
PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN NASABAH 
 
Sesuai Peraturan Otortitas Jasa Keuangan No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan 

Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Bank wajib memublikasikan prosedur singkat Layanan 

Pengaduan kepada Nasabah dan/atau masyarakat. 

 
Pengaduan merupakan ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian 

dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Nasabah karena tidak 

dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.  

 

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui beberapa cara sebagai berikut: 

A. Pengaduan Secara Lisan 
Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui : 

- Telepon ke nomor : 0763-33001, 33002, 434439 atau  

- SMS ke nomor  : 0853-4660-66600 

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti dan ditangani Bank dengan jangka waktu  paling 

lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima Bank. 
Dalam hal Bank membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh 

Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah, dapat meminta Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah 

untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang 

diperlukan. 

 

B. Pengaduan Secara Tertulis 
Nasabah dapat menyampaikan pengaduan ke Bank dengan cara antara lain: 
1. Datang langsung ke Bank (walk in). 

2. Surat resmi ke kantor terdekat  PT. BPR Terabina Seraya Mulia yang beralamat: 

a. Kantor Pusat    : Jl. Diponegoro No.18, Selatpanjang, Kepulauan Meranti 

b. Kantor Cabang : Jl. Sudirman No. 71, Pekanbaru 

c. Kantor Kas       : Jl. Alah Air No. 05, Selatpanjang, Kepulauan Meranti 
3. Email ke alamat bprterabinaseraya@yahoo.co.id 

 

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah 

wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti: 

1. Fotokopi bukti identitas Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah (jika diwakilkan). 
2. Surat Kuasa khusus (apabila pengaduan disampaikan oleh Perwakilan Nasabah). 

3. Bukti transaksi keuangan terkait permasalahan 

4. Fotokopi dokumen lainnya terkait permasalahan 

 

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan ditangani Bank dengan jangka waktu paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima Bank dengan melampirkan dokumen 
secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu 

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud berakhir. 

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud wajib 

diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan 

Pengaduan sebelum jangka waktu berakhir. 

 
Demi kelancaran proses pengaduan dan penanganan pengaduan maka nasabah perlu 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Tentukan inti permasalahan yang akan diadukan. 

2. Siapkan dokumen pendukung terkait permasalahan yang akan diadukan. 

3. Simpan dengan baik dokumen-dokumen asli yang dimiliki dan sampaikan kepada Bank 
salinan/copy dokumen tersebut saat melakukan pengaduan. 

4. Simpan Bukti Tanda Terima Pengaduan dari Bank yang berisi nomor register pengaduan dan 

nama petugas yang menerima pengaduan. 

5. Simpan dokumen surat-menyurat yang ada termasuk surat hasil penyelesaian pengaduan. 

 

Apabila Nasabah tidak puas dengan tanggapan hasil penyelesaian yang disampaikan Bank, 
Nasabah dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
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