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BAB III 

Kesimpulan dan Saran 

 

3.1 Kesimpulan 

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilakukan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BPR 

agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Pengawasan yang dilakukan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Kediri juga terbagi kedalam dua jenis pengawasan yaitu 

pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan 

bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dilakukan setiap 

bulannya dengan datang secara langsung memeriksa  (on the spot) pada Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi tanggung jawab masing-masing staff 

bagian pengawasan. Pengawasan tidak langsung berupa Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) memberikan laporannya secara on line kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) 

Kediri. Laporan itu terdiri dari laporan bulanan, laporan publikasi, dan laporan 

tahunan. Laporan-laporan yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini juga 

dijadikan pacuan bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kediri (OJK) Kediri 

dalam melaksanakan pengawasan langsung (on the spot). Bagi Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) yang salah dalam memberikan laporan secara on line akan diberi 

kesempatan untuk membenarkan laporannya, namun bagi Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) yang telat dalam melakukan pelaporan akan dikenakan sanksi secara 

administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Dalam menjalankan perannya, bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Kediri mengalami kendala dalam faktor sumber daya manusia. Terbatasnya 

staff di bagian ini membuat pembagian tanggung jawab atas Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) yang harus diperiksa menjadi tidak sesuai porsinya. Satu orang pada 

bagian pengawasan mendapatkan tugas mengawasi delapan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) padahal idealnya satu orang staff mendapat tanggung jawab 

mengawasi enam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibatnya bagian pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri selalu dipaksa harus bekerja lembur untuk 
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dapat mencapai target memberikan laporan tepat waktu atas Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) yang telah diperiksa. 

 

3.2 Saran  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah mendapatkan predikat tingkat 

kesehatan baik dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Kediri harus mampu memenuhi kepentingan masyarakat dengan maksimal, 

dan dapat mendorong perekonomian Kediri secara konsisten. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Kediri harus dapat mempertahankan sikap kredibel dalam 

melakukan tugas pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) walaupun 

kendala utama bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri adalah 

kurangnya sumber daya manusia. Meskipun mengalami keterbatasan dalam sumber 

daya manusia di bagian pengawasan namun bagian pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) kediri tetap melakukan tugas pengawasan dengan semestinya. 

Masalah kekurangan sumber daya manusia di bagian pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) kediri dapat diatasi dengan perekrutan pegawai baru dengan 

spesifikasi yang sesuai dengan tugas bagian pengawasan agar pengawasan kepada 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat lebih optimal lagi. Selama ini bagian 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri telah mampu menjalankan tugas 

pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan baik, semoga hal ini 

dapat terus ditingkatkan. 
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