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TANTANGAN PELAKU USAHA
DI ERA DIGITAL

PERSAINGAN YANG SANGAT BEBAS: 

Mencari inovasi-inovasi baru

TEKNOLOGI DIGITAL BERGERAK TERLALU CEPAT: 

Membuka diri utk beradaptasi dengan teknologi

MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA:

Pelatihan mengenai teknologo bagi karyawan

PERUBAHAN MINAT PELANGGAN:

Strategi  untuk mempertahankan pelanggan

BANYAK BISNIS KEHILANGAN JATIDIRINYA: 

Harus menyinkronkan bisnisnya dengan perkembangan digital.



DIGITAL
Bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan
teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan
internet dan komputer. Dimana segala hal dapat dikerjakan
melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk
memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi
digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang
dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini.



Pandemi virus corona (Covid-19) telah memberi dampak yang 
signifikan bagi berbagai pihak, termasuk para wirausahawan . 

Namun, sebagai pelaku usaha, tak sedikit diantara
wirausahawan tersebut yang justru menjadikan tantangan

sebagai peluang. 



INDONESIA menuju Pemain Ekonomi Digital 
TERBESAR DI ASIA TENGGARA

Potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat
dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat

pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun
meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 

juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.
Terlebih, kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di tanah air berskala

kecil dan menengah (UKM). Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM 
menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi

sekalipun. 

Melalui industri e-commerce, berharap dapat terus dikembangkan dan 
mendukung perekonomian Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan

ekonomi baru di  dunia



FAKTA
Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia (APJII) serta We Are Social 
menyebutkan bahwa pengguna internet 

Indonesia berada di kisaran 52%, dan 
sebagian besar diantaranya mengakses

internet secara mobile selama 4 jam per 
hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 
juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh

lebih besar dari populasi Indonesia yang 
sudah hampir mencapai 270 juta

penduduk.

Meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia 
menunjukkan tren yang meningkat, faktanya

infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum
terbangun secara merata. Pembangunan 

infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan
Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur
Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada

masih jauh dari memadai

Tren pertumbuhan start-up ini dipelopori oleh para 
generasi muda yang memiliki semangat

sociopreneurship, yakni bagaimana mereka dapat
menyelesaikan berbagai masalah yang ada di 

masyarakat serta memberikan dampak yang signifikan
lewat medium teknologi.

tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia? 
Setidaknya terdapat 3 sektor yang sedang mengalami

pertumbuhan pesat, yaitu on-demand services, 
financial technology (fintech), dan e-commerce.



PANDEMI MENDORONG KOPERASI 
BERINOVASI GO DIGITAL

Keuntungannya:

1. Untuk mendekatkan koperasi kepada pasar, 

untuk koperasi sektor riil, penjualan

secara online bisa membantu koperasi

menangkap pasar yang saat ini terbatas

aktivitasnya.

2. Digitalisasi bisa membuka akses lebih luas bagi

koperasi untuk menjalin hubungan dengan

para anggotanya untuk meningkatkan

pelayanan kepada anggota maupun untuk

memudahkan pengelolaan di internal.

3. Digitalisasi juga membuka peluang koperasi

produksi atau pemasaran (sektor riil) untuk

memasarkan produknya secara online.

4. “Digitalisasi koperasi menjadi instrumen bagi

koperasi untuk meningkatkan pelayanan, 

transparansi, akuntabilitas. Sehingga

masyarakat yang menjadi anggota koperasi

dapat terlayani dengan optimal dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat,”



"Koperasi yang telah
memiliki website dapat

dikelompokkan ke
dalam koperasi

digital,"

Namun jumlahnya
masih minim. Koperasi
digital yang tercatat di 
Indonesia berjumlah
906 unit koperasi dari
berbagai jenis usaha, 

dari total 123.048 
koperasi, per tahun

2019.

Keterbatasan mobilitas akibat merebaknya

pandemi Covid-19 memaksa masyarakat

untuk menggunakan jalur digital dalam

memenuhi kebutuhan. Tak terkecuali, 

koperasi juga harus beradaptasi dengan

dunia digital.



DIGITALISASI KOPERASI 
Dorong Pengembangan Dan 
Modernisasi Koperasi

Koperasi hingga saat ini terus berkembang dan menjadi andalan masyarakat

untuk memutar roda perekonomian. Hal ini tercermin dari data Kementerian 

Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tahun 2020 yang mengalami kenaikan

jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 unit dengan volume 

usaha Rp154 triliun dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Sedangkan

pada Desember 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit dengan

volume usaha Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang.

Namun demikian, koperasi pada masa pandemi ini juga mengalami berbagai

kendala untuk menjalankan usahanya. Sebagian besar koperasi mengalami

pengembalian pinjaman yang terganggu, omzet menurun, penarikan

simpanan, cara baru dlm Rapat Anggota Tahunan, dan kendala lainnya.

Koperasi akan tetap eksis dan tidak dipandang sebelah mata upaya yang 

dilakukan dalam Modernisasi Koperasi menjalankan Digitalisasi.



OPTIMALISASI TEKNOLOGI DIGITAL 

PADA KOPERASI  
Sebagai Bentuk Pelayanan Maksimal

Untuk Mensejahterakan Anggota

Upaya yang dilakukan adalah: 



DIGITALISASI KOPERASI

Digitalisasi adalah usaha

mengubah benda fisik menjadi

digital. 

Digitalisasi koperasi adalah

upaya untuk mengubah

manajemen koperasi menjadi

digital. 

Pengembangan digitalisasi

koperasi diharapkan mampu

membuat koperasi bergerak

dinamis dan mampu mempercepat

gerak bisnis koperasi.

Digitalisasi koperasi

menggunakan Aplikasi

Koperasi Online 

merupakan salah satu

langkah tepat untuk

membuat layanan

koperasi menjadi lebih

efisien dan efektif

tanpa mengubah nilai

dasar koperasi.



DIGITALISASI KOPERASI

MANFAAT :

• KECEPATAN LAYANAN

Anggota dapat mengakses layanan koperasi lebih cepat

• MEMUDAHKAN PEKERJAAN

Pekerjaan lebih mudah dilakukan daripada manual

• TERSEDIA 24 Jam & 7 Hari 

Pekerjaan lebih mudah dilakukan daripada manual

• TATA KELOLA AKUNTABEL

Tata kelola menjadi lebih akuntabel, memudahkan bagi Pengurus/ Manajemen

• TERHUBUNG EKOSISTEM

Layanan terhubung dengan ekosistem ekonomi digital

• FEE BASED INCOME

Peluang memperoleh pendapatan fee-based income bagi koperasi

AJUKAN 

SEKARANG

PINJAMAN

MAKIN MUDAH

DI KOPERASI



DIGITALISASI KOPERASI

ANGGOTA

Bank 

LKNB

Perusahaan

Masyarakat

Komunitas

UKM

Startup

INTERKONEKSI



DIGITALISASI KOPERASI

APLIKASI LAYANAN :

Mobile Apps Website

Tentang koperasi  Layanan Keanggotaan Hubungi kami

Koperasi karyawan institute Perbanas Jakarta Selatan

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

Dalam rangka memberikan laporan

pertanggungjawaban kepada seluruh

anggota dan sekaligus pertemuan

tahunan, Pengurus Koperasi Karyawan

Perbanas Institute menyelenggarakan

kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Tahun Buku 2015.

Kegiatan RAT dengan mengambil tema “Koperasi Maju Anggota Sejahtera” ini dilaksanakan

pada hari Jumat, 18 Maret 2022, pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB, bertempat di ruang seminar 

gedung unit V lantai 6 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus dan anggota aktif koperasi, dan 

sekaligus juga menghadirkan pembicara yaitu:

Ibu R.A. Nurul, SH, selaku Pengurus Dewan Koperasi Indonesaia (Dekopinda);

facebook



DIGITALISASI KOPERASI

NOTIFIKASI WHATSAPP 
Pemberitahuan informasi 
melalui notifikasi 
WhatsApp

MULTI PERANGKAT
Aplikasi dapat diakses melalui 
PC, Laptop, Tablet maupun 
Mobile Phone

ANDROID ANGGOTA
Fitur yang memudahkan 
Angota untuk 
memantau dan transaksi 
memakai mobile

KEAMANAN TERJAMIN
Keamanan data kami 
terjamin setara dengan
Bank. Kami juga 
mempunyai auto backup

MULTI USER & ADMIN
Aplikasi dapat
digunakan oleh banyak
orang secara
bersamaan yang 
mempunyai hak akses.

REALTIME ONLINE
Pengguna dapat
mengakses data secara
langsung dimanapun & 
kapanpun secara online

PAYMENT GATEWAY
Anggota dapat
melakukan pembayaran
melalui Virtual Account, 
Transfer Bank, QRIS, 
Indomaret, atau Alfamart

JURNAL OTOMATIS
Pembukuan jadi lebih
mudah, tanpa perlu lagi
melakukan pembukuan
secara manual



DIGITALISASI KOPERASI
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