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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa di Bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses bisnis yang sesuai dengan POJK Nomor 2/Pojk.05/2017 belum berjalan 

sepenuhnya , hal ini disebabkan masih adanya urutan atau langkah kerja yang 

belum dijalankan yakni penerbitan / penolakan atas pengajuan penjaminan yang 

IJP nya sudah masuk ke dalam rekening giro. 

2. Faktor penyebab saldo IJP Penampungan yang besar disebabkan oleh : 

a. Tidak adanya data monitoring yang berisikan detail data atas  pengajuan 

penjaminan serta  data jumlah penerbitan maupun data yang belum 

dilakukan penerbitan, ketiadaan data monitoring ini menyebabkan 

kesulitan untuk mengidentifikasi rincian atas jumlah IJP penampungan 

yang besar. 

b. Masih adanya pembiaran / sikap mengesampingkan  terhadap pengajuan 

penjaminan yang belum lengkap / belum jelas peruntukannya. 

c. Masih adanya saldo IJP Belum Terbit SP di neraca Jamkrindo Semarang 

yang belum dipindahkan ke cabang hasil pemekaran wilayah (Kudus, Solo, 

Yogyakarta, Purwokerto dan Pekalongan). 

d. Adanya kesalahan Spin off data IJP saat terjadinya pemekaran wilayah. 
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3. Indikasi fraud yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal yakni :  

a. Beban kerja / load pekerjaan yang tinggi menyebabkan jobdesk pekerjaan 

tidak berjalan secara maksimal mengingat staf harus melakukan multijob 

secara bersamaan. 

b. Pengendalian yang lemah terhadap monitoring pengajuan penjaminan yang 

masuk. 

c. Adanya sikap pembiaran / sikap mengesampingkan terhadap saldo IJP 

penampungan yang seolah dianggap benar mengingat tidak semua 

pekerjaan dapat diselesaikan secara bersamaan. 

d. Adanya rasa enggan / takut mengingatkan kepada rekan kerja saat 

melakukan kesalahan prosedur bisnis yang disebabkan oleh faktor 

senioritas maupun posisi jabatan, serta adanya keinginan untuk diakui 

kinerjanya oleh perusahaan yang menyebabkan staf fokus ke satu jobdesk 

saja namun mengesampingkan jobdesk yang lainnya. 

4. Dalam analisa data pengajuan penjaminan diperlukan langkah langkah untuk 

menyikapi saldo IJP Penampungan yakni : 

a. Pengklasifikasian dan identifikasi data IJP saat pemekaran wilayah dalam 

langkah ini ditemukan data penerbitan sertifikat penjaminan yang tidak 

sesuai dengan wilayah yang seharusnya. 

b. Pengolahan data serta penyatuan data dengan model aging (pemisahan 

berdasar umur pengajuan), langkah ini untuk mengetahui umur pengajuan 

penjaminan dimana nantinya data ini digunakan untuk  mengambil 
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keputusan terkait SE pengakuan pendapatan IJP,  dalam langkah ini 

ditemukan data bahwa angka IJP Penampungan terbesar berada pada 

periode pengajuan penjaminan ≥ 3 tahun, akan tetapi pengakuan 

pendapatan tidak bisa langsung dilakukan mengingat masih adanya saldo 

milik cabang hasil pemekaran wilayah yang belum dipindahkan. 

5.2 Saran 

1. Berkaitan dengan proses bisnis yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku maka perlu dilakukan perbaikan dalam internal control 

perusahaan seperti pembagian job khusus / penugasan staf khusus untuk 

memantau serta memonitoring data pengajuan penjaminan, staf ini bertugas 

untuk melakukan pelaporan monitoring data, data disini berisikan data 

pengajuan penjaminan yang sudah diterima serta pengajuan penjaminan yang 

sudah diterbitkan maupun ditolak karena tidak layak jamin. 

2. Memperketat internal control terhadap setiap pengajuan penjaminan, sehingga 

akan mudah dan cepat teridentifikasi pengajuan penjaminan mana yang layak 

dan yang tidak layak, sehingga bisa langsung diambil keputusan untuk 

melakukan penerbitan sertifikat penjaminan atau melakukan penolakan 

pengajuan penjaminan sehingga jumlah saldo IJP penampungan tidak akan 

besar saldonya. 

3. Perlu disegerakan untuk pembuatan data monitoring manual terhadap 

pengajuan penjaminan, sehingga akan terkontrol pengajuan mana yang sudah 
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ditindak lanjuti yakni yang sudah dilakukan penerbitan SP dan pengajuan mana 

yang belum ditindak lanjuti, sehingga akan mempermudah kontrol terhadap 

saldo IJP Penampungan, data ini nantinya akan diserahkan ke staf bagian 

monitoring, staf bagian monitoringlah yang nantinya akan menggabungkan 

beberapa file dari beberapa staf menjadi satu, sehingga akan diketahui secara 

keseluruhan jumlah saldo pengajuan penjaminan yang masuk, yang telah 

diterbitkan maupun yang belum dilakukan penerbitan. Peran kepala bagian 

dalam hal ini juga diperlukan untuk memonitoring data pengajuan IJP, 

pemantauan dari kepala bagian ini untuk menghindari sikap pembiaran / sikap 

mengesampingkan yang dilakukan staf terkait pengajuan penjaminan yang 

diterima. 

4. Pembagian beban kerja yang sama untuk mencapai target serta saling bantu 

dalam kaitannya pengajuan penjaminan yang sudah diterima perlu dilakukan 

meskipun wilayah kerja sudah terbagi ke masing – masing staf, mengingat 

target perusahaan merupakan target bersama yag harus dipenuhi secara bersama 

– sama bukan secara individu. Hal ini dinilai akan mengurangi bahkan 

menghilangkan farud yang telah terjadi, staf akan merasa adil mengingat beban 

kerja menjadi sama rata, serta nantinya aka nada staf bagian monitoring yang 

akan meringankan beban staf pemasaran. Peran kepala bagian dalam ini 

menjadi penting untuk memberikan rasa adil bagi setiap staf, apresiasi terhadap 

masing masing staf akan mengurangi kompetisi yang tidak sehat. 
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5. Terkait data yang didapat dari hasil analisa diperlukan koordinasi dengan 

Jamkrindo kantor pusat yakni dengan bagian yang menangani pemisahan data, 

dimana koordinasi ini ditujukan untuk memperoleh data sebenarnya atas 

debitur yang mengalami ketidaksesuaian wilayah saat dilakukan pemekaran. 

Langkah lain yang perlu dilakukan yakni  rekonsiliasi di wilayah kerja 

Jamkrindo Kanwil V ( Semarang, Kudus, Solo, Yogyakarta, Purwokerto dan 

Pekalongan), untuk menemukan jumlah nominal seharusnya IJP Penampungan 

yang seharusnya berada di neraca Jamkrindo Semarang serta untuk 

menghindari masalah yang timbul dikemudian hari jika pengakuan IJP 

Penampungan dilakukan tanpa adanya rekonsiliasi dengan wilayah kerja hasil 

pemekaran, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat adanya data yang belum 

ikut dipindahkan ke cabang baru saat terjadinya pemekaran wilayah. 

6. Penangguhan pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) perlu 

dilakukan mengingat ada beberapa faktor yang mengindikasikan bahwa saldo 

IJP belum terbit SP yang ada di neraca Jamkrindo Semarang tidak bisa diakui 

secara langsung. Pengakuan baru bisa dilakukan jika : 

a. Koordinasi dengan kantor pusat terkait kesalahan pemetaan wilayah 

hasil pemekaran sudah dipenuhi dan ditindaklanjuti sehingga akan 

memunculkan wilayah yang seharusnya. 

b. Rekonsiliasi dengan Jamkrindo di wilayah kanwil V (Kudus, Solo, 

Yogyakarta, Purwokerto dan Pekalongan) sudah dilakukan dimana 
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dalam hasil rekonsiliasi ini diperoleh data yag seharusnya ada di neraca 

Jamkrindo Semarang dan data yang bukan milik Jamkrindo Semarang. 

c. Sudah dilakukan konfirmasi kepada bank terkait pengajuan penjaminan 

yang masuk dimana penhajuan tersebut belum lengkap berkas 

pengajuannya maupun belum jelas peruntukannya. 

7. Perlu dicarikan dan dilakukan solusi alternatif yang bersifat inovatif dari level 

manajerial terkait Imbal Jasa Penjaminan yang memiliki saldo besar, hal ini 

perlu dilakukan agar kedepannya sistem pencarian serta pencocokan data dari 

masing - masing debitur serta Sertifikat Penjaminan tidak dilakukan lagi secara 

manual namun bisa berjalan secara otomatis. 

8. Perlu dilakukan pengembangan sistem yang komprehensif dan self control agar 

pengecekan menjadi lebih mudah. pengembangan sistem ini mencakup  proses 

awal dari pengajuan penjaminan, IJP diterima / IJP Masuk ke rekening giro, 

pengecekan syarat penjaminan,  hingga dilakukan penerbitan Sertifilat 

Penjaminan, sehingga ketika akan dilakukan pencararian jumlah Sertifikat 

Penjaminan yang sudah diterbitkan dan yang belum diterbitkan maka data 

tersebut akan langsung ketahuan tanpa harus mencocokan lagi secara manual. 

9. Perlu pengembangan aplikasi yang sudah ada maupun penggunaan aplikasi 

baru dimana aplikasi ini nantinya memiliki tools atau menu yang lengkap dan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memiliki filter untuk penyaringan 

data, seperti menu untuk melakukan pengecekan jumlah persyaratan 

penjaminan serta jumlah Imbal jasa yang sudah diterima yang nantinya akan 
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terfilter secara otomatis, sehingga ketika pengajuan penjaminan sudah sesuai 

dari proses awal hingga akhir maka penjaminan tersebut akan diterima dan akan 

dilakukan penerbitan SP, begitu sebaliknya jika ada persyaratan yang kurang / 

tidak ada maka secara otomatis pengajuan penjaminan tersebut akan tertolak. 

10. Perlu kesadaran baik dari pihak staf hingga tingkat manajerial tentang 

pengendalian atas data Imbal Jasa Penjaminan. Proses pengendalian harus 

dijalankan mulai dari pihak staf yang melakukan monitoring sampai dengan 

pembuatan laporan, dan pihak manajerial / kepala bagian yang nantinya akan 

melakukan pemeriksaan atas data laporan yang telah dibuat. proses ini harus 

dilakukan rutin setiap bulannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


