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Kunci Sukses Eksistensi Koperasi
Kredit ditengah Pandemi Covid – 19

DAMPAK COVID – 19 : Situasi pandemi yang disebabkan Vius Corona dengan
nama resmi Covid – 19, mengangetkan seantero dunia. Tidak ada negara maupun
usaha manapun yang menduga situasi akan mengalami perubahan seperti yang terjadi
saat ini. Banyak usaha gulung tikar dikarenakan berbagai kebijakan pembatasan yang
dikeluarkan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid – 19 di tengah masyarakat.
Manusia menghadapi buah simalakama ketika harus memilih salah satu antara
Kesehatan atau Ekonomi karena apapun pilihan yang diambil akan berdampak engatif
terhadap pilihan sebaliknya.
Koperasi Kredit sebagai salah satu pelaku usaha juga mengalami dampak yang
terutama disebabkan terjadinya distorsi pendapatan anggota sehingga mengganggu
aktivitas dan transaksi.

MENDESAK :

Koperasi Kredit perlu mengindentifikasi dampak dan respon
terhadap Covid – 19 dengan menyusun Rencana Keberlanjutan Usaha yang
memastikan keberlanjutan layanan terhadap anggota di tengah berbagai situasi yang
harus dihadapi seperti lockdown, karantina wilayah, psbb. Inkopdit menyadari
dampak yang harus dihadapi oleh Koperasi Kredit cukup signifikan, namun harus
diingat dampak tersebut merupakan kelanjutan dari penderitaan yang harus dihadapi
anggota. Kehilangan sebagian maupun seluruh penghasilan mendorong turunnya
kemampuan mereka untuk mengangsur pinjaman maupun menabung.

BUSINESS CONTINUITY PLAN : Menyediakan panduan risiko dan rencana
mitigasi terhadap dampak yang dialami oleh anggota Koperasi Kredit, pelatihan ini
juga menyediakan template kebijakan, perangkat wawancara dan laporan.

SASARAN : memastikan keberlanjutan layanan Koperasi Kredit ditengah pandemi
dengan memastikan layanan yang menerapkan protocol Kesehatan, berbagai upaya
membantu menyelamatkan usaha anggota serta proses analisis risiko yang mumpuni.

PESERTA :

direkomendasikan diikuti oleh CEO, GM, Manajer dan karyawan
Koperasi Kredit/Puskopdit.

METODE :

akan dilaksanakan secara virtual melalui platform ZOOM. Selain
metode standar, pelatihan ini juga menerapkan aktivitas pasca pelatihan yang harus
dilaksanakan oleh peserta guna memastikan hasil pelatihan dapat langsung diterapkan
di lembaga masing – masing. Meskipun dilaksanakan secara virtual, jalannya pelatihan
akan tetap interaktif.
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Presentasi BCP
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REGISTRASI
1.

Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000 per peserta ke rekening :
Bank BNI Graha a.n. Inkopdit Nomor 10 – 555 – 949 Cabang Kramat,
Jakarta.

2.

Mengisi

formular

registrasi

melalui

tautan

berikut

https://forms.gle/2ZNHeo37CRy8RgKB9.
3.

Menerima Surat Konfirmasi via Email dari panitia lengkap dengan link ZOOM
yang akan digunakan pada saat pelatihan.

4.

Waktu registrasi 8 Januari – 8 Februari 2021.
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