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TENTANG
REKRUTMEN CALON KEPALA DIVISI LPDB-KUMKM TA 2020
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) membutuhkan pegawai BLU dengan status non-PNS yang akan direkrut dari
putera dan puteri terbaik Indonesia yang memiliki integritas, profesional, jujur, dan berdedikasi
tinggi untuk duduk dalam beberapa posisi dengan kriteria sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum
a. minimal S1;
b. berpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang yang relevan pada tingkat
manajerial;
c. memiliki integritas, keterampilan komunikasi yang baik, komitmen terhadap lembaga,
fokus terhadap pelayanan, semangat berprestasi yang tinggi, serta mampu berpikir
inovatif dan kreatif;
d. memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengembangkan orang lain, berpikir analitis,
dan mampu memecahkan masalah;
e. menguasai proses bisnis, pengetahuan produk yang baik, manajemen arsip,
memahami konsep manajemen risiko dan penerapannya, serta memiliki kemampuan
komunikasi yang baik;
f. menguasai konsep dan penerapan terkait manajemen strategik dan sistem
manajemen kinerja serta memiliki kemampuan presentasi yang baik;
g. diutamakan mampu berbahasa Inggris (lisan/tulisan);
h. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer minimal
Microsoft Windows; dan
i. diutamakan usia minimal 35 tahun.
2. Persyaratan Khusus
a.

Kepala Divisi Bisnis
a) diutamakan memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau teknik;
b) memiliki kemampuan dalam menentukan metode yang tepat terkait perbaikan
sistem pengarsipan pinjaman;
c) memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip 6C (Character, Capacity,
Capital, Condition of Economy, Collateral, Constraint) yang efektif dan efisien
untuk mendukung pertumbuhan bisnis LPDB-KUMKM;
d) memiliki kemampuan dalam membuat strategi pemasaran dan pengelolaan
produk pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta
mensosialisasikan skema pinjaman/pembiayaan kepada calon penerima;
e) memiliki pemahaman yang komprehensif terkait komponen-komponen laporan
keuangan; dan
f) memiliki pemahaman yang komprehensif terkait prosedur korespondensi.

b.

Kepala Divisi Pembiayaan Syariah
a) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan dibidang ekonomi (syariah) atau
teknik;
b) Memiliki kemampuan dalam menentukan metode yang tepat terkait perbaikan
sistem pengarsipan pembiayaan;
c) Memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip 6C (Character, Capacity,
Capital, Condition of Economy, Collateral dan Constraint) yang efektif dan efisien
untuk mendukung pertumbuhan bisnis LPDB-KUMKM;
d) Memiliki kemampuan dalam membuat strategi pemasaran dan pengelolaan
produk
pembiayaan
KUMKM
serta
mensosialisasikan
skema
pinjaman/pembiayaan kepada calon penerima;
e) Memiliki pemahaman yang komprehensif terkait komponen-komponen laporan
keuangan; dan
f) Memiliki pemahaman yang komprehensif terkait prosedur korespondensi.

Lamaran dilakukan dengan mengisi form lamaran yang terdapat dalam
https://lamaran.lpdb.id. Lamaran ditutup tanggal 10 November 2020 pukul 24.00 WIB.
Lamaran yang telah dikirimkan sebelum dibukanya pendaftaran secara resmi, dianggap
tidak berlaku. Keputusan Panitia Rekrutmen Calon Kepala Divisi LPDB-KUMKM bersifat
MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk mengetahui informasi kami lebih lanjut,
dapat mengunjungi website kami (www.lpdb.id).
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