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DAMPAK PANDEMI COVID-19

EKSTERNAL KOPERASI:

• Pelemahan ekonomi akibat adanya pandemi;

• Perlambatan ekonomi akibat orang dibatasi pergerakannya;

• Krisis ekonomi yang datang akibat negara-negara terdampak 
pandemi.

INTERNAL KOPERASI *):

• Penurunan omzet di semua unit usaha hingga 70%

• Tersendatnya cicilan anggota hingga 60%

• Pembiayaan terlambat dan tabungan anggota menurun

• Penurunan pendapatan koperasi hingga 50%

*) Hasil wawancara dgn beberapa koperasi di Bogor dan Jakarta.



❑ Kekuatan dan pendukung utama usaha koperasi adalah

Anggota, baik sebagai Pemilik maupun Pelanggan.

❑ Pandemi Covid-19 sebenarnya yang paling dirasakan

dampaknya adalah oleh Anggota yang berakibat

“Berkurang/Hilang-nya Pendapatan Anggota :

PENYEBAB NYA :

PHK
DIRUMAH-

KAN

TIDAK BISA 

JUALAN
BANKRUT

PASAR 

DITUTUP

TIDAK ADA 

PEMBELI
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• Penanganan problem 
anggota;

• Perubahan kebijakan 
pelayanan dan 
penganggaran;

• Support dan fasilitasi 
program.

Problem yang 
dihadapi koperasi 
pada hakekatnya 

akibat dari anggota 
yang terkena 

dampak langsung 
pandemi covid-19. 

Sehingga fokus 
penanganan 

dampak pandemi 
ini berorientasi 

pada 3 hal, yaitu :
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PENANGANAN PROBLEM ANGGOTA

❑ Penanganan problem anggota terlebih dahulu harus

dilakukan “Pemetaan Kondisi Anggota” agar program

penanganan problem akan lebih tepat sasaran, lebih

efisien, terarah dan terukur.

❑ Penanganan problem anggota harus disesuaikan

dengan kebutuhan dan background anggota: PNS,

Karyawan, Pensiunan, Wirausaha dan lain-lain. Setelah

pemetaan kondisi anggota, maka lakukan Clusterisasi,

yaitu :

a. Kondisi anggota beresiko tinggi

b. Kondisi anggota bersiko sedang

c. Kondisi anggota bersiko rendah



PERUBAHAN KEBIJAKAN

Untuk mendukung kesiapan koperasi dalam menghadapi 
dampak pandemi, maka perlu dipersiapkan kebijakan-
kebijakan pendukung, yaitu :

• Kebijakan penganggaran dengan 
memaksimalkan pemanfaatan dana-dana yang 
tersedia di koperasi;

• Kebijakan dalam hal efisiensi penggunaan 
anggaran;

• Kebijakan baru terkait dengan pelayanan 
terhadap anggota di setiap unit usaha yang ada;

• Kebijakan terkait dengan advokasi terhadap 
pemanfaatan dana oleh anggota.



SUPPORT & FASILITASI PROGRAM

Diharapkan ditengah pandemi ini, koperasi dengan 
kekuatan sendiri tetap mampu berkiprah dalam 
menggerakan organisasi dan usahanya. Namun pemerintah 
sesuai dengan amanat UU tetap harus memberikan support 
dan fasilitasi bagi keberlangsungan koperasi.

Bentuk support dan fasilitasi pemerintah bagi koperasi yang 
terdampak pandemi, antara lain :

• Menjadikan koperasi sebagai mitra dalam penyaluran dan pengadaan untuk 
bantuan sosial terhadap masyarakat (BLT dan Sembako);

• Fasilitasi penyediaan kredit murah dengan prosedur mudah;

• Memprioritaskan koperasi sebagai agen penyalur kebutuhan masyarakat;

• Relaksasi



TERIMA KASIH

SALAM SUKSES UNTUK 
GERAKAN KOPERASI 

INDONESIA


