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BAB V 

PENTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasir Pengaraian dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam praktik perbankan berlaku 

ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya disuatu bank 

dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima 

bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Secara yuridis, 

hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah berkaitan satu 

sama lain, disatu pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya 

aman dengan dititipkan pada bank, disisi yang lain bank mengharapkan 

masyarakat menitipkan dananya pada bank yang bersangkutan dengan 

harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kredit dan 

bank memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur  

2. Pertanggung jawaban Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasir Pengaraian 

terhadap hak nasabah yang dirugikan. Bank Indonesia sebagai pemegang 

otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar yang berlaku 

dalam bidang perbankan telah memprioritaskan program-program terkait 

terhadap perlindungan nasabah, penanganan pengaduan nasabah, dan 
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termasuk penanganan pembentukan lembaga mediasi perbankan yang 

independen. Perlunya manajemen resiko ini sebagai bentuk yang ada 

kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, 

sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa (events) 

yang dapat menimbulkan kerugian bank.  

 
B. Saran-Saran 

1. Pihak pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan dari bank-bank 

terutama bagi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas terhadap 

kegiatan perbankan agar dalam hal ini pihak bank lebih bertanggungjawab 

dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari pihak nasabah dan 

apabila bank-bank pelaksana melalaikan kewajiban dan tanggungjawab 

maka perlu ada sanksi yang tegas terhadap bank tersebut.  

2. Mengingat perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana masih 

sangat kurang dan sering tidak melakukan kewajibannya sehingga nasabah 

merasakan banyak kerugian. Untuk itu kepada pihak bank agar lebih lagi 

meningkatkan perlindungan hukum termasuk hak dan kewajiban nasabah 

bank bisa lebih terlindungi.  

 

 

 


