
BPR Harta Mandiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK

Tata Kelola BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan dan Penyelesaian

Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan . Sesuai  Pasal  5  POJK  Layanan

Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ,  BPR  wajib  memili prosedur secara tertulis

mengenai Layanan Pengaduan.

Pengaduan  adalah  ungkapan  ketidakpuasan  Konsumen  baik  lisan  atau  tertulis  yang

disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung

pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang

telah disepakati.

Layanan  Pengaduan  adalah  layanan  yang  disediakan  oleh  BPR  Harta  Mandiri  untuk

mengupayakan penyelesaian Pengaduan di BPR Harta Mandiri

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman dan tata tertib ini, yang dimaksud dengan : 

1. BPR adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Harta Mandiri (selanjutnya disebut Perusahaan)

yang sahamnya dimiliki oleh Perorangan dan di dirikan di kota Pekanbaru berdasarkan Akta

Pendirian nomor : 24 tanggal 16 Juli 2007 oleh Achmad Zainudin, SH, M.Kn., notaris di Bogor,

dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui surat keputusan nomor : C-01120 HT.01.01-TH.2007 tanggal 24 Oktober

2007,  serta  telah  mendapatkan  izin  usaha  dari  Gubernur  Bank  Indonesia  nomor :

10/28/KEP.GBI/DpG/2008,  tanggal  14  April  2008.  Akta  Pendirian  Perusahaan  telah

mengalami penyesuaian dengan UU nomor :  40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

berdasarkan akta nomor : 22 tanggal 17 Maret 2008 oleh Achmad Zainudin, SH, MKn, notaris
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di Bogor. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia melalui surat keputusan No.AHU-28513.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 28

Mei 2008. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum

Pemegang Saham yang memegang kekuasaan tertinggi pada organisasi BPR dan memegang

segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/ Pengawas.

2. Dewan Komisaris/ Pengawas adalah :    

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) adalah Komisaris sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang  mengenai Perseroan Terbatas.

3. Direksi adalah :

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)  adalah Direksi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang  mengenai Perseroan Terbatas.

4. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan

yang tersedia di BPR Harta Mandiri.

5. Perwakilan Konsumen adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Konsumen dengan

berdasarkan surat kuasa khusus dari Konsumen.

6. Pengaduan  adalah  ungkapan  ketidakpuasan  Konsumen  baik  lisan  atau  tertulis  yang

disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi  kerugian materiil,  wajar dan secara

langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi

keuangan yang telah disepakati. 

7. Layanan  Pengaduan  adalah  layanan  yang  disediakan  oleh  BPR  Harta  Mandiri  untuk

mengupayakan penyelesaian Pengaduan di BPR Harta Mandiri. 

8. Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir

dari BPR Harta Mandiri kepada Konsumen secara lisan atau tertulis.

9. Transaksi Keuangan adalah pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan PT.BPR

HARTA MANDIRI dan/atau pihak lain yang ditawarkan melalui PT.BPR HARTA MANDIRI.

BAB III

TUJUAN , RUANG LINGKUP DAN PRINSIP LAYANAN PENGADUAN

Pasal 2
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Tujuan Layanan Pengaduan

Tujuan Layanan Pengaduan adalah melakukan penyelesaian Pengaduan dalam memberikan

perlindungan Konsumen.

Pasal 3

Ruang Lingkup Layanan Pengaduan

Ruang Lingkup Layanan Pengaduan terdiri atas:

a. penerimaan Pengaduan;

b. penanganan Pengaduan; dan

c. penyelesaian Pengaduan.

Pasal 4

Prinsip Layanan Pengaduan

1. PT. BPR Harta Mandiri tidak mengenakan biaya Layanan Pengaduan kepada Konsumen.

2. PT. BPR Harta Mandiri wajib mencantumkan prosedur singkat Layanan Pengaduan dalam

perjanjian dan/atau dokumen Transaksi Keuangan. 

3. PT.BPR HARTA MANDIRI wajib memublikasikan: 

a. prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat; dan 

b. penanganan Pengaduan yang diterima oleh PT.BPR HARTA MANDIRI dalam laporan

tahunan, laman (website) PT.BPR HARTA MANDIRI dan/atau media lain yang dikelola

secara resmi oleh Bank Harta Mandiri yang paling sedikit memuat:

1) jumlah Pengaduan yang diterima oleh Bank Harta Mandiri;

2) jumlah  Pengaduan  berdasarkan  klasifikasi  Pengaduan  terkait  jenis  Transaksi

Keuangan; dan

3) persentase dan status penyelesaian Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan

terkait jenis Transaksi Keuangan.

c. Publikasi penanganan Pengaduan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

d. Publikasi penanganan Pengaduan dilakukan antara lain pada laporan tahunan, laman

(website) PT.BPR HARTA MANDIRI dan/atau media lain yang dikelol secara resmi oleh

PT.BPR HARTA MANDIRI. 
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e. Bentuk publikasi penanganan Pengaduan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018.

BAB IV

LAYANAN PENGADUAN

Pasal 5

Penerimaan Pengaduan

PT.BPR HARTA MANDIRI melakukan penerimaan atas Pengaduan yang disampaikan

oleh Konsumen secara lisan dan/atau tertulis.

1. Penerimaan Pengaduan secara lisan, paling sedikit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  menerima  dan  mencatat  setiap  pengaduan  yang

diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen pada register penerimaan

Pengaduan.

b. PT.BPR HARTA MANDIRI memberikan penjelasan kepada Konsumen dan/atau

Perwakilan Konsumen mengenai prosedur singkat Layanan Pengaduan, termasuk

memberikan  informasi  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian  Pengaduan  melalui

telepon, pesan singkat (short message services/SMS), surat, surat elektronik (email),

faksimili, laman (website) PT.BPR HARTA MANDIRI, dan/atau media elektronik yang

dikelola resmi oleh PT.BPR HARTA MANDIRI. 

c. PT.BPR HARTA MANDIRI  melakukan verifikasi  untuk memastikan kebenaran

informasi mengenai Konsumen pada saat Pengaduan disampaikan oleh Konsumen

dan/atau Perwakilan Konsumen.

d. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  menyampaikan  konfirmasi  penerimaan  Pengaduan

kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen melalui telepon, pesan singkat

(short  message  services/SMS),  surat,  surat  elektronik  (email),  faksimili,  laman
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(website) PT.BPR HARTA MANDIRI, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi

oleh PT.BPR HARTA MANDIRI.

e. Konfirmasi penerimaan Pengaduan paling sedikit terdiri atas:

1) nomor registrasi Pengaduan; dan

2) tanggal penerimaan Pengaduan. 

Konfirmasi penerimaan Pengaduan disampaikan oleh pegawai pada fungsi atau unit

Layanan Pengaduan yang menerima Pengaduan.

f. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  mendokumentasikan  penerimaan  Pengaduan  yang

disampaikan secara lisan.

2. Penerimaan Pengaduan  secara tertulis,  paling sedikit  dilakukan  dengan cara  sebagai

berikut:

a. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  menerima  dan  mencatat  setiap  Pengaduan  yang

diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen pada register penerimaan

Pengaduan. 

b. Pengaduan  yang  disampaikan  secara  walk  in  dituangkan  dalam  formulir

penerimaan Pengaduan yang ditandatangani oleh Konsumen dan/atau Perwakilan

Konsumen. 

c. Penerimaan dan pencatatan Pengaduan pada register penerimaan Pengaduan

untuk  Pengaduan  secara  walk  in  dilakukan  berdasarkan  formulir  penerimaan

Pengaduan. 

d. PT.BPR HARTA MANDIRI menangani Pengaduan dalam hal Konsumen dan/atau

Perwakilan Konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.  

e. Dokumen yang ditetapkan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI adalah: 

1) identitas  Konsumen  dan/atau  Perwakilan  Konsumen,  paling  sedikit

memuat:

a) nama lengkap Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen;

b) alamat  sesuai  dokumen  identitas  Konsumen  dan/atau  Perwakilan

Konsumen dan alamattempat tinggal lain (jika ada); dan

c) nomor telepon Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang dapat

dihubungi. 

Contoh  identitas  Konsumen  dan/atau  Perwakilan  Konsumen  perorangan

dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau paspor yang
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masih berlaku, termasuk kartu keluarga dan akta kelahiran untuk Konsumen

yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Bagi Konsumen selain Konsumen perorangan, contoh identitas dapat berupa

Kartu  Tanda  Penduduk,  Surat  Izin  Mengemudi,  atau  paspor  yang  masih

berlaku  dari  pihak  yang  berhak  mewakili  baik  di  dalam  maupun  diluar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau berdasarkan kuasa

dari pihak yang diwakilkan. 

2) surat  kuasa  khusus;  (disampaikan  dalam  hal  Konsumen  mewakilkan

proses Pengaduan kepada Perwakilan Konsumen).  

3) Surat  Keterangan  Ahli  Waris  minimal  yang  dikeluarkan  oleh

Kelurahan  (disampaikan  dalam  hal  konsumen  telah  meninggal  dunia  dan

proses pengaduan diwakili oleh ahli waris / perwakilan konsumen )

4) jenis dan tanggal Transaksi Keuangan; dan 

5) permasalahan yang diadukan; 

f. Dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memiliki dokumen yang

berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, PT.BPR HARTA MANDIRI

dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen yang wajib dilengkapi oleh

Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen. 

g. PT.BPR HARTA MANDIRI memberikan:

g.1) penjelasan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai

prosedur singkat Layanan Pengaduan, termasuk memberikan informasi mengenai

jangka  waktu  penyelesaian  Pengaduan  dan  penyampaian bukti  tanda  terima

Pengaduan; dan/atau 

g.2) informasi  dan  meminta  kekurangan  dokumen,  jika  Konsumen  belum

memenuhi dokumen yang ditetapkan.

h. Penyampaian informasi dan penjelasan prosedur kepada Konsumen dan/atau

Perwakilan  Konsumen  dapat  disampaikan  melalui  telepon,  pesan  singkat  (short

message services/SMS),  surat,  surat  elektronik (email),  faksimili,  laman (website)

PT.BPR HARTA MANDIRI, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh PT.BPR

HARTA MANDIRI. 

Contoh media elektronik yang dikelola resmi oleh PT.BPR HARTA MANDIRI antara lain

akun media sosial yang dimiliki oleh PT.BPR HARTA MANDIRI atau media elektronik
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lain yang dinyatakan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI merupakan sarana untuk Layanan

Pengaduan. 

i. Dalam hal dokumen bersifat rahasia, PT.BPR HARTA MANDIRI meminta kepada

Konsumen  untuk  menyampaikan  dokumen  tersebut  melalui  sarana  yang  dapat

menjaga kerahasiaan dokumen. 

j. PT.BPR HARTA MANDIRI melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan

kelengkapan  dokumen  yang  disampaikan  oleh  Konsumen  dan/atau  Perwakilan

Konsumen. 

k. PT.BPR HARTA  MANDIRI  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  Konsumen

dan/atau Perwakilan Konsumen dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja untuk

melengkapi kekurangan dokumen. 

l. Dalam  hal  terdapat  kondisi  tertentu,  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  dapat

memperpanjang  jangka  waktu  dalam  waktu  20  (dua  puluh)  hari  kerja  untuk

melengkapi kekurangan dokumen. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah:

l.1) dokumen  yang  diperlukan  tidak  berada  pada  domisili  Konsumen;

dan/atau

l.2) terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Konsumen.

m. PT.BPR HARTA MANDIRI menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada

Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen baik secara langsung atau tidak langsung.

Bukti tanda terima Pengaduan paling sedikit terdiri atas:

1) nomor registrasi Pengaduan;

2) tanggal penerimaan Pengaduan; dan

3) nomor  telepon  fungsi  atau  unit  Layanan  Pengaduan  PT.BPR  HARTA

MANDIRI yang dapat dihubungi oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.

n. Bukti tanda terima Pengaduan secara langsung disampaikan pada saat Konsumen

dan/atau Perwakilan Konsumen melakukan tatap muka dalam proses penyampaian

Pengaduan di kantor PT.BPR HARTA MANDIRI.

o. Penyampaian bukti secara tidak langsung dapat dilakukan melalui surat, surat

elektronik (email),  faksimili,  laman (website) PT.BPR HARTA MANDIRI,  dan/atau

media elektronik yang dikelola resmi oleh PT.BPR HARTA MANDIRI.

Pasal 6

Penanganan Pengaduan
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Penanganan Pengaduan secara lisan dan tertulis 

1. Setelah  Pengaduan diterima,  PT.BPR HARTA MANDIRI  melakukan  tindak  lanjut

sebagai berikut:

a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara:

1) Kompeten yaitu pemeriksaan Pengaduan dilakukan oleh sumber daya

manusia yang memiliki kompetensi, paling sedikit:

a) memiliki      pengetahuan      tentang      peraturan perundang-

undangan,  kebijakan,  dan  prosedur  yang  terkait  dengan  permasalahan

Pengaduan;

b) mampu menganalisis Pengaduan; dan

c) mampu      menyusun      laporan      pemeriksaan Pengaduan.

2) Benar  yaitu  pemeriksaan  Pengaduan  dilakukan  sesuai  dengan

prosedur,  antara  lain  tahapan  dan  metode  pemeriksaan  Pengaduan  yang  telah

ditetapkan.

3) Objektif  yaitu  pemeriksaan  Pengaduan  dilakukan  tanpa  konflik

kepentingan,  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan:

a) perlakuan yang seimbang pada setiap Pengaduan; 

b) kesempatan kepada Konsumen untuk menjelaskan materi Pengaduan;

c) kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan

terhadap      Pengaduan,      untuk memberikan penjelasan    dalam    penyelesaian

Pengaduan (jika ada)

d) dalam hal Pengaduan terkait dengan pegawai PT.BPR HARTA

MANDIRI  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  Pengaduan,

penanganan     Pengaduan wajib dialihkan kepada pegawai lain yang memiliki

level jabatan paling  rendah  sama  dengan  pegawai bersangkutan;

e) Dalam hal Pengaduan terkait dengan pemimpin kantor PT.BPR

HARTA  MANDIRI  tempat  Konsumen  mengalami  permasalahan,

penanganan   Pengaduan   wajib diselesaikan oleh pegawai pada

fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat PT.BPR HARTA MANDIRI

atau di kantor lainnya yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan

pemimpin kantor PT.BPR HARTA MANDIRI yang bersangkutan; dan

b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
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2. Penanganan  Pengaduan  secara  lisan  paling sedikit dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

3.a. PT.BPR HARTA MANDIRI  wajib  melakukan  tindak lanjut  dan  menyelesaikan

Pengaduan secara lisan paling lama  5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PT.BPR

HARTA MANDIRI.

3.b. Dalam hal PT.BPR HARTA MANDIRI membutuhkan dokumen pendukung atas

Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PT.BPR

HARTA MANDIRI dapat meminta Konsumen dan/atau Perwakilan   Konsumen   untuk

menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung

yang diperlukan.

3.c. Permintaan dokumen dilakukan sebelum jangka waktu penyelesaian Pengaduan

berakhir.

3.d. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  wajib  melakukan  tindak  lanjut  dan  melakukan

penyelesaian Pengaduan secara tertulis  paling lama 20 (dua puluh) hari  kerja sejak

dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap. 

3.e. Dalam  hal  terdapat  kondisi  tertentu,  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  dapat

memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir. 

3.f. Kondisi tertentu adalah:

1) kantor PT.BPR HARTA MANDIRI yang menerima Pengaduan tidak sama dengan

kantor PT.BPR HARTA MANDIRI tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan

terdapat  kendala  komunikasi  di  antara  kedua  kantor  PT.BPR HARTA MANDIRI

tersebut;

2) Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen

memerlukan  penelitian  khusus  terhadap  dokumen  PT.BPR  HARTA  MANDIRI;

dan/atau 

3) terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali PT.BPR HARTA MANDIRI.

3.g. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan wajib diberitahukan secara

tertulis kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang mengajukan Pengaduan

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berakhir. 

3.h. Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

(d) dan huruf (e), dapat dilakukan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI dengan persyaratan

sebagai berikut:
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1) penyelesaian Pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan, 

2) Pengaduan ditindaklanjuti oleh PT.BPR HARTA MANDIRI dengan mengikuti tata cara

dan jangka waktu Layanan Pengaduan secara tertulis .

3.i. PT.BPR HARTA MANDIRI  mendokumentasikan  penanganan  Pengaduan  yang

disampaikan secara lisan.

3. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  melakukan  penanganan  Pengaduan  secara  tertulis

dengan menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan sebagai berikut :

a. PT.BPR  HARTA  MANDIRI  wajib  melakukan  tindak  lanjut  dan  melakukan

penyelesaian Pengaduan secara tertulis  paling lama 20 (dua puluh) hari  kerja sejak

dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap. 

b. Dalam  hal  terdapat  kondisi  tertentu,  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  dapat

memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir. 

c. Kondisi tertentu adalah:

1) kantor PT.BPR HARTA MANDIRI yang menerima Pengaduan tidak sama dengan

kantor PT.BPR HARTA MANDIRI tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan

terdapat  kendala  komunikasi  di  antara  kedua  kantor  PT.BPR HARTA MANDIRI

tersebut;

2) Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen

memerlukan  penelitian  khusus  terhadap  dokumen  PT.BPR  HARTA  MANDIRI;

dan/atau 

3) terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali PT.BPR HARTA MANDIRI.

d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan wajib diberitahukan secara

tertulis kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang mengajukan Pengaduan

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berakhir. 

e. Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

(a) dan huruf (b), dapat dilakukan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI dengan persyaratan

sebagai berikut:

1) penyelesaian Pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan, 

2) Pengaduan ditindaklanjuti oleh PT.BPR HARTA MANDIRI dengan mengikuti tata

cara dan jangka waktu    Layanan    Pengaduan    secara    tertulis .

f. Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf (e) merupakan PT.BPR

HARTA MANDIRI, pihak lain dimaksud wajib menyampaikan tindak lanjut Pengaduan
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dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan

tindak lanjut dari PT.BPR HARTA MANDIRI yang menerima Pengaduan awal.  

g. Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

(e),  wajib  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  Konsumen  dan/atau  Perwakilan

Konsumen.

4. Jangka Waktu (Daluarsa) Mengajukan Pengaduan

Batas jangka waktu Nasabah melakukan pengaduan yaitu  maksimal 4 (empat) tahun sejak

terjadinya permasalahan  transaksi  keuangan  yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau

Perwakilan Konsumen    

Pasal 7

Penolakan Pengaduan

1. PT.BPR HARTA MANDIRI  dapat menolak menangani Pengaduan jika:

a. Konsumen  dan/atau  Perwakilan  Konsumen  tidak  melengkapi  persyaratan  dokumen

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; 

b. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 

c. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan

secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan/atau dokumen Transaksi

Keuangan; dan/atau

d. Pengaduan  tidak terkait  dengan  Transaksi  Keuangan  yang dikeluarkan  oleh  PT.BPR

HARTA MANDIRI yang bersangkutan. 

2. Dalam   hal   Pengaduan   disampaikan   secara   lisan,   PT.BPR HARTA MANDIRI

menyampaikan penolakan Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis disertai  dengan  alasan

penolakan  yang  jelas  dan terperinci.

3. Dalam   hal   Pengaduan   disampaikan   secara   tertulis,   PT.BPR HARTA MANDIRI

menyampaikan penolakan   Pengaduan disampaikan   secara tertulis disertai alasan penolakan

yang jelas dan terperinci.

4. Dalam hal PT.BPR HARTA MANDIRI menangani Pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat  (1),  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  dapat  menetapkan  jangka  waktu  tindak  lanjut  dan

penyelesaian Pengaduan.
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5. Dalam  hal  terdapat  penetapan  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

PT.BPR  HARTA  MANDIRI  menginformasikan  jangka  waktu  penyelesaian  pengaduan

dimaksud kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.

Pasal 8

Penyelesaian Pengaduan

3.i.1. Dalam  rangka  penyelesaian  Pengaduan,  paling  sedikit  dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. PT.BPR HARTA MANDIRI wajib memberikan Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen

dan/atau Perwakilan Konsumen atas Pengaduan yang diterima. 

b. Dalam  hal  Pengaduan  disampaikan  secara  tertulis,  PT.BPR  HARTA  MANDIRI

menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara tertulis. 

c. Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, PT.BPR HARTA MANDIRI menyampaikan

Tanggapan Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.

3.i.2. Tanggapan  Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf  a, berupa:

a. penjelasan   permasalahan   yaitu   Tanggapan   Pengaduan diberikan dalam hal tidak

terdapat  kesalahan  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  yang  menyebabkan  adanya  kerugian

dan/atau potensi kerugian Konsumen; atau

b. penawaran   penyelesaian   yaitu   Tanggapan   Pengaduan diberikan dalam   hal   terdapat

kesalahan   PT.BPR HARTA MANDIRI   yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau

potensi kerugian Konsumen.

3.i.3. Penawaran penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b antara lain

dapat  berupa  penyampaian  pernyataan  maaf,  penawaran  ganti  rugi  (redress/remedy),

dan/atau perbaikan produk dan/atau layanan.

3.i.4. Dalam  hal  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  memberikan  ganti  rugi  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

a. Konsumen telah memenuhi kewajibannya; dan

b. ganti rugi diberikan dengan mempertimbangkan kerugian dan/atau potensi  kerugian

materiil,  wajar,  dan  secara langsung pada Konsumen.

Pasal 9
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Keberatan Terhadap Tanggapan Pengaduan

1. PT.BPR HARTA MANDIRI wajib menangani keberatan Konsumen dan/atau  Perwakilan

Konsumen terhadap Tanggapan Pengaduan yang disampaikan PT.BPR HARTA MANDIRI jika

Konsumen  dan/atau  Perwakilan  Konsumen  menyampaikan  dokumen  baru  yang  dapat

mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan PT.BPR HARTA MANDIRI.

2. P  UJK  wajib  menyelesaikan  keberatan  yang  disampaikan  oleh  Konsumen  dan/atau

Perwakilan Konsumen dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

3. PT.BPR HARTA MANDIRI  melakukan  penelaahan  terhadap  dokumen  baru  yang

disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk memastikan dokumen

tersebut dapat mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan.

4. Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen baru

yang disampaikan  oleh  Konsumen  dan/atau  Perwakilan  Konsumen  tidak  memengaruhi

Tanggapan  Pengaduan,  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  dapat  menolak  Pengaduan  dengan

mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10

Administrasi Layanan Pengaduan

1. PT.BPR HARTA MANDIRI   mengadministrasikan   Layanan   Pengaduan   yang   memuat

informasi paling sedikit:

a. identitas Konsumen;

b. materi Pengaduan; dan

c. tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.

2. Direksi PT.BPR HARTA MANDIRI menetapkan prosedur tertulis Layanan Pengaduan.

3. Dewan Komisaris PT.BPR HARTA MANDIRI memastikan Direksi PT.BPR HARTA MANDIRI

memiliki prosedur tertulis Layanan Pengaduan.

4. PT.BPR HARTA MANDIRI harus memastikan bahwa seluruh pegawai:

a. pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan; dan

b. yang berhubungan langsung dengan Konsumen, 

mengetahui tentang prosedur Layanan Pengaduan dan dapat memberikan informasi yang

benar tentang prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen.

Pasal 11

Page 13



BPR Harta Mandiri

PEMBENTUKAN FUNGSI ATAU UNIT LAYANAN PENGADUAN

1. Fungsi  atau  unit  Layanan  Pengaduan  yang melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan

untuk menerima dan/atau menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau

Perwakilan Konsumen.

2. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat bertanggung jawab langsung kepada

Direksi.

3. Fungsi  atau unit Layanan Pengaduan memiliki  akses kepada fungsi lain yang terkait

dengan bidang tugasnya untuk melayani dan menyelesaikan Pengaduan.

4. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat, paling rendah dipimpin oleh pejabat

1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

5. Dalam  hal  fungsi  atau  unit  Layanan  Pengaduan  di  kantor  pusat dipimpin oleh pejabat 1

(satu) tingkat di bawah Direksi, penunjukkan pejabat yang bertanggungjawab terhadap fungsi

atau unit Layanan Pengaduan dituangkan dalam surat keputusan Direksi.

6. Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dirangkap

oleh pejabat dari fungsi atau unit lain kecuali fungsi atau unit kepatuhan, manajemen risiko, dan

audit internal.

7. Pemimpin  fungsi  atau  unit  Layanan  Pengaduan  di  kantor  pusat sebagaimana dimaksud

pada angka 4 bertanggung jawab atas fungsi atau unit Layanan Pengaduan di seluruh kantor

PT.BPR HARTA MANDIRI.

8. Fungsi  atau  unit  Layanan  Pengaduan  dapat  memiliki  struktur organisasi yang berbeda

di setiap kantor PT.BPR HARTA MANDIRI 

Contoh: PT.BPR HARTA MANDIRI membentuk unit  Layanan Pengaduan di kantor Pusat

PT.BPR HARTA MANDIRI  dan membentuk fungsi  Layanan Pengaduan di  kantor cabang

PT.BPR HARTA MANDIRI.

9. Direksi PT.BPR HARTA MANDIRI menetapkan tugas dan kewenangan fungsi atau unit

Layanan Pengaduan di setiap kantor PT.BPR HARTA MANDIRI dalam prosedur Layanan

Pengaduan. Kewenangan    tersebut    harus    dapat    menjamin terselesaikannya Pengaduan

secara efektif dalam jangka waktu yang ditetapkan.

10. Tugas dan kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan selain kantor pusat paling sedikit:

a. menerima Pengaduan;

b. mencatat Pengaduan; dan

c. menjelaskan prosedur singkat Layanan Pengaduan.
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11. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan pada PT.BPR Harta Mandiri yaitu :

d. Kepala Unit Marketing sebagai Pimpinan unit layanan pengaduan

e. Customer Service sebagai Anggota unit layanan pengaduan.

Pasal 12

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Pelaksanaan   tugas   dari   fungsi   atau  unit  Layanan  Pengaduan dilakukan oleh pegawai

yang memiliki kompetensi untuk melakukan Layanan Pengaduan secara efektif dan efisien.

3.2. PT.BPR HARTA MANDIRI  memberikan  pelatihan  Layanan  Pengaduan  kepada  pegawai

pada fungsi  atau  unit  Layanan  Pengaduan  yang  berhubungan langsung dengan

konsumen sebelum penempatan pegawai dimaksud.

3.3. PT.BPR HARTA MANDIRI  memberikan  pelatihan  Layanan  Pengaduan  secara  berkala

kepada pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan.

3.4. PT.BPR HARTA MANDIRI  memberikan  pelatihan  Layanan  Pengaduan  kepada  pegawai

selain pegawai sebagaimana dimaksud angka 3 paling sedikit 1 (satu) kali  dalam masa

kerjanya.

3.5. Materi  pelatihan  Layanan  Pengaduan  bagi  pegawai  pada  fungsi  atau  unit  Layanan

Pengaduan paling sedikit terdiri dari:

a. prosedur Layanan Pengaduan yang terdiri dari:

1) penerimaan Pengaduan;

2) penanganan Pengaduan; dan

3) penyelesaian Pengaduan

b. tugas pokok dari fungsi atau unit Layanan Pengaduan;

c. pengetahuan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan

dan/atau diterbitkan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI;

d. etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen

3.6. PT.BPR HARTA MANDIRI melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak pelaksanaan

pelatihan Layanan Pengaduan.

3.7. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilakukan antara lain untuk mengetahui

tingkat pemahaman pegawai dan kesesuaian materi pelatihan.
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3.8. PT.BPR HARTA MANDIRI melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui

penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

Pasal 13

PEMANTAUAN PROSES LAYANAN PENGADUAN

PT.BPR HARTA MANDIRI menyediakan informasi mengenai status penanganan Pengaduan pada

saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen meminta penjelasan kepada PT.BPR HARTA

MANDIRI  mengenai  Pengaduan yang diajukannya melalui  sarana Layanan Pengaduan yang

disediakan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI.

Pasal 14

MANAJEMEN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

SECARA BERKELANJUTAN LAYANAN PENGADUAN

1. Manajemen  pemeliharaan  dan  perbaikan  secara  berkelanjutan  Layanan  Pengaduan

antara lain meliputi:

a. pengumpulan     informasi,     dilakukan     oleh     PT.BPR HARTA MANDIRI     dengan

mengumpulkan,  mencatat,  mengidentifikasi,  mengklasifikasikan,  dan  mengelola

Pengaduan yang masuk.

b. analisis, evaluasi, dan laporan Layanan Pengaduan, dilakukan oleh PT.BPR HARTA

MANDIRI paling sedikit untuk :

1) identifikasi akar permasalahan dari suatu Pengaduan (rootcause of complaint),

tren dan mayoritas permasalahan yang sering disampaikan oleh Konsumen dan/atau

Perwakilan Konsumen.

2) evaluasi atas:

3.i.4.a) kinerja dan efektivitas Layanan Pengaduan;

3.i.4.b) efektivitas tindakan untuk memitigasi risiko; dan

3.i.4.c) kebutuhan atas peningkatan kualitas dari sistem Layanan Pengaduan.

3.i.4.d) Pemantauan  proses  Layanan  Pengaduan,  sumber  daya  yang dibutuhkan

dan pengaduan yang perlu mendapatkan perhatian.

c. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), dapat juga dilakukan atas:
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3.a) kesesuaian produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan/atau 

3.b) kinerja dari pihak eksternal terkait Layanan Pengaduan.

d. Audit  penanganan Pengaduan, dilakukan oleh PT.BPR HARTA MANDIRI secara

teratur untuk mengevaluasi pelaksanaan Layanan Pengaduan.

Kegiatan audit penanganan Pengaduan dapat dilakukan sebagai bagian dari proses audit

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses penanganan Pengaduan. Hasil audit

harus dipertimbangkan dalam tinjauan manajemen untuk mengidentifikasi masalah dan

peningkatan proses Layanan Pengaduan.

e. Reviu   manajemen,   dilakukan   oleh   manajemen   PT.BPR HARTA MANDIRI

dengan  melakukan  reviu  terhadap  hasil  laporan  audit  dan  informasi  lainnya  dan

menentukan langkah tindak lanjut penanganan Pengaduan.

f. Perbaikan  berkelanjutan,  dilakukan  oleh  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  dengan

melaksanakan tindak  lanjut  atas  reviu  manajemen  sebagaimana dimaksud pada huruf d

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penanganan Pengaduan.

Pasal 15

LAPORAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

3.b.1. Penyusunan laporan Layanan Pengaduan

a. Direksi  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  menugaskan  fungsi  atau  unit  Layanan

Pengaduan untuk menyusun laporan Layanan Pengaduan.

b. Fungsi  atau unit  Layanan Pengaduan menyusun laporan Layanan Pengaduan

sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berkala. 

c. Laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun untuk

keperluan:

1) pelaporan internal Layanan Pengaduan; dan

2) laporan  triwulanan  Layanan  Pengaduan  kepada  Otoritas Jasa Keuangan.

d. Pelaporan internal Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf   c

angka   1),   dibuat   secara   internal   dengan menggunakan format/bentuk laporan yang

ada di masing-masing PT.BPR HARTA MANDIRI.

e. Laporan  Layanan  Pengaduan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 2), disusun paling kurang memuat:
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1) jenis  produk  dan/atau  layanan  dan  permasalahan  yang diadukan;

2) Pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan;

3) penyebab Pengaduan; dan 

4) publikasi negatif Pengaduan.

f. Publikasi  negatif  Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  e  angka  4)

memuat Pengaduan yang belum selesai dan tidak selesai.

g. Pengaduan  yang  belum  selesai  merupakan  Pengaduan  yang masih dalam

proses penanganan Pengaduan.

Pengaduan yang tidak selesai merupakan Pengaduan yang telah mendapatkan Tanggapan

Pengaduan, namun Konsumen mengajukan keberatan dengan menyampaikan dokumen

baru yang dapat mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan.

h. Direksi  PT.BPR  HARTA  MANDIRI  bertanggung  jawab  terhadap  isi  laporan

Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

i. Bentuk  laporan  dan  tata   cara  pengisian  laporan  Layanan Pengaduan

sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan sesuai format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan NOMOR 17 /SEOJK.07/2018

3.b.2. Penyampaian  laporan  Layanan  Pengaduan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan

4.a. Direksi   PT.BPR HARTA MANDIRI   memastikan   penyampaian   laporan   Layanan

Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4.b. Penyampaian     laporan     Layanan     Pengaduan dilakukan melalui sistem

pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.c. Dalam hal:

1) system  pelaporan  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b

mengalami permasalahan teknis ;

2) fasilitas   komunikasi  PT.BPR HARTA  MANDIRI   yang   terkait   sistem

pelaporan elektronik mengalami gangguan; atau

3) PT.BPR HARTA MANDIRI belum memiliki fasilitas komunikasi  sehingga

tidak dapat menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan elektronik,  laporan

disampaikan secara manual (luring) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis

dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditujukan kepada OJK cq Kepala

Eksekutif Bidang Pengawasan sesuai dengan industri dari PT.BPR HARTA MANDIRI

masing- masing cq satuan kerja yang melaksanakan fungsi  pengawasan masing-
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masing PT.BPR HARTA MANDIRI dengan tembusan kepada satuan kerja di Bidang

Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

d. Pengenaan  sanksi  admistratif  berupa  denda  yaitu  kewajiban membayar

sejumlah uang atas keterlambatan laporan Layanan Pengaduan tidak menghapuskan

kewajiban PT.BPR HARTA MANDIRI untuk menyampaikan laporan Layanan Pengaduan

tersebut.
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