diskonto. 

6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah hasil 

penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, 

baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account); 



 

 

 

7. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang 

diperhitungkan bagi sorang nasabah adalah saldo rekening gabungna 

tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. 

8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungna 

(joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitugkan adalah 

saldo rekening tuggal. 

9. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis 

diperuntukkan bagi kepentingna pihak lain (beneficiary), maka saldo 

rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihka lain 

(beneficiary) yang bersangkutan. 

10. Sejak Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada sebuah 

bank paling banyak ialah sebesar Rp 2.000.000.000,- 

 

Konklusi: Nasib Winda dan Uang 20 Milyar Rupiahnya 

Jika demikian, artinya Winda tidak dapat meminta ganti rugi melalui LPS, 

karena jika ditelusuri dari kasusnya, bank tempat Winda menyimpan uangnya 

tidak sedang mengalami kesulitan seperti irrational run dan systemic risk. Kasus 

yang sebenarnya dialami oleh Winda ialah kasus penipuan, penggelapan dana, 

serta pemalsuan data pribadi. Karena pemalsuan rekening atas nama Winda 

artinya simpanan Winda di bank tidak benar-benar ada sehingga bukanlah 

tanggungan LPS.  

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Winda akan 

menerima ganti rugi dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang akhirnya 

berkomitmen untuk mengganti uang Winda sebesar 16,8 miliar yang sebenarnya 

menurut polisi, total kerugian korban sejumlah Rp 22.879.000.000. Komitmen 

tersebut dimunculkan dari proses mediasi yang difasilitasi Departemen 

Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, proses mediasi 

masih berlanjut. Sedangkan sisa uang yang belum diganti akan menunggu proses 

penyidikan dari Mabes Polri. Dengan digantinya uang Winda bukan berarti 

menghapus peristiwa pidana dalam kasus tersebut.  Dalam kasus ini, polisi telah 

menetapkan satu orang tersangka berinisial A yang menjabat sebagai Kepala 



 

 

 

Cabang Maybank Cipulir dan terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan 

tindakannya tersebut. 
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