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KERANGKA ACUAN  

 TRAINERS TRAINING ON CREDIT UNION LABEL OF EXCELLENCE IN 

GOVERNANCE – CULEG 
LABEL KEUNGGULAN CREDIT UNION DALAM TATA KELOLA  

 
 

 

I. LATAR BELAKANG 
Secara sederhana tata kelola didefinisikan sebagai rangkaian proses, kebiasaan, 

kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan serta 

pengontrolan sebuah lembaga (dikutip dari Wikipedia). Keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya salah satunya ditentukan oleh penerapan tata kelola. Tata kelola yang 

baik dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antar berbagai pihak dalam 

organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan serta tercapainya tujuan lembaga secara efektif. 

Penerapan tata kelola yang baik ini tentunya menjadi kunci dalam meningkatkan 

kapasitas sebuah organisasi termasuk di dalamnya Credit Union dalam mencapainya 

misinya. Namun, lemahnya penerapan tata kelola dalam Credit Union dan penerapan tata 

kelola berdasarkan versi masing-masing Credit Union membuat posisi Credit union di pasar 

keuangan menjadi terancam. Berbagai permasalahan yang secara nyata dapat kita amati 

sebagai dampak dari lemahnya penerapan tata kelola antara lain :  

 Credit Union sedang mengalami krisis ideologi yaitu penyimpangan tujuan, dimana 

banyak Credit Union mengukur kesuksesannya dari jumlah aset; 

 ketidak jelasan batasan kualifikasi pembukaan kantor cabang dan Credit Union baru, 

mengakibatkan beberapa Credit Union memiliki banyak cabang namun jumlah 

anggota dan volume transaksi di cabang tersebut diragukan apakah dapat menutupi 

seluruh biaya dari cabang itu sendiri; 

 pinjaman lalai yang masih terus menjadi isu; 

 Pergeseran Misi/Mission Drift, ketika Credit Union sudah besar misinya bukan lagi 

hanya penyedia layanan keuangan; 

 Modal lembaga yang tidak mencapai ideal dan lain-lain 

Mengamati bahwa berbagai persoalan Credit Union yang terjadi diakibatkan oleh tata 

kelola yang tidak berjalan dengan efektif tersebut, Association of Asian Confederation of 

Credit Unions (ACCU) menyusun Solusi Bisnis CU No. 25 yaitu Credit Union Label of Excellence 

in Governance (CULEG) sebagai standar penilaian akan kondisi Credit Union. Dalam CULEG 

terdapat 11 prinsip dan terdiri atas 120 indikator penilaian. Dari 11 prinsip dan 120 

indikator CULEG tersebut menjadi standar bagi Credit Union untuk mengukur sejauh mana 

kinerja Credit Union dalam melayani anggota, mengawasi berbagai kebijakan yang 
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seharusnya ada dan dilakukan serta mengevaluasi setiap pelaksanaan kebijakan apakah ada 

kebijakan yang tidak sesuai dengan penerapannya.  

Inkopdit sebagai Federasi Nasional memiliki peran dalam memastikan tingkat 

praktik tata kelola yang baik Credit Union dalam GKKI, maka dari itu Diklat Inkopdit akan 

menyelenggarakan Trainers Training on Credit Union Label of Excellence in Governance agar 

semakin banyak CU menerapkan CULEG ini sebagai standar penilaian lembaga untuk 

memastikan bahwa pengelolaan CU sudah dilakukan dengan baik sehingga tetap 

berkelanjutan.  

 

II. NAMA PELATIHAN 

Nama resmi pelatihan ini adalah “Trainers Training on Credit Union Label of 

Excellence in Governance (CULEG)” . 

 

III. TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN 

Pelatihan “Trainers Training on Credit Union Label of Excellence in Governance” ini 

memiliki beberapa tujuan, antara lain : 

1. memberikan keterampilan kepada para Pelatih, GM/Manajer, Pengurus dan 

Auditor yang memungkinkan mereka menggunakan alat ukur sebagai tolak ukur 

untuk menilai tentang tingkat praktik tata kelola yang baik dalam Credit Union.  

2. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko kepada manajemen 

3. Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengawasan 

4. Mengawasi dampak layanan yang diberikan terhadap misi Credit Union. 

 

Adapun manfaat pelatihan “Trainers Training on Credit Union Label of Excellence in 

Governance” ini, antara lain : 

1. Credit Union dapat mengetahui sejauh mana kinerja Credit Union dalam melayani 

anggota, mengawasi berbagai kebijakan yang seharusnya ada dan dilakukan serta 

mengevaluasi setiap pelaksanaan kebijakan apakah ada kebijakan yang tidak 

sesuai dengan penerapannya.  

2. Credit Union dengan segera mampu mengambil langkah-langkah penanganan. 

3. Credit Union menjadi lembaga keuangan yang memiliki tata kelola yang baik dan 

mempercayakan seluruh pengelolaannya terhadap sistem. 

4. Pelayanan Credit Union fokus pada misi utamanya yaitu peningkatan kualitas 

hidup anggota. 

 

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN 

Pelatihan : 06 – 09 September 2021  

Presentasi : 16 September 2021 

Waktu  : pukul 09.30 – 14.30 WIB 

Virtual  : Zoom Meeting 
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V. RUANG LINGKUP 

- Orientasi 

- Pengenalan tentang CULEG 

- Prinsip 1 : Partisipasi – 10 indikator 

- Prinsip 2 : Transparansi – 13 indikator 

- Prinsip  3 : Akuntabilitas  – 14 indikator 

- Prinsip 4 : Orientasi Konsensus  – 4 indikator 

- Prinsip  5 : Efisiensi dan Efektifitas – 23 indikator 

- Prinsip  6: Ekuiti dan Inklusifiti  – 5 indikator 

- Prinsip  7 : Kepatuhan terhadap Peraturan, Kebijakan dan Regulasi  - 6 indikator 

- Prinsip 8 : Strategi dan Kepemimpinan yang Visioner – 5 indikator 

- Prinsip 9 : Pengetahuan dan Keterampilan dalam Kepemimpinan  – 6 indikator 

- Prinsip  10 : Kinerja Lembaga  – 14 indikator 

- Prinsip 11 : Integrasi Gerakan  – 20 indikator 

- Rencana Tindak Lanjut 

- Presentasi  

 

VI. METODE 

- Pemaparan : Narasumber menggunakan media power point dan Microsoft word 

untuk memaparkan materi CULEG. 

- Diskusi : Selama proses pelatihan, Peserta diajak untuk tukar menukar gagasan, 

pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta maupun kelompok.  

- Audio Visual : Proses pemaparan materi didukung oleh video singkat yang akan 

membantu memperjelas materi yang akan dibahas. 

- Tanya jawab : Interaksi selama proses pelatihan terhadap penjelasan. 

- Simulasi : Untuk pendalaman materi pelatihan Narasumber atau Peserta 

menyampaikan berbagai situasi nyata di Credit Union terkait dengan penerapan 

Tata Kelola.   

- Presentasi : Penyampaian hasil diskusi kepada seluruh Peserta dan Narasumber. 

 

VII. BIAYA PELATIHAN 

Biaya partisipasi pendidikan dan pelatihan adalah sebesar Rp. 275.000,- /peserta 

 

Biaya tersebut meliputi : 

1. Materi Pelatihan : Power Point dan 120 Indikator Penilaian Tata Kelola yang baik 

2. Kontribusi Narasumbers 

3. Sertifikat Pelatihan Elektronik (E-Certificate) 
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VIII. PENYELENGGARA 

Departemen Diklat & HI Inkopdit 

Jl. Gunung Sahari III No. 11A,  Jakarta Pusat 10610, 

Telp. 021-4257107, 4256559 Fax. 021-4245333 

Email: cucoindo@indo.net.id dan diklat.cucoindo@gmail.com 

 

IX. FASILITATOR 

Pelatihan “Trainers Training on Credit Union Label of Excellence in Governance” ini 

akan difasilitsasi oleh Fasilitator Inkopdit yang telah mengikuti “Trainers Training on Credit 

Union Label of Excellence in Governance” yang diselenggarakan oleh ACCU, yaitu : Maria 

Andina, SH., M.Kn. (Manajer Human Resource Development) and Getri Anania Simbolon, S.Pd 

(Staf Diklat & HI).  

 

X. SASARAN PESERTA 

Sasaran Peserta “Trainers Training on Credit Union Label of Excellence in Governance” 

adalah para Pelatih, General Manager/Manajer, Pengurus dan Auditor Credit Union.  

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini dibatasi maksimal 30 orang peserta agar 

rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif. 

 

XI. PERSYARATAN 

1. Mengisi formulir pendaftaran melalui tautan 

https://forms.gle/DXzA2LfkwJVScr5EA paling lambat 27 Agustus 2021 pukul 

14.30 WIB. 

2. Melunasi biaya pelatihan paling lambat 27 Agustus 2021.  

3. Seluruh biaya ditransfer ke rekening Bank BNI Graha a.n. Induk Koperasi Kredit 

(Inkopdit) Nomor 10 – 555 – 949 Cabang Kramat Jakarta setelah itu upload bukti 

transfer melalui media google form pada saat melakukan pendaftaran.  

4. Peserta adalah mereka yang telah mendaftar, membayar dan menerima surat 

konfirmasi dari penyelenggara. 

5. Inkopdit akan mengirimkan User Id/Link pelatihan ke alamat email yang 

didaftarkan kepada Inkopdit 

 

Pembatalan peserta hanya disetujui dengan surat pemberitahuan secara tertulis yang 

ditandatangani oleh Manajer/Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut;  

 8 - 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan akan dibebani biaya pembatalan 

50% dari kontribusi yang telah dibayarkan. 

 1 - 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan akan dibebani biaya pembatalan 

100% dari kontribusi yang telah dibayarkan. 

 
 

mailto:diklat.cucoindo@gmail.com
https://forms.gle/DXzA2LfkwJVScr5EA
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XII. PENUTUP 

Demikian kerangka acuan ini dibuat. Harapannya peserta memiliki gambaran awal 

tujuan pelatihan “Trainers Training on Credit Union Label of Excellence in Governance” 

sehingga peserta yang mengikuti Pelatihan ini adalah orang yang tepat dan setelah 

mengikuti pelatihan ini peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah didapat serta melaksanakan action plan yang telah disusun oleh 

masing-masing peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


