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Penggandaan naskah ini harus seizin Center for Education and Learning in Economics and Business 
(CELEB) FEB UI. Kampus UI Depok 16424.

Pendahuluan

Sandra baru saja akan duduk dan membalas email yang masuk ketika Herlambang, anak buah Sandra yang merupakan 
seorang staf senior Organizational Development (OD) mengetuk pintu ruang kerjanya. “Ya, silakan masuk”, kata 
Sandra. “Selamat siang Bu. Ini laporan kajian dari konsultan yang Ibu minta minggu lalu”, Herlambang menyapa 
atasannya sambil menyerahkan laporan tersebut. ”Kapan laporan ini sampai, Her?”, tanya Sandra. Herlambang 
menjawab “Baru saja tadi pagi, Bu”. “OK, thanks ya”, kata Sandra lagi. “Baik Bu, terima kasih” kata Herlambang 
seraya meninggalkan ruang kerja Sandra. Herlambang adalah karyawan kepercayaan Sandra karena pengalamannya 
yang sudah hampir 10 tahun di perusahaan, dan menurut Sandra memiliki attitude yang baik.

Setelah Herlambang pergi, Sandra langsung mencermati laporan dari konsultan tersebut dan membacanya 
dengan sangat teliti. Sebagai seorang tenaga profesional Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar perusahaan 
yang baru saja direkrut sebagai Kepala Divisi SDM kurang dari tiga bulan yang lalu di awal tahun 2021, 
Sandra mengerti harus memahami betul kondisi internal Jamkrindo. Sandra beruntung memiliki jam 
terbang yang cukup panjang, khususnya di bidang SDM selama lebih dari 10 tahun di beberapa perusahaan 
swasta. Terakhir, Sandra bekerja sebagai General Manager SDM pada sebuah bank swasta asing sebelum 
bergabung dengan Jamkrindo. Sandra memahami Jamkrindo adalah organisasi yang berbeda, apalagi 
karena ini adalah pengalaman pertamanya dalam menangani sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Sandra cukup beruntung karena perusahaan telah menggunakan jasa sebuah perusahaan konsultan demi 
mendapatkan pandangan dan rangkuman atas keadaan SDM Jamkrindo tepat sebelum Sandra bergabung.

Sekilas Mengenai Jamkrindo

Pemerintah mendirikan PT Jamkrindo dengan tujuan utama untuk memberikan penjaminan bagi Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Selain itu, Jamkrindo juga memberikan penjaminan 
lain seperti penjaminan BUMN, penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya.

Jamkrindo memberikan kegiatan usaha penjaminan kredit di mana Penerima Jaminan menerima pemenuhan 
kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin). Tiga pihak yang terlibat dalam proses penjaminan kredit adalah 
Penerima Kredit (Terjamin), badan usaha pemberi kredit (Penerima Jaminan) dan perusahaan yang menjamin 
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kredit (Penjamin). Penjaminan kredit merupakan proses di mana Penjamin menampung risiko kegagalan 
Terjamin dalam memenuhi kewajibannya (tanpa menghilangkan kewajiban finansial Terjamin) hingga kredit 
tersebut lunas. Hal-hal layaknya penjaminan kredit dapat membantu dalam kasus di mana permohonan kredit 
dianggap belum memenuhi syarat kredit perbankan namun sudah dinyatakan layak oleh  Penerima Jaminan.

Beberapa produk lain Jamkrindo adalah produk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penjaminan 
Kredit Modal Kerja (KMK). Kedua produk tersebut adalah produk penjaminan program yang dilaksanakan 
dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, Jamkrindo juga menawarkan 
berbagai produk non-program antara lain: penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit umum, penjaminan 
kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa serta penjaminan distribusi barang. Termasuk di dalam produk 
non-program adalah customs & surety bond, penjaminan supply chain financing dan produk lainnya.

Permasalahan

Sandra membolak-balik laporan dari konsultan dan mencermati isinya dengan kritis. Dia agak terkejut 
dengan hasil temuan mengenai kondisi internal SDM Jamkrindo yang lebih baik daripada yang 
dibayangkannya sebelumnya. Sandra merasa bahwa hasil survei yang dikemukakan dalam hasil laporan 
kurang mewakili keadaan yang sebetulnya yang terjadi di lapangan. Perbedaan hasil survei dengan cerita 
yang didengar Sandra berdasarkan visitasi lapangan mungkin saja terjadi karena berbagai macam aspek 
yang dapat mempengaruhi dinamika SDM Jamkrindo. Dengan adanya berbagai pihak yang terlibat seperti 
para karyawan (terutama kepala cabang dan staf lapangan), berbagai peraturan pemerintah terkait bisnis 
perusahaan, dinamika pelanggan serta pesaing Jamkrindo, semua ini merupakan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja Jamkrindo secara keseluruhan.

Salah satu hal yang menarik perhatian Sandra adalah terkait dengan perencanaan angkatan kerja (workforce 
planning) dan rekrutmen. Survei yang dilakukan oleh konsultan menunjukkan hasil seperti dalam gambar 
1 sebagai berikut12:

Gambar 1. Hasil Survei - Workforce Planning

2 Dikutip dari Laporan Akhir Kajian Pengembangan HR Investment Scorecard Jamkrindo © LM FEB UI 2021
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Gambar 2. Hasil Survei - Rekrutmen

Temuan survei pada gambar 1 dan 2 agak berbeda dengan hasil visitasi Sandra ke berbagai cabang di 
awal dia bergabung dengan Jamkrindo. Sandra masih ingat beberapa cabang mengeluhkan kurangnya 
SDM, padahal potensi pasar di wilayah tersebut masih sangat besar. Akibatnya, potensi pasar yang ada 
belum dapat digarap secara optimal. Sandra membuka catatan visitasinya dan menemukan keluhan dari 
beberapa cabang seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Mereka mengeluhkan kurangnya SDM yang 
ada, sehingga beban kerja dirasa sangat tinggi dibanding dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah 
pelanggan serta calon pelanggan yang dilayani. Sandra bertanya-tanya dalam hati mengapa keluhan yang 
didengarnya ini tidak tercermin dalam hasil survei dari konsultan.

Karena ingin tahu lebih dalam mengenai temuan survei yang dianggap bias, Sandra kembali membaca 
bab metodologi dari laporan tersebut dan ingin tahu siapa yang berpartisipasi dalam survei ini. Sandra 
percaya dengan reputasi perusahaan konsultan yang melakukan survei tersebut, tetapi dia berpikir mungkin 
responden yang berpartisipasi dipilih secara sengaja agar hasil survei yang didapatkan terlihat bagus. Saat 
survei dimulai empat bulan yang lalu, Sandra belum bergabung dengan Jamkrindo. Sandra kemudian 
mendapati bahwa responden dipilih secara acak, proporsional dan representatif baik di kantor pusat maupun 
cabang. Responden menduduki berbagai tingkat jabatan dan jumlahnya pun cukup besar. Lebih dari 10 
persen jumlah karyawan Jamkrindo berpartisipasi dalam survei tersebut. Hal ini berarti, kecurigaan Sandra 
yang meragukan hasil survei tidak beralasan.

Untuk mengetahui penyebab disparitas jumlah SDM di tiap cabang, Sandra pernah bertanya kepada anak 
buahnya di Divisi SDM. Hampir semuanya menjawab bahwa memang ada ketentuan perusahaan yang 
mengatur mengenai tipe kelas cabang dan jumlah SDM yang tepat untuk tiap tipe kelasnya. Walaupun 
demikian, ada juga yang menjawab bahwa terkadang seorang kepala cabang sangat berperan dalam 
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menentukan jumlah personil yang dibutuhkan. Ada beberapa kepala cabang yang karena memiliki 
“kedekatan” dengan kantor pusat kemudian melobi dan meminta tambahan SDM melebihi dari yang 
ditentukan oleh peraturan.

Sandra kemudian menemukan bahwa salah satu faktor penentu kelas cabang adalah tingkat pendapatan. 
Kelas cabang ini nantinya akan mempengaruhi struktur organisasi cabang, termasuk berapa banyak  personil 
yang ditempatkan di cabang tersebut. Penentuan kelas cabang ini kemudian membawa implikasi terhadap 
produktivitas pegawai. Daerah perkotaan dengan penduduk yang padat dan aktivitas perekonomian yang 
tinggi mungkin akan mendapat alokasi jumlah SDM yang lebih banyak apabila pendapatan yang dihasilkan 
juga tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang penduduknya masih relatif jarang dengan aktivitas perekonomian 
yang masih relatif rendah, maka jumlah SDM yang ditempatkan pun  akan sedikit karena pendapatan yang 
masih kecil. Walaupun demikian, di cabang dalam wilayah seperti ini cakupan area yang dilayani lebih luas 
sehingga beban kerja SDM mungkin lebih tinggi dibanding dengan cabang  di wilayah perkotaan.

Temuan survei lainnya yang juga membuat Sandra merenung adalah terkait kompetensi dan sistem 
manajemen karir, khususnya terkait rencana suksesi. Hasil survei dapat dilihat dalam gambar 3.

Gambar 3. Hasil Survei - Competency Management

Sandra mengetahui bahwa perusahaan sudah melakukan asesmen secara berkala, khususnya untuk 
mereka yang menduduki jabatan manajerial. Sandra teringat beberapa cabang mengeluhkan kualitas SDM 
yang dipekerjakannya, khususnya beberapa cabang di Indonesia Timur. Mereka merasa kualitas SDM 
yang mereka miliki tidaklah sebaik di wilayah Indonesia Barat, dan biasanya SDM yang bagus enggan 
ditempatkan di Indonesia Timur. Mereka juga merasa program pelatihan dan pengembangan SDM yang 
dilakukan perusahaan belum optimal, dan peluang mengikuti pelatihan dan program pengembangan SDM 
lebih besar didapatkan oleh rekan-rekannya di wilayah Indonesia Barat. Akibatnya, kompetensi SDM 
mereka tertinggal yang kemudian merugikan perkembangan karir mereka.
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Setelah itu Sandra mencermati hasil survei terkait succession planning yang ditunjukkan dalam gambar 4 
di bawah ini:

Gambar 4. Hasil Survei - Succession Planning

Terkait dengan rencana suksesi, Sandra juga mendengar keluhan kurangnya transparansi dalam proses 
mutasi dan promosi kepala cabang. Ada kepala cabang yang sebelumnya sudah menempati cabang di 
kelas A kemudian malah ditempatkan di cabang kelas B yang lebih rendah. Sandra sempat mempelajari 
dokumen terkait kebijakan promosi perusahaan dan mencari tahu mengapa hal seperti itu terjadi, namun 
dia tidak menemukan jawaban yang dicari. Hal ini mengkonfirmasi hasil survei di mana skor keterbukaan 
atau transparansi proses promosi, mutasi dan rotasi mendapat skor yang paling rendah. Sandra juga 
mendengar bahwa ada beberapa pejabat yang selama karirnya selalu ditempatkan di kantor pusat, dan tidak 
pernah  ditempatkan di kantor cabang. Hal ini sudah menjadi pergunjingan tersendiri di kalangan beberapa 
karyawan.

Selain isu pemerataan jumlah dan kompetensi SDM, ada hal lain yang mengganggu benak Sandra terkait 
dengan komposisi pendapatan perusahaan. Apabila isu pemerataan kompetensi dan kekurangan SDM hanya 
dikeluhkan oleh beberapa cabang, isu komposisi pendapatan ini bersifat company-wide. Sandra melihat 
bahwa komposisi pendapatan perusahaan kurang sehat seperti yang ditunjukkan dalam gambar 5 berikut 
ini. 
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Gambar 5. Komposisi Pendapatan Jamkrindo tahun 2019-2020

Seperti terlihat dari Gambar 5, pendapatan Jamkrindo sebagian besar disumbang oleh pendapatan penjaminan. 
Sandra tahu bahwa besarnya salah satu segmen pendapatan perusahaan di suatu segmen mungkin terjadi 
karena perusahaan memiliki posisi yang kokoh dalam segmen pasar atau produk tersebut. Hal ini dapat 
disebabkan oleh produk yang lebih baik dibanding pesaing, atau harga yang ditawarkan kompetitif. Walaupun 
demikian, Sandra sadar bahwa bukan hal seperti itu yang terjadi di Jamkrindo. Besarnya segmen pendapatan 
tersebut disebabkan karena Jamkrindo terlibat dalam berbagai program pemerintah seperti Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) atau Kredit Modal Kerja (KMK).

Timpangnya segmen pendapatan ini menjadi dilema bagi perusahaan. Di satu sisi, besarnya pendapatan 
penjaminan sudah selayaknya terjadi karena menjadi dasar atau alasan utama berdirinya perusahaan 
untuk membantu pengembangan UMKM. Di sisi lain, kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan 
perusahaan dalam jangka panjang. Sandra pernah mendengar kasus di BUMN lainnya yang mengalami 
kesulitan finansial karena pendapatannya sebagai Public Service Organization (PSO)   dari pemerintah 
yang semakin menurun. Hal serupa mungkin saja terjadi di Jamkrindo jika pemerintah mengurangi 
penyaluran dana KUR atau KMK di masa depan.

Di sisi lain, mengembangkan pendapatan lain-lain seperti kredit atau penjaminan komersial bukanlah 
hal yang mudah. Jamkrindo tidak hanya harus bersaing dengan perusahaan swasta, tetapi juga dengan 
BUMN lain dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terlebih jika Jamkrindo ingin masuk ke pasar 
atau menawarkan produk lainnya. Meskipun peluangnya masih besar, tetapi tantangannya pun tidak kecil. 
Dari sisi SDM, segmen komersial ini juga membutuhkan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. SDM yang 
menangani segmen pasar ini harus memiliki jiwa petarung yang lebih tinggi untuk bersaing selain juga set-skill 
yang berbeda. Apabila strategi ini berhasil dilakukan, maka kebergantungan perusahaan terhadap berbagai 
program pemerintah dapat berkurang. Apalagi status perusahaan saat ini bukan lagi Perusahaan Umum 
(Perum), tetapi Perseroan Terbatas (PT) yang menekankan pada profitabilitas.

Hal terakhir yang menarik perhatian Sandra dalam laporan konsultan adalah mengenai kesiapan perusahaan 
dalam  melakukan teleworking. Sandra paham bahwa perusahaan harus cepat beradaptasi dalam hal cara 
bekerja di  era post-pandemic Covid-19. Sandra merasa bahwa Jamkrindo jauh tertinggal dari perusahaan 
swasta baik dalam kesiapan infrastruktur (khususnya teknologi) maupun dalam budaya kerja. Walaupun 
demikian, sekali lagi Sandra menemukan hasil survei yang ternyata tidak seburuk yang diduganya. Gambar 
6 menunjukkan hasil survei terkait workplace/job design dan teleworking.
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Gambar 6. Hasil Survei - Workplace/Job Design

Dari gambar 6 terlihat bahwa pertanyaan WD4 mendapat skor yang paling rendah. Jamkrindo 
belum  memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi karyawannya untuk bekerja secara teleworking, tetapi 
masih menuntut karyawan bekerja di kantor. Hal ini tentu saja tidak berlaku buat karyawan yang bekerja 
di lapangan khususnya di cabang yang melayani pelanggan secara langsung. Meskipun demikian, semua 
pekerjaan administrasi masih tetap harus diselesaikan di kantor.
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Hasil survei terkait teleworking ditunjukkan dalam Gambar 7.

Gambar 7. Hasil Survei - Teleworking

Dari gambar 7, terlihat bahwa kurangnya fleksibilitas untuk bekerja secara teleworking disebabkan oleh 
kurang memadainya teknologi informasi dan komunikasi perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari pertanyaan 
TP3 yang mendapat skor paling rendah.

Sejarah, profil, dan Kinerja Jamkrindo

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) didirikan pada tahun 1970 sebagai usaha pemerintah untuk  
mengembangkan koperasi yang cukup tertinggal dari BUMN dan Swasta. LJKK disempurnakan 
menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) pada tahun 1981 untuk 
mengembangkan usahanya.

Keberhasilan Perum PKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya membuat pemerintah mengembangkan 
jangkauan pelayanan Perum PKK yang tadinya hanya mencakup koperasi untuk menjadi perusahaan yang 
mencakup penjaminan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini direalisasikan dengan perubahan 
nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembang Usaha (Perum SPU) pada tahun 2000 
melalui PP No.95 Tanggal 7 November 2000. Perubahan nama Perum SPU menjadi Perum Jamkrindo 
(Jaminan Kredit Indonesia) dilakukan pada tahun 2008 karena adanya perubahan proses bisnis perusahaan 
di mana pinjaman tidak diberikan secara langsung kepada badan usaha namun berfokus kepada penjaminan 

8



Studi Kasus

kredit UMKM. Sebagai perusahaan penjamin kredit, Jamkrindo harus mengikuti regulasi yang diatur oleh 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perizinan usaha Jamkrindo sebagai perusahaan penjamin kredit      
diterbitkan dalam KEP-77/KM.10/2009 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
Pada tanggal 17 Februari 2020, Jamkrindo resmi berubah dari Perum menjadi PT melalui keputusan 
Presiden RI Joko Widodo. Peraturan lain terkait perubahan ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00011484.AH. 01.01 Tahun 2020.

Sejalan dengan program perampingan BUMN yang dilakukan oleh pemerintah, PT Jamkrindo secara resmi 
menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan Penjaminan (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia). 
Keputusan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2020 terkait Penambahan Penyertaan Modal 
Negara RI ke dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2021, Jamkrindo berhasil meraih laba yang meningkat pesat dari tahun sebelumnya. 
Pada tahun 2020 laba Jamkrindo berada pada kisaran Rp 456,13 miliar, lalu meningkat 134% menjadi Rp 
1,07 triliun pada tahun 2021. Aset perusahaan tahun 2021 meningkat 33% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 
Rp 19,12 triliun menjadi Rp 25,35 triliun. Ekuitas dan Return On Equity (ROE) Jamkrindo juga mengalami 
peningkatan. Ekuitas meningkat 45% menjadi Rp 12,83 triliun dan ROE meningkat 89% dari tahun 2020 
menjadi 9,83% pada tahun 2021. Kinerja perusahaan ini dirangkum dalam tabel 1 di bawah ini23:

Tabel 1. Kinerja Keuangan Jamkrindo 2020-2021
2020 (Rp Miliar) 2021 (Rp Miliar) P yoy (%)

Aset 19.122,80 25.351,20 33%
Ekuitas 8.855,80 12.834,50 45%
Pendapatan Jaminan 2.633,30 4.293,80 63%
Beban Klaim 1.830,40 2.737,70 50%
Laba Tahun Berjalan 456,1 1.066 134%

Volume penjaminan Jamkrindo pada tahun 2021 mencapai angka Rp 247,61 triliun di mana Jamkrindo 
memberikan penjaminan kepada 11,15 juta unit UMKM. Cadangan klaim Jamkrindo mengalami kenaikan 
sebesar 41% menjadi Rp 5,66 triliun pada tahun 2021. Perkembangan Jamkrindo berhubungan erat dengan 
pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah berupa penjaminan 
KUR (sebesar Rp 144,87 triliun) dan KMK (Rp 17,63 triliun).

Penutup

Sandra telah selesai membaca semua halaman dari laporan konsultan, dan mulai mencoret-coret buku 
catatan pribadinya terkait permasalahan SDM apa yang dihadapi Jamkrindo. Setidaknya, laporan konsultan 
tadi cukup berharga untuk melengkapi hasil observasi dan visitasinya selama Sandra bergabung di 
Jamkrindo. Sekarang Sandra mulai memikirkan rencana aksi yang akan dilakukan. Minggu depan, tepat 
tiga bulan Sandra bergabung dengan Jamkrindo. Sandra sadar bahwa dia direkrut secara eksternal (pro 
hire), sesuatu yang belum banyak dilakukan di BUMN khususnya di Jamkrindo. Karena itu, ekspektasi 
direksi terhadapnya tentu sangat besar. Tindak tanduknya juga akan diamati oleh banyak orang.

Pertama-tama, Sandra harus merumuskan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Permasalahan 
apa saja terkait dengan manajemen SDM yang dihadapi oleh Jamkrindo? Kedua, dia harus menentukan 
skala prioritas. Permasalahan mana yang harus menjadi prioritas untuk segera dicarikan solusinya. Ketiga, 

3 Sumber: disarikan dari laporan tahunan Jamkrindo 2021, Infobank dan CNN
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yang terpenting, Sandra harus menyusun rencana aksi. Apa action plan yang harus dilakukan perusahaan 
untuk mengatasi semua permasalahan SDM tersebut? Semua ini harus disiapkan dan rencananya akan 
dipresentasikan di depan seluruh direksi pada pertemuan mingguan berikutnya. Sebelumnya, Sandra harus 
melaporkan rencana tersebut kepada Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan sebagai atasan langsungnya.

Data Pendukung

Berikut ditampilkan beberapa data pendukung terkait dengan SDM dan kinerja perusahaan34.

4 Dikutip dari Laporan Tahunan Jamkrindo Tahun 2021
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