KERANGKA ACUAN WEBINAR NASIONAL INTERNATIONAL CREDIT UNION DAY
CREDIT UNION CENTRAL ORGANIZATION OF INDONESIA
“Building Financial Health for a Brighter Tomorrow”
I.

Pendahuluan
Credit Union yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Koperasi Kredit, mengalami
berbagai tantangan terutama dalam operasionalnya ditengah perkembangan teknologi
terutama berbasis digital dan situasi pandemi Covid – 19. Disadari atau tidak, adaptasi dan
implementasi Credit Union terutama di Indonesia terhadap penggunaan teknologi digital
dalam rangka inovasi layanan dan mempertahankan eksistensi kelembagaan di tengah
semakin berjamurnya para pelaku baru industri jasa intermediasi keuangan, sudah
merupakan suatu keharusan dan tidak dapat ditunda lagi.
Penundaan yang jika dilakukan akan sangat berbahaya bagi Gerakan Koperasi Kredit
Indonesia (GKKI) yang baru saja mencapai usia ke-50 pada tahun 2020 lalu. Eksistensi dan
relevansi akan menjadi pudar dikarenakan berbagai kecanggihan layanan berbasis
teknologi digital, berpotensi memindahkan anggota ke para pelaku jasa intermediasi
keuangan berbasis teknologi digital. Pandemi Covid – 19 yang melanda dunia menjadi
ujian nyata bagi GKKI untuk sesegera mungkin menerapkan digitalisasi layanan keuangan
terutama pada level Primer Credit Union yang secara langsung berhadapan dengan
manusia sebagai anggota.
Induk Koperasi Kredit sebagai representasi nasional dari GKKI juga dituntut untuk
berperan lebih nyata dalam membantu Primer Credit Union bertahan dan memenangkan
persaingan. Posisi sebagai representasi nasional GKKI juga seharusnya dimanfaatkan
secara maksimal oleh Primer Credit Union dan Pusat Koperasi Kredit untuk mendorong
berbagai inovasi bersama, guna meminimalisir biaya dan risiko yang timbul. Sudah
menjadi rahasia umum, seiring dengan pertumbuhan anggota dan aset GKKI, banyak pihak
yang memiliki kepentingan bisnis dengan keberadaan anggota dan aset tersebut, yang
dianggap potensi besar untuk mendatangkan profit bagi mereka.
Kondisi nyata saat ini, GKKI belum mampu untuk secara bersama – sama menggunakan
produk yang seragam sebagai bentuk upaya inovasi berbasis risiko. Para pihak yang terkait
dalam hal ini Primer Credit Union dan Pusat Koperasi Kredit seakan berlomba – lomba
menghasilkan berbagai karya yang diklaim lebih atau bahkan paling baik dibanding hasil
karya Inkopdit. Situasi tersebut menimbulkan tantangan bagi Inkopdit untuk menerapkan
berbagai standarisasi yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan GKKI dan Primer Credit
Union itu sendiri.
Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan Credit Union, sudah saatnya
ditempatkan sebagai subyek bukan sekedar obyek. Credit Union dan GKKI harus
memikirkan dan memberikan solusi bagi anggota agar memiliki kecerdasan finansial yang
mumpuni sehingga mampu mencapai tujuan keuangannya. Bahkan, World Council of
Credit Union (WOCCU) mencanangkan tema “Membangun Kesehatan Keuangan untuk
Kehidupan yang lebih Cerah”.
Usaha Mikro dan Kecil sesungguhnya merupakan pangsa pasar utama Credit Union, karena
merekalah dulunya merupakan sektor yang tidak dilirik oleh lembaga keuangan lain yang
lebih mapan. Di tengah situasi pandemi dan teknologi digital, Credit Union sebaiknya

secara cerdas menggarap sektor UMK tersebut menggunakan kekuatan bersama dalam
wadah GKKI.
II.

Tema Kegiatan
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari CU secara Internasional ini mengambil tema yang
sama dengan tema yang dicanangkan WOCCU untuk tahun 2021 yaitu “Building Financial
Health for a Brighter Tomorrow”.

III.

Bentuk Kegiatan
Peringatan Hari Credit Union Internasioal tahun 2021 ini dilakukan oleh INKOPDIT
sebagai representasi nasional Credit Union di Indonesia dengan menyelenggarakan
Webinar yang diisi oleh beberapa narasumber nasional dan peresmian marketplace
khusus anggota CU “Warbis” oleh Menteri Koperasi & UKM RI, Bapak Drs. Teten Masduki.

IV.

Waktu Kegiatan
Webinar Nasional dan Peresmian Warbis akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021
Jam
: 09.00 – 12:00 WIB
Tempat
: Virtual (zoom meeting)

V.

Run Down Acara
WAKTU
09.00 – 09.20

10.30 – 11.00

ACARA
Pembukaan
- Doa Pembukaan
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- Menyanyikan lagu Hymne Credit Union
- Sambutan dan Pidato Ketua Inkopdit
Membangun Kesehatan Keuangan Untuk
Kehidupan Yang Lebih Cerah
Adaptasi dan Implementasi Gerakan Koperasi
Kredit Indonesia terhadap Layanan berbasis
Teknologi
Digital
dalam
rangka
mempertahankan Eksistensi dan Relevansinya
Industri Kekinian Jasa Intermediasi Keuangan

11.00 – 11.30
11.30 – 11.45

Tanya Jawab
Peresmian Aplikasi Marketplace WARBIS

11.45 – 12.00

Penutupan
- Doa Penutup

09.20 – 09.50
09.50 – 10.30

VI.

NARA SUMBER

KETERANGAN

Bp. Djoko Susilo
Bp. Drs. Robby Tulus

Ketua Inkopdit
Penasihat Inkopdit

Bp. Prof.
Kasali, PhD

Penasihat Inkopdit

Rhenald

Bp.
Drs.
Masduki

Teten

Menteri
Negara
Koperasi & UKM
Republik Indonesia

Bp.
Drs.
Masduki

Teten

Menteri
Negara
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Penyelenggara
Kegiatan webinar nasional dan peresmian aplikasi marketplace “Warbis” dalam rangka
memperingati hari Credit Union Internasional ini diselenggarakan oleh Departemen Diklat
& Hubungan Internasional INKOPDIT.

