
EKSISTENSI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI BADAN HUKUM

Rachmadi Usman*

*rachmadiu@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Abstract: In juridical optics, existence of LPS (Institution of deposit guarantee) hold 
position as not purely public cooperation come into private cooperation with purpose to 
guarantee bank customer deposit. LPS work mechanism serve for and in the name of LPS 
as bank curator in liquidation. Because that, in spite of formed base on regulation, but 
in reality LPS not as commission, state body or institution which operate in part general 
duty of government in state operating context. Initial capital of LPS forming derived 
from separated state property. State in this case take capital inclusion in LPS and then 
in Law that state property come into LPS property as corporation. Related with that, so 
initial capital derived from separated state property plus with deposit premium from bank 
come into LPS property , not as state property. Automatically LPS property management 
system not submit to state finance regulation.
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Abstrak: Dalam optik yuridis, eksistensialitas LPS berkedudukan sebagai badan hukum 
publik tidak murni yang menjelma menjadi badan hukum privat, yang bertujuan menjamin 
simpanan nasabah bank. Mekanisme kerja LPS bertindak untuk dan atas nama LPS 
selaku kurator bank dalam likuidasi. Oleh karenanya, walaupun didirikan berdasarkan 
undang-undang, namun ternyata LPS bukan suatu komisi, badan atau lembaga negara 
yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan umum dalam konteks penyelenggaraan 
negara. Modal awal pendirian LPS memang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 
Negara dalam hal ini melakukan penyertaan modal dalam LPS, sehingga secara hukum 
kekayaan negara tadi telah beralih menjadi kekayaan LPS sebagai badan hukum. Hal ini 
berarti bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam LPS sebagai badan hukum bukan 
lagi merupakan kekayaan negara. Sehubungan dengan itu, maka modal awal yang berasal 
dari kekayaan negara yang dipisahkan ditambah dengan premi simpanan dari bank-bank 
telah menjadi kekayaan/aset LPS yang tidak dapat lagi dikatakan sebagai bagian dari 
keuangan negara/bukan kekayaan negara lagi. Dengan sendirinya tata kelola kekayaan 
LPS tidak tunduk pada ketentuan legislasi keuangan negara.

Kata kunci: eksistensi, kekayaan, Lembaga Penjaminan Simpanan

Imbas krisis keuangan global mulai tampak di sektor perbankan. Korban pun mulai 
berjatuhan PT Bank Century Tbk yang menjadi korban pertama. Bank Century tersebut 
tidak dapat ikut serta dalam kliring pada hari Kamis tanggal 13 November 2008 dikarenakan 
oleh faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran pendanaan awal (prefund). Sehubungan 
dengan itu, Pemerintah pada tanggal 21 November 2008 dini hari melalui Komite Stabilitas 
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Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak 
sistemik yang penanganannya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 
Operasional bank devisa ini juga dihentikan untuk sementara dan mulai beroperasi kembali 
pada tanggal 24 Oktober 2008 dibawah Tim Pengelola baru (Adrian Sutedi, 2010: 160-161 
dan Departemen Keuangan, 2010: 48).

Sesuai dengan tugas LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS melakukan penyertaan modal sementara 
(PMS) kepada Bank Century sebagai biaya penyelamatan sebesar Rp6,7 triliun. PMS 
Bank Century ini merupakan dana talangan (bailout) dalam rangka penyelesaian Bank 
Gagal yang Berdampak Sistemik yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari 
kekayaan LPS. Berbeda dengan bailout BLBI yang sumber pendanaannya berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program blanket guarantee 
berupa fasilitas pembiayaan darurat.

Dengan PMS tersebut, maka mayoritas saham Bank Century dimiliki oleh LPS. 
Dana PMS ini tidak hilang, namun akan kembali kepada LPS melalui divestasi. Bank 
Century tidak pernah menerima pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang 
pembiayaannya berasal dari APBN. Berhubung dana PMS berasal dari kekayaan LPS 
(bukan berasal dari APBN), maka tidak diperlukan persetujuan dari DPR sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Departemen Keuangan, 2010: 71-72).

Dari sini jelas, bahwa dana bailout Bank Century bukan termasuk keuangan negara, 
karena sumbernya berasal dari kekayaan yang dimiliki LPS. Namun di sisi lain, karena 
sebagian kekayaan LPS ada yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang 
merupakan aset negara, maka ada yang berpendapat dan dapat dikatakan pula di dalamnya 
terdapat keuangan negara. Perdebatan mengenai status dana PMS Bank Century mencuat 
di kalangan elite politik dan pakar hukum pada saat yang bersangkutan dimintai keterangan 
dalam rapat Panitia Khusus Bank Century DPR berkenaan dengan status dana bailout 
Bank Century pada LPS.

Harian Republika, hari Selasa, tanggal 26 Januari 2010 mewartakan beda pendapat 
kalangan elite politik dan pakar hukum terkait dengan status dana LPS apakah termasuk 
dalam kategori keuangan negara atau bukan. Diantaranya ada yang secara tegas menyatakan, 
bahwa keuangan LPS tersebut bukan lagi termasuk dalam kategori keuangan negara, dia 
sudah menjadi kekayaan LPS sebagai badan hukum. 

Dalam hal ini Erman Rajagukguk, guru besar Hukum Ekonomi Universitas Indonesia 
menyatakan, bahwa “Uang dari badan hukum adalah milik badan hukum. Dana Rp 4 triliun 
sudah menjadi modal LPS, walaupun itu berasal dari APBN yang dipisahkan”. Selain 
itu, kata beliau, bahwa “dana yang disalurkan berasal dari premi bank peserta program 
penjaminan. Karena itu, LPS sebagai penjamin berhak menggunakan dana tersebut 
untuk menyelamatkan bank”. Jadi, pendapat beliau jelas, bahwa “dana bailout itu tidak 
terkait langsung dengan uang negara”. Sependapat dengan itu, Darmin Nasution, Pejabat 
Sementara Gubernur Bank Indonesia menyatakan, bahwa “Dana LPS untuk bailout bukan 
bagian dari keuangan negara”. Sementara itu sebaliknya, H.A.S. Natabaya, mantan hakim 
konstitusi dan guru besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa 
“Posisi dana yang dimiliki LPS berasal dari keuangan negara. Sesuai Undang-Undang 
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Nomor 17 Tahun 2003, dana yang bersumber dari pihak lain, namun menggunakan fasilitas 
negara, merupakan keuangan negara.” 

Menurut H.A.S. Natabaya, bahwa “UU Kekayaan Negara mengamanahkan bahwa 
dana LPS merupakan bagian dari kekayaan negara. Karena UU menyatakan demikian, 
maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhak mengaudit LPS”. Demikian pula mantan 
Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai pendapat yang sama, bahwa “Dana LPS bagian 
dari keuangan negara”. Hal yang sama juga dikemukakan oleh mantan anggota Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Plt Ketua KPK pada waktu itu menyatakna, bahwa 
“hal itu mengacu pada definisi keuangan negara dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dana LPS termasuk keuangan negara”.

Sedangkan yang lain masih tidak secara jelas menyatakan dana LPS sebagai uang 
negara. Wakil Presiden Boediono, yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Bank 
Indonesia menyatakan, bahwa “modal LPS berasal dari uang Pemerintah sebesar Rp 4 
triliun ditambah premi dari Bank, soal uang LPS uang negara atau tidak, saya serahkan 
kepada ahli hukum”. Hal yang sama dikemukakan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku 
Menteri Keuangan berpendapat, bahwa “Dana LPS adalah kekayaan negara yang 
dipisahkan”. Bahkan kata beliau, “uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS Rp4 
triliun masih ada, banknya juga masih ada”. Pendapat lainnya Burhanuddin Abdullah, 
mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan, bahwa “Dana LPS berasal dari anggaran 
Negara”. Hal sama dikemukan oleh Anwar Nasution, mantan Ketua BPK/mantan Deputi 
Gubernur Bank Indonesia, bahwa “Dana LPS itu berasal dari uang Negara”. 

Fragmen yang telah mengemuka itu hanyalah sebongkah gunung es dilemma. Jadi diri 
keuangan negara masih menjadi obyek empuk perdebatan, bahkan berpotensi sepanjang 
masa hidup bangsa debat kusir itu selalu mampir. Kian dahsyat dan hebat corak perdebatan 
itu dilakoni oleh para panutan dan tokoh yang fatwanya berhembus di atmosfer gedung 
DPR dan bergema ke seantero nusantara (Mustofa Kamal, 2010: 3).

Perbedaan pemahaman konsepsi kekayaan negara yang dipisahkan juga menimbulkan 
ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian 
hukum. Dari beberapa kasus pidana yang dimejahijaukan, kalangan hakim juga berbeda 
pendapat dalam memahami konsepsi kekayaan negara yang dipisahkan dari persero, ada 
yang berpendapat sebagai bagian dari keuangan negara dan hakim lainnya berpendapat 
bukan sebagai bagian dari keuangan negara. Akibatnya ada direksi persero yang dijatuhi 
hukuman korups, bahkan ada yang dibebaskan karena dianggap sebagai perbuatan perdata 
belaka.

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
yang akan dikaji, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan LPS sebagai badan hukum dan 
kedua, bagaimana status kekayaan negara yang dipisahkan dalam LPS sebagai badan 
hukum.
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TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Eksistensi Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Di samping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif, yang kemudian diterima, 
diperlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. 
Konstruksi yang demikian itu disebut sebagai badan hukum (Satjipto Rahardjo, 1996:69). 
Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu “rechtspersoon”, juga 
merupakan terjemahan peristilahan Latin “persona moralis”, terjemahan peristilahan 
Inggeris “legal person”. Ada yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah latin 
untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah “purusa hukum”, “awak 
hukum”, “pribadi hukum” dan sebagainya (Chidir Ali, 1991:14).

Badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat: yang 
bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, 
merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dicatat 
dalam pergaulan hukum, biar pun tidak terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, 
kayu dan sebagainya (E. Utrecht, 1983:266-267). Sesungguhnya badan hukum ini sama 
seperti persoon atau manusia, sebab badan hukum dapat pula melakukan perbuatan hukum 
yang bersifat keperdataan terhadap orang atau pihak lain atau badan hukum lainnya. Badan 
hukum tersebut dapat mengadakan atau melakukan perbuatan hukum dengan siapa saja, 
yang diwakili oleh pengurus atau organ badan hukum yang bersangkutan; dapat digugat 
seperti manusia jika melakukan perbuatan melawan hukum, atau dapat menggugat pihak 
lain (manusia atau badan hukum) sama seperti manusia jika mengalami kerugian akibat 
perbuatan pihak lain (baik itu perbuatan manusia atau badan hukum). Dengan kata lain 
badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia, terkecuali 
seperti menikah, beranak, mewaris tidak dapat dilakukan badan hukum.

Adanya badan hukum ini sebagai suatu realitas, di samping manusia ada sesuatu yang 
lain sebagai pendukung hak. Untuk memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, manusia 
berkumpul dan mempersatukan diri dalam mencapai kepentingannya bersama dengan 
menciptakan suatu organisasi, mereka memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka. 
Kemudian memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan, menetapkan peraturan-
peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Dalam kerjasama 
itu, semua anggota-anggotanya mempunmyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak 
para anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-
kewajiban para anggotanya yang dapat bertindak hukum sendiri di dalam dan di luar 
hukum. Dengan demikian pergaulan hidup menghendaki, bahwa di sini harus adanya suatu 
subjek hukum yang baru bertindak ke muka, terlepas dari manusia-manusia dari anggota-
anggota kesatuan itu (Ali Rido, 1977:10-11).

Teori-teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori hukum yang mengakui kehadiran badan hukum sebagai subjek 
hukum, di samping manusia (Chidir Ali, 1991: 31-39; Ali Rido, 1977: 15-17; Wirjono 
Prodjodikoro, 1992: 24-26; dan E. Utrecht, 1983: 269-270), yakni:
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Teori Fictie dari Von Savigny

Teori ini dimajukan sarjana Jerman Friedrich Carl von Savigny, yang menyatakan 
badan hukum itu semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara saja. Terkecuali 
negara, badan hukum itu suatu fiksi saja, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi 
orang menghidupkannya dalam bayangan untuk dapat menerangkan sesuatu hal. Dengan 
kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, tetapi orang 
menciptakan dalam bayangannya, badan hukum sebagai subjek hukum diperhitungkan 
sama dengan manusia. Orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi 
wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang 
melakukan itu ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Teori fictie ini dianut di beberapa 
negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh Opzomer, Diephuis, Land dan Houwing 
serta Lenagemeyer.

Teori Orgaan dari Otto von Gierke

Teori orgaan ini dikemukakan sarjana Jerman lainnya, yakni Otto von Gierke, 
pengikutnya di Negeri Belanda antara lain L.G. Polano. Ajarannya disebut “leer der 
volledige realiteit” (ajaran realitas sempurna). Teori ini mengatakan badan hukum 
bukanlah suatu hal yang abstrak (fiksi), tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah 
suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang 
riil (nyata), yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi 
kolektivitas, terlepas dari individu. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan 
fungsinya manusia. Orang manusia bertindak dengan alat-alat berupa tangan, kaki, jari, 
mulut, otak dan lain-lain. Demikian juga badan hukum mempunyai alat-alat berupa rapat-
rapat anggota dan orang-orang pengurus bermacam-macam yang bertindak sebagai alat-
alat dari badan hukum itu. Oleh karena alat-alat (organen) itu berupa orang-orang manusia 
juga, maka selayaknya “syarat-syarat” dalam peraturan peraturan-peraturan hukum yang 
melekat pada badan seorang manusia itu, dapat dipenuhi juga oleh badan-badan hukum. 
Perlu diingat badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri, melainkan 
orgaannya, yakni tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaannya; yang 
berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan pengurus atau wakilnya tersebut.

Teori Proprite Collective dari Planiol dan Molengraaff

Teori kekayaan bersama ini dikembangkan Marcel Planiol dan Molengraaff, kemudian 
diikuti oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori kekayaan 
bersama menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan 
hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Karenanya badan hukum itu bukan 
abstraksi dan bukan organisme, badan hukum itu hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. 
Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota 
bersama-sama, bertanggung jawab bersama-sama pula. Harta kekayaan badan itu adalah 
milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan 
membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Boleh dikatakan bahwa teori ini tidak 
dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan sebagai suatu badan hukum dan merupakan 
suatu kebalikan dari teori Brinz.
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Teori Zweckvermorgen dari Brins

Teori kekayaan bertujuan ini dikemukakan sarjana Jerman A. Brins dan dibela oleh 
Van der Heijden. Dalam teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. 
Karena itu, badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan 
hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Sebagai penggantinya adalah 
kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan, sebab kekayaan badan hukum tidak terdiri dari 
hak-hak sebagaimana lazimnya manusia, dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di 
sini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan 
tujuan tertentu. Karena itu, tidak perduli manusia atau bukan, tidak perduli kekayaan itu 
merupakan hak-hak normal atau bukan, pokoknya tujuan dari kekayaan tersebut.

Teori Juridische Realiteits dari E.M. Meijers

Teori kenyataan yuridis ini dikemukakan sarjana Belanda Meijers dan dianut Paul 
Scholten serta sudah merupakan “de heersende leer”. Teori ini mengatakan badan hukum 
itu merupakan suatu realitas, kongkrit, riil; walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, 
tetapi suatu kenyataan yuridis. Jadi badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya 
dengan manusia dan lain-lain perikatan. Ini semua riil untuk hukum. Oleh Meijers teori ini 
disebutnya pula dengan teori kenyataan yang sederhana (eenoudige realiteit), sederhana 
karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan 
manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Teori Ambtelijk Veremogen

Teori ini dipelopori Holder dan Binder, di Belanda dianut oleh F.J. Oud. Teori ini 
mendekati teori kekayaan bertujuan dari Brins. Dalam teori ini dikatakan, tidak mungkin 
mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu; tanpa daya berkehendak (wilsvermogen) 
tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang 
menitikberatkan pada daya kehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak itu para 
pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya 
sebagai pengurus, mereka adalah berhak, maka dari itu disebut ambtelijk vermogen.

Teori dari Leon Duguit

Sarjana Perancis Leon Duguit berpendapat, bahwa tidak ada persoon-persoon lainnya 
daripada manusia-manusia individual, tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan 
kepada subjek hukum, tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh 
subjek hukum, sehingga manusiapun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat 
menjadi pendukung dari hak subjektif. Baginya hanya manusia sebagai subjek hukum dan 
ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia sebagai subjek 
hukum, termasuk menjadi subjek hukum internasional.



Rachmadi Usman, Eksistensi Kekayaan Negara yang Dipisahkan...    121

Pembedaan Badan Hukum

Dalam kaitan dengan pembedaan badan hukum ini, Pasal 1653 KUH Perdata 
menyatakan:

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-
perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu 
diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-
perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu 
maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau baik kesusilaan.”

Ditilik dari keberadaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata 
di atas, selain “perseroan yang sejati” (eigenlijke maaatschap), diakui pula adanya 
perhimpunan orang sebagai perkumpulan (zedelijke lichaam) atau badan hukum, yang 
dibedakan atas:

1. Badan hukum yang diadakan, dibentuk atau didirikan oleh kekuasaan umum, 
negara atau pemerintah (op openbaar gezag ingesteld) guna melayani kepentingan 
umum atau negara, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Desa, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

2. Badan hukum yang diakui (erkend) oleh kekuasaan umum, negara, atau pemerintah, 
seperti Organisasi Politik, Organisasi Kekaryaan, Organisasi Kemasyarakatan;

3. Badan hukum yang diterima karena diperbolehkan atau diizinkan (geoorloofd 
toegelaten) pendiriannya, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Perasuransian; 

4. Badan hukum yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu, 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau 
kesusilaan, seperti Yayasan Pendidikan, Yayasan Keagamaan dan Sosial, Badan 
Perwakafan (Rachmadi Usman, 2006: 98).

Ditilik dari jenisnya, maka badan hukum itu dapat dibedakan atas:
1. Badan hukum publik, seperti Lembaga-lembaga Negara, Kementeriaan Negara, 

Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, 
Kelurahan/Desa, Perusahaan-perusahaan Milik Negara/Daerah;

2. Badan hukum privat, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan-
perkumpulan perdata, Yayasan.

Suatu badan hukum merupakan badan hukum publik atau privat, dalam stelsel hukum 
Indonesia didasarkan pada kriterium:

1. Dilihat dari cara pendirian atau terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan 
dengan konstruksi hukum apa. Bila badan hukum publik, maka pendiriannya 
dilakukan oleh penguasa negara dengan undang-undang atau peraturan-peraturan 
lainnya, sedangkan badan hukum privat terjadinya atau didirikan atas pernyataan 
kehendak dari orang perseorangan;

2. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum 
itu pada umumnya dengan publik/umum atau melakukan perbuatan-perbuatan 



122    Jurnal Cita Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 115-138, ISSN 2085-6644

hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/
umum atau tidak. Bila tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum 
publik; demikian pula sebaliknya;

3. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa 
negara itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan 
yang mengikat umum. Bila ada wewenang publik, maka badan hukum itu adalah 
badan hukum publik, sebaliknya bila tidak ada wewenang publiknya, maka badan 
hukum merupakan badan hukum perdata (bandingkan dengan Chidir Ali, 1991:57-
63).

Ditilik dari sifatnya, maka badan hukum ini juga dapat dibedakan atas:
1. Korporasi (corporatie), yakni badan hukum yang beranggotakan orang-orang 

yang memiliki hak dan kewajiban yang berlainan guna mencapai tujuan bersama; 
kebijakan badan hukum ditetapkan secara bersama-sama;

2. Yayasan (stichting), yakni badan hukum yang tidak mempunyai anggota; hanyalah 
kumpulan harta kekayaan yang terpisah guna diperuntukan bagi tujuan tertentu 
yang bersifat sosial dan idil; jadi tidak ada anggotanya, hanya pengurusnya saja 
yang ada.

Batas antara korporasi dan yayasan tidak tegas, untuk itu timbul beberapa ajaran untuk 
membedakan dengan tegas antara keduanya tersebut, (Chidir Ali, 1991:63-69). yaitu:

1. Pada korporasi para anggota bersama-sama mempunyai kekayaan dan bermacam-
macam menyelenggarakan kepentingan yang berwujud dalam badan hukum 
itu; sedangkan pada yayasan, kepentingan yayasan tidak terletak/terlekat pada 
anggotanya, tidak ada anggotanya, yang ada hanya pengurusnya, maka yang 
berkepentingan adalah pengurusnya. Sebaliknya pada korporasi para anggotanya 
secara individual mempunyai kepentingan;

2. Pada korporasi para anggotanya bersama-sama merupakan orgaan yang memegang 
kekuasaan yang tertinggi, tetapi pada yayasan kekuasaan yang tertinggi itu 
dipegang oleh pengurusnya;

3. Kalau pada korporasi para anggota dan penguruslah yang menentukan maksud dan 
tujuan korporasi, tetapi pada yayasan, maksud dan tujuan dari organisasi badan 
itu ditetapkan oleh orang-orang yang selanjutnya berdiri di luar badan/yayasan 
tersebut;

4. Kalau pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya, tetapi pada 
yayasan titik berat pada modal atau kekayaan yang dimilikinya.

Selain itu ditilik dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum, 
maka badan hukum keperdataan dapat dibedakan atas (Abdulkadir Muhammad, 1993:30-
31):

1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan negara, 
yaitu perusahaan umum, perusahaan perseroan, perusahaan jawatan; perusahaan 
swasta, yaitu perseroan terbatas;
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2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu 
koperasi;

3. Badan hukum yang bertujuan bersifat idiil di bidang sosial, pendidikan, ilmu 
pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan 
hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya. Termasuk dalam jenis ini adalah 
yayasan, organisasi keagamaan, wakaf. 

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Badan Hukum dalam 
Sistem Perbankan Nasional

Di Indonesia, wacana mengenai perlunya skema penjaminan mulai muncul ketika 
terjadi kebangkrutan Bank Summa pada November 1992. Setelah preseden tersebut, 
mulai timbul kesadaran, bahwa para penabung (deposan) harus mendapat perlindungan 
yang memadai, tatkala terjadi mismatch dan insolvency yang disebabkan oleh kesalahan 
manajemen bank (Adrian Sutedi, 2010: 1). 

Kasus Bank Summa ini memang sempat memunculkan wacana Lembaga Penjamin 
Simpanan. Namun sayang, wacana pembentukan financial safety net ini tidak sempat 
terrealisasikan, terutama karena kasus Bank Summa relatif dapat diredam, ketika William 
Suryadjaja, ayah dari Edward Suryadjaja (pemilik dan pengendali Bank Summa), rela 
melakukan bailout atau pasang badan yang dananya berasal dari penjualan grup Astra, 
konglomerat nomor dua di Indonesia saat itu, sesudah grup Salim (Adrian Sutedi, 2010: 
3). Orang pun kemudian dengan mudah akhirnya melupaskan preseden ini (Adrian Sutedi, 
2010:4).

Kasus kebangkrutan bank seiring dengan krisis perbankan dan moneter kembali 
terjadi lagi pada akhir tahun 1997 dengan melikuidasi 16 bank pada per 1 November 
1997 berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan Nomor Peng.86/KMK/1997 tentang 
Pencabutan Izin Usaha Bank Umum. Pada waktu itu kita masih belum mempunyai skema 
program penjaminan simpanan, akibatnya terjadi rush. Ribuan nasabah dari berbagai 
bank terlikuidasi berbondong-bondong untuk mendatangi bank terlikuidasinya, guna 
mengetahui nasib simpanannya, apakah bisa diselamatkan atau tidak. Saat itu, masyarakat 
kehilangan kepercayaan terhadap industri perbankan, mereka resah dan panik berkenaan 
dengan penjaminan simpanan nasabah.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan 
sekaligus melindungi hak-hak nasabah penyimpan dana, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan program penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) simpanan 
nasabah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap 
Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 
tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan 
kebijakan ini, pada intinya pemerintah memberi perlindungan hukum secara langsung 
kepada nasabah penyimpan dana terhadap kegagalan Bank Umum maupun Bank 
Perkreditan Rakyat dalam memenuhi kewajibannya (Rachmadi Usman, 2005: 5).
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Kebijakan program penjaminan simpanan ini ternyata berhasil mewujudkan 
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan 
yang sangat luas ternyata juga membebani anggaran negara dan menimbulkan moral 
hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dengan blanket guarantee ini, 
pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara hati-hati (prudent), 
sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank 
dalam bertransaksi dengan baik. Di samping itu, penerapan penjaminan secara luas tersebut 
yang hanya berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan 
hukum, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan kebijakan 
program penjaminan simpanan.

Agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan 
meminimalisir risiko yang membebani anggaran negara atau risiko menimbulkan moral 
hazard tersebut, maka program penjaminan simpanan yang bersifat sangat luas lingkupnya 
tersebut, kemudian diganti dengan skema penjaminan simpanan nasabah yang bersifat 
terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah, yang akan diselenggarakan 
oleh LPS. LPS dimaksud memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank 
dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.

Pembentukan LPS tersebut merupakan amanat ketentuan dalam Pasal 37B ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, bahwa “Untuk 
menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentukan Lembaga Penjamin Simpanan.” Sebelumnya dalam ketentuan Pasal 37B ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan, bahwa “Setiap bank wajib menjamin dana 
masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Dalam Penjelasan atas Pasal 
37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan antara lain, bahwa “Pembentukan 
Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah 
dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.” Dengan merujuk 
pada ketentuan dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 
telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998, lahirlah kemudian LPS yang pembentukannya 
dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan. Pembentukan LPS ini sebagai pelaksana program penjaminan simpanan 
nasabah bank. 

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya 
memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu irrational run terhadap bank dan 
systemic risk. 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 ada 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 besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini 
adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya. Bila 
bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah 
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biasanya menjadi panic dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun 
bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan 
satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar 
dari sistem perbankan (Zulkarnain Sitompul, 2006: 6).

LPS 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 pinjaman dan strategi investasi dengan maksud 
untuk melihat tanda-tanda financial distressyang mengarah kepada kebangkrutan bank. 
Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting 
guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan 
simpanan, sekalipun kondisi keuangan bank memburuk (Zulkarnain Sitompul, 2006: 7).

Di sisi lain, pembentukan lembaga penjamin simpanan dapat menimbulkan moral 
hazard, sehingga harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. LPS bukanlah “panacea” 
tetapi tidak juga ada pilihan lain yang dapat menyediakan “panacea.” Singkat kata, LPS 
merupakan sesuatu yang diperlukan tetapi tidak cukup (necessary but not enought) dalam 
memecahkan persoalan-persoalan perbankan. Pengawas bank harus berani bertindak tegas 
terhadap pengurus bank yang mengelola banknya secara sembrono. Fit and Proper test 
terhadap pengurus dan eksekutif bank juga harus dilakukan dengan ketat agar mencegah 
masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam industri perbankan (Zulkarnain Sitompul, 
2004: 3).

Pembentukan LPS dilakukan berdasarkan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan, 
bahwa “Berdasarkan Undang-undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, 
yang selanjutnya disebut LPS”. Jadi, pendirian LPS dilakukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembentukan 
LPS cukup dilakukan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam 
ketentuan Pasal 37B ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa “Ketentuan mengenai 
penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.” Pembentukan LPS dilakukan berdasarkan undang-undang ini 
dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat.

Kedudukan hukum LPS jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal 
mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 37B ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa 
“Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan 
hukum Indonesia”. Kemudian kedudukan hukum LPS ini ditegaskan lagi dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang jelas menyatakan LPS berbentuk badan hukum. 
Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyatakan 
bahwa LPS yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut berbentuk badan hukum. 
Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa status hukum LPS bukan 
merupakan salah satu lembaga negara atau komisi negara, melainkan suatu badan hukum 
yang pendiriannya diadakan oleh kekuasaan negara (op openbaar gezag ingesteld). 



126    Jurnal Cita Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 115-138, ISSN 2085-6644

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak 
melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat 
dan menggugat di depan pengadilan (Chidir Ali, 1987: 19).

Dalam hal ini pada umumnya undang-undang tidak mengatur persyaratan materiil 
bagi pembentukan atau pendirian suatu badan hukum, yang diatur terbatas pada 
persyaratan formalitas atau administrative bagi pembentukan atau pendirian suatu badan 
hukum. Doktrin menyebutkan beberapa persyaratan materiil yang harus ada pada suatu 
perkumpulan, sehingga dapat dikatakan berstatus sebagai badan hukum (Ali Rido, 1986: 
96-97 dan Rachmadi Usman, 2006: 101-102) yaitu:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan milik pribadi anggota-
anggota atau para pendirinya;

2. Adanya tujuan tertentu;

3. Adanya kepentingan sendiri;

4. Adanya organisasi yang teratur 

Sebagai suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang, ternyata 
dalam perspektif doktrin, LPS juga memenuhi persyaratan atau unsur-unsur sebagai suatu 
badan hukum sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004, yaitu:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah atau dipisahkan dari kekayaan pribadi 
anggota-pendirinya

Kekayaan LPS merupakan aset negara atau kekayaan negara yang dipisahkan dan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penatausahaan semua kekayaannya 
dilakukan oleh LPS.

2. Adanya tujuan tertentu yang merupakan tujuan bersama

Pembentukan LPS untuk tujuan bersama dalam rangka memberikan perlindungan 
kepentingan nasabah penyimpan dana dan masyarakat agar terciptanya dan turut 
aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan 
LPS.

3. Adanya kepentingan sendiri

Dalam memenuhi tujuannya, LPS mempunyai kepentingan sendiri yang timbul 
dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh LPS, sehingga badan hukum LPS 
dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga 
dalam pergaulan hukumnya, yang diwakili oleh Dewan Komisioner LPS. 
Dewan Komisioner LPS ini yang berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar 
pengadilan. 

4. Adanya organisasi yang teratur 

Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, LPS dalam melakukan perbuatan 
hukum di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan fungsi, tugas dan 
kewenangannya dilakukan oleh organ LPS yang terdiri atas Dewan Komisioner 
dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan organ tertinggi LPS sebagai 



Rachmadi Usman, Eksistensi Kekayaan Negara yang Dipisahkan...    127

pimpinan LPS yang merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan 
pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Salah satu 
diantara anggota Dewan Komisioner LPS tersebut ditetapkan sebagai Kepala 
Eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS sesuai dengan 
Keputusan Dewan Komisioner. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
lebih lanjut diatur mengenai organisasi LPS.

Dalam doktrin, dari sudut jenisnya, badan hukum dapat dibedakan atas badan hukum 
publik dan badan hukum privat, yang pembedaannya didasarkan pada cara pendirian atau 
terjadinya, lingkungan kerjanya dan wewenangnya. Bagaimana dengan kelembagaan 
LPS, yang merupakan badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan negara, apakah LPS 
merupakan badan hukum publik atau badan hukum privat. Dengan merujuk kepada 
kriterium pembedaan badan hukum publik dan badan hukum privat sebagaimana tersebut 
di atas, maka:

1. Dilihat dari cara pendirian atau terjadinya

LPS diadakan dengan konstruksi hukum publik, yang pendirian atau terjadinya 
dilakukan oleh penguasa negara/pemerintah dengan undang-undang.

2. Dilihat dari lingkungan kerjanya

LPS dalam fungsi, tugas dan kewenangannya bertindak yang sama kedudukannya 
sebagai badan hukum publik, namun juga dapat melakukan perbuatan hukum 
sebagai badan hukum privat, di mana LPS bertindak untuk dan atas nama sendiri 
di dalam dan di luar pengadilan. 

3. Dilihat dari wewenangnya 

LPS juga mempunyai wewenang untuk membuat peraturan LPS dalam rangka 
penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal yang mengikat 
secara umum sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang LPS sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Dari beberapa kriterium di atas, jelas bahwa kedudukan hukum LPS berbentuk badan 
hukum publik tidak murni yang menjelma menjadi badan hukum privat, karena LPS 
bertindak tidak dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam hal ini LPS 
bertindak sebagai kurator bank dalam likuidasi, yang penyelesaian dan penanganannya 
diserahkan kepada LPS. Ketika LPS bertindak, LPS mewakili kepentingan dirinya, 
baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama sendiri, bukan mewakili 
kepentingan pemerintahan dalam konteks penyelengggaraan negara. Oleh karena itu, LPS 
merupakan badan hukum privat, di mana LPS bukan suatu komisi atau lembaga negara 
yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara.

Dengan mendasarkan kepada prinsip industry help industry, dari sisi misi dan 
motivasi, LPS memiliki ciri lembaga swasta murni (private sector), sehingga tidak 
memiliki kewajiban dalam penyediaan layanan publik dalam konteks pemerintahan 
negara. LPS menjamin simpanan masyarakat di bank-bank sesuai premi yang dibayarkan 
dan ini mencegah masyarakat melakukan rush, sehingga secara tidak langsung akan 
menghindarkan bank-bank dari bahaya collapse. Mekanisme kerja LPS dengan bank 
didasarkan pada contractual base (Siswo Suyanto, 2010: 2).
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Mengenai fungsi LPS ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2004. Dari ketentuan ini, fungsi LPS adalah untuk menjamin simpanan nasabah 
penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 
kewenangannnya 

 Dalam menjalankan fungsinya tersebut, LPS mempunyai tugas sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan 
ini, LPS mempunyai tugas, yaitu: 

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 
(bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan

5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Selain itu dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPS mempunyai sejumlah 
kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2004. Menurut ketentuan ini, dalam rangka melaksanakan tugasnya, LPS 
mempunyai wewenang yang meliputi sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan; 

2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi 
peserta;

3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;

4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan 
bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan 
bank;

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut di atas;

6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi 
kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan 
simpanan; dan 

9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Berkenaan dengan tugas LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank 
Gagal (failing bank), LPS mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, 
termasuk hak dan wewenang RUPS;

2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
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3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak 
yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang 
merugikan bank; dan

4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau 
kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Di samping itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS juga dapat meminta 
data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain, di mana pihak lain dimaksud wajib 
memberikannya kepada LPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, 
kendatipun LPS dalam mekanisme kerjanya bertanggung jawab kepada Presiden, namun 
mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan 
akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ditegaskan, bahwa “LPS adalah lembaga yang 
independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” 
Di sini jelas, walaupun dalam mekanisme kerjanya bertanggung jawab kepada Presiden 
serta juga berkoordinasi dengan pihak terkait, namun dalam menjalankan fungsi, tugas, 
dan kewenangannya, LPS harus bersifat independen, transparan dan akuntabel. Bagi LPS, 
independensi di sini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, 
LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah, kecuali 
atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang. Demikian 
pula dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh 
LPS sendiri dan sepenuhnya hal itu merupakan tanggung jawab dan kewenangan LPS 
tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak maupun.

Dari fungsi, tugas dan kewenangan yang dipunyai oleh LPS, maka tampak secara jelas, 
bahwa LPS bertindak untuk mewakili kepentingan peserta LPS, yaitu bank-bank yang 
nota bene sebagai badan hukum privat yang menjadi peserta program penjaminan yang 
diselenggarakan oleh LPS. Segala tindakan hukum yang diambil oleh LPS dalam rangka 
menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sudah barang tentu didasarkan kepada 
contractual base dengan bank-bank peserta program penjaminan. Oleh karena kedudukan 
hukum KPS adalah badan hukum publik yang tidak murni. 

Status Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Lembaga Penjamin Simpanan 
sebagai Badan Hukum

Perdebatan mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam LPS 
menghangat di kalangan politis, birokrat dan ahli hukum. Terdapat perbedaan pendapat 
diantara mereka, ada yang menyatakan bahwa status kekayaan LPS merupakan keuangan 
negara, berhubung di dalamnya terdapat “uang negara”. Sedangkan lain berpendapat, 
bahwa status kekayaan LPS bukan merupakan keuangan negara, karena sebagai badan 
hukum, LPS sudah barang tentu mempunyai kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan 
negara. Bahkan secara tersirat pun, Badan Pemeriksa Keuangan pada waktu itu belum 
pernah menyatakan kekayaan LPS termasuk keuangan negara. Hanya saja belakangan 
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa dana LPS termasuk kategori keuangan 
negara.
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Mengenai “pengertian keuangan negara” terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan sebagai 
berikut:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Berikutnya mengenai “ruang lingkup keuangan negara” ditetapkan dalam ketentuan 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 
melakukan pinjaman;

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan 
negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan Negara;

4. Pengeluaran Negara;

5. Penerimaan Daerah;

6. Pengeluaran Daerah;

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah;

8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003, negara 
menguasai sekaligus memiliki keuangan publik, bahkan keuangan privat sekalipun (Dyah 
Hapsari Prananingrum, 2010: 21).

Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas 
maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup: (a) anggaran 
pendapatan dan belajar negara; (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan (c) 
keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sementara 
itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola 
oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing (Muhammad 
Djafar Saidi, 2008: 2-3).

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003, maka ruang lingkup keuangan negara bila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan 
negara demikian luas yang dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, 
sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan.
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Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003, bahwa “pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara 

negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.” Dengan demikian terdapat 
empat pendekatan yang dipergunakan dalam menentukan keuangan negara tersebut, 
yaitu:

1. Dari sisi obyek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, 
moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu 
baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

2. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut 
di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan 
keuangan negara;

3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan 
yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas 
mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 
pertanggunggjawaban;

4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan 
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek 
sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ternyata 
pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam perspektif yuridis mengalami 
perluasan tidak hanya terbatas pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Daerah (APBN/D) belaka, melainkan juga termasuk keuangan badan lain yang ada 
kaitannya dengan keuangan negara serta kekayaan pihak lain/swasta yang didapat dengan 
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Arifin P. Soeria Admaja dalam “Hukum Keuangan Negara Pasca 60 
Indonesia Merdeka” menyatakan, bahwa pengaturan keuangan negara yang diperluas, 
menunjukkan adanya imperpektivitas hukum keuangan negara, karena mengesampingkan 
esensi kemandirian badan hukum (BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya), sehingga 
mengurangi konsepsi berpikir atas manfaat dan kegunaan keuangan negara. Secara sistem, 
ketentuan perundang-undangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan 
hukum berbeda dengan APBN sebagai keuangan negara (Dyah Hapsari Prananingrum, 
2010: 21).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS 
merupakan suatu badan hukum, yang sebagian kekayaan LPS ada yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. Modal awal pendirian LPS memang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menetapkan, bahwa “Modal awal LPS ditetapkan 
sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya 
Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).” Dalam Penjelasan atas Pasal 81 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dikatakan, bahwa “Modal LPS berasal dari 
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asset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham.” Dari ketentuan ini, 
jelas bahwa modal awal pendirian LPS berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, 
yang berarti “di-split” (dipisahkan) dari APBN, sehingga menjadi kekayaan LPS sendiri, 
bukan lagi menjadi kekayaan negara. Dengan demikian kekayaan LPS tersebut bukan 
bagian dari keuangan negara.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 ditegaskan, bahwa “kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan”. 
Dengan adanya pemisahan (splitsing) berarti terjadi pemindahan dan peralihan sebagian 
asset negara menjadi kekayaan LPS sebagai badan hukum. Di sini sesugguhnya negara 
melakukan penyertaan modal dalam LPS yang menjadi modal awal pendirian LPS yang 
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, yang menjelma menjadi kekayaan bersama 
milik LPS sebagai badan hukum.

Suatu badan hukum yang dibentuk pemerintah dengan status kekayaan negara yang 
dipisahkan mengandung makna sejak dipisahkan sebagai kekayaan negara menjadi 
kekayaan badan hukum, telah terjadi transformasi yuridis atas keuangan publik menjadi 
keuangan privat yang tunduk sepenuhnya kepada hukum perdata (Arifin P. Soeria Atmadja, 
dalam Sampe L. Purba, 2008: 2). Penyertaan modal negara di sebuah korporasi statusnya 
adalah penyertaan biasa dengan status hukum yang sama dengan penyertaan oleh pihak 
partikelir lain. Tujuan pemisahan tersebut untuk membuat demarkasi yang jelas antara 
tanggung jawab publik dengan tanggung jawab korporasi (Sampe L. Purba, 2008: 2).

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2004, aset LPS merupakan kekayaan LPS sebagai badan yang dipisahkan dari 
kekayaan negara. Hal ini mengandung arti, walaupun kekayaan LPS tersebut awalnya 
berasal dari kekayaan negara, namun pengelolaan dan penatausahaan kekayaan LPS 
dilakukan oleh LPS sendiri yang terpisah dari pengelolaan keuangan negara. Mengenai 
pengelolaan kekayaan LPS ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004, bahwa “LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan 
penatausahaan semua asetnya”.

Sehubungan dengan pada waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan lantang 
menyatakan bahwa uang yang digelontorkan ke Bank Century bukan uang negara. Karena 
LPS memang bukan representasi negara. Pernyataan ini bukan pula semata-mata karena 
uang Pemerintah yang ada di LPS relatif lebih kecil dibandingkan dengan dana yang 
dialirkan untuk menyelamatkan Bank Century yang berasal dari premi. Beliau hanya ingin 
menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “uang negara” dalam konteks penyelenggaraan 
pemerintahan Negara di mana pemerintah Negara berperan sebagai otoritas adalah uang 
yang tertera dalam Undang-Undang APBN. Ini merupakan pernyataan yang secara eksplisit 
dinyatakan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Siswo 
Suyanto, 2010: 1-2).

Sesuai dengan doktrin, karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta 
kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik, pengawas dan pengurusnya. Sebagai 
subyek hukum, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu 
dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari 
pendiri badan hukum itu (Erman Rajagukguk, 2006: 3 dan Erman Rajaguguk, 2011: 5). 
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Splitsing (pemisahan) adalah pembagian atau pembelahan yang berarti terlepas satu 
dengan yang lain, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa bagian yang satu masih 
merupakan bagian dari yang lain (Nindyo Pramono, dalam Dyah Hapsari Prananingrum, 
2010: 22). 

Kekayaan yang terpisah artinya terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk atau 
subjecttloos). Kekayaan negara yang telah dipisahkan berarti bahwa kekayaan tersebut 
telah dipisahkan dan diberikan atau diletakkan di dalam LPS sebagai suatu entitas hukum 
yang mandiri (Dyah Hapsari Prananingrum, 2010: 22). Terkait hal ini, maka modal awal 
LPS dan kekayaan LPS lainnya merupakan kekayaan sendiri (bersama) yang dimiliki oleh 
LPS, bukan lagi merupakan bagian dari keuangan negara.

Menurut Prof. Erman Rajagukguk modal awal LPS dan kekayaan LPS yang merupakan 
aset negara yang dipisahkan tersebut bukanlah merupakan keuangan negara lagi. Sama 
dengan mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Kalau saya menyetorkan modal berupa tanah 
saya yang saya pisahkan dari kekayaan saya, ketika PT sudah berstatus badan hukum, saya 
tidak bisa menyatakan tanah tersebut adalah milik saya lagi. Tanah tersebut yang menjadi 
modal PT adalah tanah kekayaan PT sebagai badan hukum. Bila PT mendapat uang dari 
hasil usahanya, tidak bisa saya mengatakan uang itu milik saya. Kalau PT mendapat 
keuntungan, baru saya mendapat dividen sebesar proporsi saham saya. Begitu juga LPS 
yang mendapat premi dari penjaminan simpanan nasabah pada bank-bank yang ikut serta 
dalam program penjaminan LPS, premi tersebut adalah uang LPS bukan uang negara 
(Erman Rajagukguk, 2009: 9 dan Erman Rajagukguk, 2011: 16).

Hal senanda juga dikemukakan oleh Dyah Hapsari Prananingrum, bahwa dana Rp4 
triliuan yang bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, sudah menjadi 
modal LPS, sehingga bukan lagi keuangan negara. Hal ini selaras dengan apa yang 
telah dikemukakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 bahwa 
dengan didirikannya LPS oleh pemerintah diharapkan mampu meminimalisir risiko yang 
membebani anggaran negara. Karena dengan kekayaan yang dipisahkan, maka pembebanan 
terhadap anggaran negara terhadap risiko yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan 
LPS dapat dibatasi (Dyah Hapsari Praningrum, 2010: 22).

Sesuai dengan teori kekayaan bertujuan dari A. Brins, diperkembangkan lebih lanjut 
oleh Van der Heijden, untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan tujuan bersama 
dari suatu badan hukum, maka dilakukan pemisahan kekayaan antara harta kekayaan 
badan hukum dan harta kekayaan milik pribadi pendirinya. Kekayaan badan hukum yang 
dipisahkan ini merupakan kekayaan bersama sebagaimana teori kekayaan bersama dari 
Rudolf von Jhering), bukan lagi menjadi milik pribadi, melainkan milik bersama dari 
badan hukum yang bersangkutan. Sebagai kekayaan bersama, kekayaan badan hukum 
terpisah dari kekayaan milik pribadi pendiri badan hukum yang bersangkutan. 

Secara filosofis perubahan uang negara kedalam modal LPS yang menjadi kekayaan 
terpisah diantara modal pendiri dan modal badan hukum itu sendiri dapat dilihat melalui 
teori Adam Smith, seorang guru besar filsafat moral di Universitas of Glasgow, sebagai 
bapak ilmu ekonomi modern yang membagi keadilan atas keadilan komutatif dan keadilan 
distributif. Prinsip keadilan komutatif yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan 
yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa seseorang. Tidak merugikan dan 
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melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik 
menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya (no harm) dan juga atau tidak ikut 
campur dengan prinsip perdagangan yang adil dalam kehidupan ekonomi (no intervention). 
Dalam prinsip keadilan distributif dikatakan bahwa manusia secara kodrati mempunyai 
rasa setia kawan yang kuat yang tidak begitu saja membiarkan sesamanya hidup menderita. 
Oleh karena itu usaha apapun untuk menjamin suatu kehidupan yang layak bagi mereka 
yang secara obyektif tidak beruntung akan sangat diterima sebagai hal yang sah dan adil. 
Keadilan distributif ialah keadilan yang berhubungan dengan jasa, kemakmuran, atau 
keberadaan menurut kerja, kemampuan, dan kondisi atau keberadaan seseorang. Dengan 
demikian modal yang sudah disetor kedalam badan hukum menjadi harta bersama dari para 
pendirinya dalam badan hukum itu sendiri. Perubahan status modal itu beralih statusnya 
menjadi kepunyaan pribadi badan hukum ketika negara sebagai badan hukum publik melalui 
“kontrak” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Proudhon, 
ahli hukum Prancis menjelaskan bahwa kekayaan atau hak kepunyaan publik tidak diatur 
dalam hukum yang mengatur kepunyaan perdata. Hak kepunyaan publik negara dikuasai 
oleh negara dan dilakukan pengawasan oleh alat negara. Hak kepunyaan perdata biasa yang 
tunduk pada peraturan perdata tidak dapat dapat diklasifikasikan sebagai kepunyaan atau 
dikuasai negara, apalagi diklasifikasikan sebagai milik Negara (Dimas Julianto, 2010: 2).

Secara filosofis harus diyakini bahwa uang negara dalam suatu badan hukum tidak 
dapat dilihat lagi sebagai uang milik negara, namun sebagai kekayaan pribadi badan 
hukum itu sendiri, karena badan hukum merupakan subyek hukum mandiri. Badan hukum 
publik tidak dapat disamakan dengan organ pemerintahan dilihat dari harta kekayaannya, 
walaupun persamaan sifatnya, yaitu menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Sesuai 
yang disebutkan oleh Hans Kelsen bahwa negara yang sudah menjelma sebagai subjek 
hukum privat memiliki norma yang sama berlaku bagi orang perseorangan dalam lapangan 
hukum privat (Dimas Julianto, 2010: 2).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kekayaan LPS yang terdiri atas modal 
awal dari Pemerintah dan premi penjaminan simpanan nasabah di bank-bank bukan 
merupakan keuangan negara, melainkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkankan. 
Sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan LPS yang sebagian berasal dari 
kekayaan negara tersebut telah menjelma menjadi kekayaan LPS sendiri sebagai badan 
hukum, bukan lagi menjadi kekayaan negara. Hal ini sejalan dengan logika status 
kelembagaan LPS sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum yang mandiri.

Dengan status kelembagaan LPS sebagai badan hukum membawa implikasi yuridis 
pada kemandirian dalam pengelolaan kekayaan, pelaporan dan akuntabilitas serta 
hubungan dengan lembaga lain yang sudah barang tentu didasarkan kepada good corporate 
governance. Hal ini berarti, bahwa pengelolaan dan penatausahaan kekayaan LPS sudah 
tentu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai 
bentuk pertanggungjawaban LPS dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya 
sebagai badan hukum publik yang menjelma menjadi badan hukum privat.
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SIMPULAN

Simpulan

Dari segi kelembagaan, LPS berkedudukan hukum sebagai badan hukum publik yang 
menjelma menjadi badan privat. Sebagai badan hukum publik, karena LPS didirikan oleh 
kekuasaan negara berdasarkan undang-undang. Sedangkan sebagai badan hukum privat, 
karena LPS mempunyai kekayaan sendiri yang terpisahkan dari kekayaan negara yang 
dipisahkan, yang kepengelolaannya diatur tersendiri oleh LPS berdasarkan UU LPS. 
Dalam konteks ini, maka LPS juga bukan merupakan suatu komisi, lembaga atau badan 
yang bertugas dan berfungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan umum dalam 
konteks penyelenggaraan negara, sehingga LPS tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai 
badan hukum publik. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai 
badan hukum tersebut, LPS bersifat mandiri, transparan, dan akuntabel. 

Secara yuridis kekayaan dan aset LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 
Oleh karenanya, harus dimaknai bahwa kekayaan LPS bukan merupakan kekayaan negara. 
Dengan status hukumnya sebagai badan hukum, maka jelas dengan sendiri kekayaan negara 
yang dipisahkan itu menjadi kekayaan LPS, tidak lagi menjadi bagian dari keuangan 
negara. Sehubungan dengan itu, dengan sendirinya juga tata kelola kekayaan LPS tidak 
tunduk pada ketentuan legislasi keuangan negara. 

.
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