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PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT 

HUKUM POSITIF INDONESIA 

NURFITRIYANI (D1A014255) 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

ABSTRAK 

 

Perlindungan konsumen terhadap nasabah bank perkreditan rakyat selaku konsumen 

dimaksudkan agar nasabah mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah serta 

menggunakan forum mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa dibidang 

perbankan secara sederhana, murah dan cepat. Metode penelitian skripsi ini adalah metode 

penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku, referensi, 

jurnal, hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan masalah yang di teliti, yaitu 

berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen serta bentuk perlindungan hukum 

nasabah bank perkreditan rakyat berdasarkan perlindungan preventif dan perlindungan 

represif. Perlindungan hukum nasabah ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen 

serta bentuk perlindungan hukum nasabah merupakan merupakan jaminan kepastian hukum 

terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan pelayanan secara benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.  

Kata kunci: Nasabah, BPR, Perlindungan, Hukum Positif, 

 

LEGAL PROTECTION OF BANK PERKREDITAN RAKYAT CUSTOMERS BY POSITIVE 

LAW OF INDONESIA 

 

NURFITRIYANI (D1A014255) 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

 

ABSTRACT 

Consumer protection for rural bank customers as consumers is intended so that customers 

have the right to make customer complaints and use banking mediation forums to be able to 

resolve disputes in the banking sector simply, cheaply and quickly. This thesis research 

method is a normative research method with literature study conducted through books, 

references, journals, the results of previous research, related to the problem being examined, 

namely based on the consumer protection law and the form of legal protection of rural credit 

bank customers based on protection preventive and repressive protection. Legal protection of 

customers in terms of consumer protection laws and forms of customer legal protection is a 

guarantee of legal certainty for customers to be protected and obtain services correctly, 

clearly and honestly regarding the conditions and guarantees of services provided. 

Keywords: Customer, Perkreditan Rakyat Bank, Protection, Positive Law, 
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I. PENDAHULUAN 

 

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan 

mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam 

meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan 

segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia 

tanpa terkecuali. Dalam hal ini menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam 

pembangunan nasional karena fungsi Bank dalam UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (2) 

mendifinisikan fungsi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1 

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dalam sistem perbankan di Indonesia Bank Perkreditan Rakyat diberi peran yang penting, 

yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor 

informal, terutama di daerah pedesaan. Dengan membantu dalam memberikan pelayanan 

perbankan khususnya dalam pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri 

kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di kota maupun di daerah pedesaan, 

Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, 

pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.2 

Hal ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan 

                                                           
          1Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. PT Aditya Bakti, 2006, hlm. 337. 

          2Sandi Makruf, Bank Perkreditan Rakyat(BPR), Fungsi dan Tujuan, (makalah), disampaikan pada Lokal 

Karya Sistem Akuntansi, Malang, Maret 2000. 
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di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.  

 Dalam hal ini Banyak pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hukum 

terhadap nasabah BPR : 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia  

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Pembinaan dan 

Pengawasan Perlindungan Konsumen 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan 

Konsumen Jasa Keuangan  

7. PBI Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran3 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, belum ada peraturan yang khusus 

yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN 

HUKUM NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MENURUT HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA” 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Perkreditan Rakyat 

menurut Hukum Positif Indonesia ?, 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah 

BPR menurut Hukum Positif Indonesia ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

                                                           
             3Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor:16/1/pbi/2014 tentang Perlindungan Konsumen  Jasa  

Sistem Pembayaran, Pasal 1, 2 dan 3. 
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adalah: 1.  Untuk menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank 

Perkreditan Rakyat ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. 2. Untuk menjelaskan 

perlindungan hukum Konsumen Nasabah Bank Perkreditan Rakyat ditinjau dari Hukum 

Positif  Indonesia. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 1. Manfaat Teoritis 

yaitu, Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan, dan 

sebagai wahana mengembangkan wacana dan pemikiran di bidang hukum khususnya 

perbankan atau bidang hukum perbankan. 2. Manfaat Praktis yaitu, memberikan sumbangan 

pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Perlindungan 

Hukum Nasabah Bank Perkreditan Rakyat terhadap Pemerintah, BPR, dan OJK, serta untuk 

membuat peraturan tentang Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Bank Perkreditan 

Rakyat dalam Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu: 1. Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang di lakukan dengan 

mempelajari atau menelaah Undang - Undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkut paut 

dengan yang diteliti. 2. Pendekatan konseptual (conseptual approac), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji teori-teori, pendapat para ahli dengan permasalahan yang di kaji 

dari pengertian dan doktrin ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian dan konsep, dan 

asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang di hadapi. Bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 1. Bahan Hukum Primer, Peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 2. Bahan Hukum Sekunder, adapun sumber Bahan Hukum 

Sekunder adalah data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, referensi, makalah, jurnal, 

hasil penelitian sebelumnya, pendapat para pakar hukum dan lain-lain berkaitan dengan 

masalah yang di teliti yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 3. Bahan Hukum 

Tersier Meliputi: Kamus Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode 

studi pustaka. 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan 

Hukum Positif 

Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum 

Nasabah Bank Perkreditan Rakyat, dalam hal ini yang mengatur tentang Perlindungan 

Hukum terhadap Nasabah BPR, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1angka (4) yang dimaksud 

dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Angka (16) Nasabah adalah pihak 

yang menggunakan jasa bank; 

Pasal 37 B ayat (2) Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka 

melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana 

Masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan skim dana 

bersama; skim asuransi; atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 
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Pasal 1 angka (1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 

Di dalam Undang-Undang  ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank 

yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri 

perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang 

menimbulkan moral hazard.  Penjaminan simpanan nasabah bank dilaksanakan oleh 

LPS.   

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 4 tentang 

Lembaga Penjamin simpanan, LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah 

penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 

kewenangannya.  

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, 

dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Oleh karenanya, status 

hukum, pemerintahan (governance), pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan 

dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain diatur secara jelas 

dalam Undang-Undang ini.   

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia  

Pasal 1 angka (1) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
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Angka (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Angka (3) Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk 

untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Pembinaan dan 

Pengawasan Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 angka (1) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Pasal 2 Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku 

usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

Pasal 7 Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan 

penerapan ketentuan peeraturan peundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan 

Konsumen Jasa Keuangan  

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam 

sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK 

disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk 

dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu 
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melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.” Perlindungan konsumen di 

sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen 

yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran 

Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga 

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.4 

Pasal 2 Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: a. Transparansi; b. 

Perlakuan yang adil; c. Keandalan; d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi 

Konsumen; dan e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen 

secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

7. PBI Nomor:16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran 

Pasal 1 Angka (2) Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang 

selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem 

Pembayaran. 

Pasal 3 Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi: a. Keadilan dan keandalan; 

b. Transparansi; c. Perlindungan data dan/atauinformasi Konsumen; dan d. 

Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan 

Hukum Positif 

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang di berikan 

oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan unuk melindungi subjek hukum 

dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah 

                                                           
4  Abdul Rasyid, Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ://http://hukum-perlindungan-

konsumen-sektor.go.id/2016/08/31 
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hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah adalah perlindungan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah. 

Perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah 

itu sendiri.5 

Di tataran Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat 

pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Sehingga 

hukum sebagai alat rekayasa sosial ( law as tool of social engineering) terlihat 

aktualisasinya disini.  

Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah 

penyimpan dana dapat dilakukan dengan dua cara yakni perlindungan secara implisit dan 

eksplisit. Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dilakukan oleh 

pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya 

kebangkrutan bank. Sedangkan secara eksplisit adalah perlindungan melalui 

pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila 

bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat 

yang di simpan pada bank yang gagal tersebut.6 

Sedangkan menurut hasil pengamatan bentuk Perlindungan Hukum tersebut dapat 

berupa perlindungan yang bersifat Preventif dan perlindungan yang bersifat Represif 

yakni sebagai berikut:7 

1. Perlindungan hukum preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah 

                                                           
            5 Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, hlm.124 

            6Ibid, hlm 123 

            7 Intan Budiana, Perlindungan Hukum, http://halygkusukai.blogspot.com, di akses pada tangga l 6 

September 2014, Pukul 19.00 Wita 

http://halygkusukai.blogspot.com/
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mendapat bentuk yang definitif. Tujuanya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 

yang didasarkan pada diskresi. 

2. Perlindungan hukum represif 

perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan 

administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut  sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 

perlindungan hukum terhadap tindak Pemerintah adalah prinsip negara hukum. 

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Terdapat 

beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah), di antaranya sebagai berikut: 

1. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian Pasal 29 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan:  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan
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2. Rahasia Bank 

3. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan 

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas 

PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh BPR terhadap nasabahnya yaitu perlindungan 

hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. 

Untuk Itu BPR Sebagai bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah, bank BPR wajib menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 

dilakukan melalui bank dan bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh 

nasabah, atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh nasabah. Pengaduan tersebut dapat dilakukan tertulis atau lisan, dalam hal 

ini apabila tidak mencapai kesepakatan pengaduan secara lisan atau tulisan. Konsumen 

dapat melakukan penjelasan sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 

melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam hal penyelesaian sengketa tidak 

dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 konsumen dapat menyampaiakan permohonan kepada OJK untuk menfasilitasi 

penyelesaian pengaduan oleh pihak BPR. 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan permasalahan pada Bab IV dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Nasabah  Bank 

Perkreditan Rakyat antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang  

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen, Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional 

Perlindungan Konsumen, PBI Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen 

Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Berdasarkan peraturan perundang-

undangan di atas, belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan 

hukum nasabah bank perkreditan rakyat baik Undang-Undang, maupun peraturan 

pelaksanaanya. 2. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Bank Perkreditan Rakyat 

Berdasarkan Hukum Positif berupa perlindungan yang bersifat preventif dan 

perlindungan yang bersifat represif yakni sebagai berikut: a. Perlindungan hukum 

preventif adalah subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuanya adalah mencegah terjadinya sengketa. b. Perlindungan hukum represif 
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Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, Penanganan perlindungan hukum oleh 

pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. 

B. Saran 

1. Pemerintah agar segera membuat peraturan khusus mengenai Perlindungan Hukum 

Nasabah Bank Perkreditan Rakyat 

2. Otoritas Jasa Keungan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam 

pembuatan kebijakan hendaknya dapat mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat mengenai adanya hak nasabah. 

3. Terhadap pihak Bank Perkreditan Rakyat, diharapkan untuk selalu mengumumkan 

keadaan atau kesehatan  masing-masing bank, baik melalui media massa atau 

website. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah bank mengetahui risiko terhadap 

dana simpanannya, serta hendaknya pula pihak bank memberikan perlakukan yang 

sama terhadap Nasabah Penyimpan dana baik yang kecil maupun yang besar. 
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