Kata Pengantar
Seluruh pendukung KKI yang kami kasihi,
Pujian serta syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya
kepada kita semua.
Laporan Tahun 2021 ini menandai 10 tahun perjalanan yang telah dilewati oleh KKI. Kami sungguh
bersyukur atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah-Nya KKI masih dapat terus

berkarya mewujudkan visi dan misinya hingga hari ini. Kami juga sungguh bersyukur atas begitu banyak
doa, bantuan, serta dukungan yang Bapak/Ibu berikan kepada kami sampai hari ini.
Kami mensyukuri capaian-capaian yang telah berhasil diperjuangkan segenap keluarga besar KKI
dalam 10 tahun ini, antara lain:
1. Total jumlah anggota yang pernah dilayani oleh KKI dari tahun 2011 - 2021 berjumlah 29.746 dengan
10.087 anggota masih aktif sampai akhir tahun 2021.
2. Total aset KKI sampai akhir tahun 2021 mencapai Rp24 miliar.
3. Total pinjaman yang telah dicairkan pada anggota KKI dari tahun 2011 - 2021 berjumlah Rp244 miliar.

4. Jumlah tabungan anggota (wajib dan sukarela) per akhir tahun 2021 mencapai Rp7,1 miliar.
5. Rasio piutang yang dihapuskan per akhir tahun 2021 adalah 0,54% (berasal dari penghapusan
piutang anggota yang meninggal sepanjang tahun 2021).
6. Sisa Hasil Usaha (laba) sepanjang tahun 2021 berjumlah Rp2,9 miliar.
7. Total ada 6 kantor pelayanan KKI per akhir tahun 2021 (5 Kantor Cabang & 1 Kantor Pusat), dilayani
oleh 54 tim KKI.
Perjalanan 10 tahun ini sungguh tidaklah mudah. Kami juga menyadari perjalanan KKI ke depannya pun
masih akan penuh dengan tantangan. Kami bertekad, bersama-sama dan bersama pertolongan
Tuhan Yang Maha Kuasa, kami akan terus bersemangat memperjuangkan dan mewujudkan visi
KKI, yaitu untuk “Hadir, terlibat, dan mendukung keluarga-keluarga kurang mampu di mana pun berada”.
Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara/i pendukung KKI yang terus
mempercayai dan mendukung KKI hingga hari ini. Kami terus mengharapkan dukungan dan doa
Bapak, Ibu, dan Saudara/i bagi kami di KKI dalam berjuang mewujudkan visi KKI ke depannya.
Semoga berkah dan rahmat dari-Nya senantiasa menyertai kita semua.

Jakarta, 21 Oktober 2022,
Mewakili seluruh tim dan anggota Koperasi Kasih Indonesia

Lucyana Siregar
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Kebahagiaan 4 Anggota KKI menerima paket berisi 5 kg beras dan 2 masker kain (Mei 2021)

Mengenal KKI

Didirikan pada
tahun 2011 oleh
dua teman kuliah,
Leon & Lucy.
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Jakarta Utara, karena
banyaknya jumlah
keluarga kurang mampu.

Menerapkan

Berbadan hukum
Koperasi untuk
memungkinkan

Dimulai di Cilincing,

model bisnis
sosial agar mandiri
& bisa berkelanjutan.

anggota menabung.

Visi

Nilai

Hadir, terlibat, dan mendukung
keluarga-keluarga kurang mampu

❶ Rendah hati.
❷ Mengandalkan Yang Mahakuasa.

di mana pun berada

❸ Bersyukur dan berbahagia.

Misi dan Pendekatan
❶
Menyalurkan
KASIH bagi
keluargakeluarga kurang
mampu dengan
mendukung
mereka
berkembang
dan meraih
impiannya.

❷
Menyalurkan
KASIH bagi
setiap timnya,
dengan

KKI meyakini seseorang bisa keluar dari kondisi prasejahtera ketika ia memiliki kesiapan (dari dirinya) &
kesempatan (dari luar dirinya). Oleh karena itu kami:

+

Mengembangkan pola
pikir & kemampuan
mengatur keuangan
melalui pelatihan.

Memberikan
pinjaman untuk
mengembangkan
usaha.

Menanamkan
kebiasaan
dan disiplin
menabung.

KKI percaya ada 3 aspek yang merupakan kunci untuk
seseorang menjadi versi terbaik dirinya. Oleh karena itu
kami memfokuskan pengembangan tim pada:

+

mendukung
mereka
menjadi versi
terbaik dirinya.

+

Kedekatan pada
Yang Mahakuasa

+
Sikap

Kinerja

Kilas Balik 10 Tahun KKI |
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Berkah dan penyertaan Yang Mahakuasa sungguh nyata sepanjang
perjalanan dan jatuh bangun kami selama 10 tahun.

2011
2012

Pencairan kelompok pertama KKI pada
21 Februari 2011.
Pada Desember 2011, KKI hampir
diputuskan tutup karena dirasa kurang
berhasil, namun Tuhan berkehendak lain.

2013

Mulai memberikan Pigura impian pada
anggota, terinspirasi dari anggota yang
mencapai impian memiliki rumah.
Kondisi secara umum belum membaik,
mulai membahas cara agar bisa bertahan.

2014

Menerapkan pola pikir baru untuk
mencapai target pertumbuhan anggota.
Pertama kalinya anggota aktif mencapai
jumlah 2.000 orang sehingga keuangan
membaik dan mencatatkan laba.

2015

Mulai ada pembagian cabang dan mulai
membentuk Divisi Keuangan.
Merekrut Social Impact Officer (SIO)
untuk memberikan pelatihan motivasi.

2016

Pertama kalinya mempromosikan 3
Kepala Cabang dari petugas lapangan
dan menambah Divisi SDM serta Divisi
Pengembangan.
Anggota aktif bertumbuh hampir 3.000
orang dari 5.033 menjadi 7.994.

Mengalami tantangan besar: ada Kepala
Cabang keluar dan sempat tidak ada
penggantinya sehingga jumlah anggota
perlahan dikurangi.
Di akhir tahun kembali mencatat kerugian
~Rp183 juta setelah sebelumnya untung.

Kilas Balik 10 Tahun KKI |
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2017
2018

Mulai bangkit kembali. Anggota aktif
bertambah menjadi 7.772 di akhir tahun.

Mencatat kerugian sebesar ~Rp862 juta
karena pertumbuhan beban gaji yang
lebih besar dibanding pertumbuhan
anggota dan rata-rata pinjaman.
3 Nilai KKI diperkenalkan sebagai
landasan bekerja untuk semua tim KKI.

2019

Mengalami tantangan besar di tim
manajemen dan level supervisor: 7 tim
senior mengundurkan diri.
Restrukturisasi internal di hampir semua
divisi untuk meningkatkan efisiensi.
Di akhir tahun kembali mencatatkan laba
sebesar ~Rp276 juta setelah di tahun
2017 mencatatkan kerugian.

Pertama kali membuka 2 kantor yang dekat
dengan area kerja (Koja/Priok & Sukapura) untuk efisiensi waktu perjalanan.

2020

Memperbaiki sistem pengambilan tabungan
di kantor pusat untuk memudahkan anggota.
Visi, Misi, & Pendekatan KKI dipertajam berdasarkan lika-liku perjalanan selama 8 tahun.

2021
Menghadapi Pandemi, KKI menghidupi
visi dan misi dengan memberikan paket
beras untuk anggota (pertama kali sejak
berdiri), moratorium setoran yang
panjang, dan kebijakan-kebijakan yang
meringankan beban setoran anggota.
Mencatatkan laba tahunan tertinggi sejak
berdiri, yaitu Rp2,9 miliar.
Mulai dari Oktober – Desember 2021
menghadapi tantangan peningkatan
jumlah anggota dan kelompok bermasalah.

KKI juga memberikan masker, face
shield, dan vitamin untuk tim KKI, serta
mempertahankan tim sehingga tidak ada
yang harus dikeluarkan.
Memulai konversi durasi pinjaman dari 25
ke 40 minggu yang akan membawa
manfaat untuk anggota dan untuk keuangan serta operasional KKI ke depan.

Ikhtisar Tahun 2021
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5 Kecamatan
Yang
Dilayani

Pertumbuhan Anggota Aktif 2011-2021
7.994
3.065
286 682

9.371

7.049

10.087

9.898

7.772

9.523

5.033

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ikhtisar Operasional

48,1

19,4

3,7

1,0

Miliar Rupiah

Miliar Rupiah

Juta Rupiah

Miliar Rupiah

Pinjaman Dicairkan
(sepanjang tahun)

Pinjaman Aktif
(per akhir tahun)

Rata-rata Pinjaman
(per akhir tahun)

Tabungan Pribadi
(per akhir tahun)

Transaksi Tab. Pribadi
(sepanjang tahun)

54

5

3.688*

0%

0%

Karyawan Tetap
(per akhir tahun)

Cabang
(per akhir tahun)

Sesi Pelatihan Diadakan
(sepanjang tahun)

Kredit Macet
(per akhir tahun)

PAR > 30 hari
(per akhir tahun)

26.807

*Jumlah sesi pelatihan (Seminar & Persiapan Kelompok) tidak didata secara khusus. Angka ini diperkirakan berdasarkan jumlah kelompok &
komposisi anggota yang cair sepanjang tahun: anggota lama mengikuti Sesi Seminar & anggota baru mengikuti Sesi Persiapan Kelompok.

Ikhtisar Keuangan*
Pinjaman
Pihak
Ketiga

Donasi

11%
Lainnya

12%

32%

Sumber
Dana

SHU
Kumulatif

Tabungan
Anggota

15%

30%

Aset

24,0

Pendapatan

12,7

Utang

17,0

Pengeluaran

9,8

Modal

Laba

7,0

2,9

*Semua angka keuangan dibulatkan dalam miliar Rupiah

Dukungan Lain
Asuransi Jiwa Mikro: Jumlah anggota meninggal dunia (MD) pada tahun 2021
meningkat secara signifikan. Sejak April 2021, Allianz juga berhenti bekerja sama
dengan KKI. Namun, KKI tetap mendukung keluarga anggota MD melalui penghapusan piutang & pemberian santunan dengan biaya yang dibebankan kepada KKI.
Berikut data anggota MD sepanjang 2021, beserta rincian pihak yang menanggung:

Ditanggung KKI Ditanggung Allianz

Total

Jumlah Anggota MD

49 orang

74 orang

123 orang

Piutang Dihapuskan

Rp114,8 juta

Rp146,3 juta

Rp261,1 juta

Santunan Dicairkan

Rp147 juta

Rp222 juta

Rp369 juta

Dukungan di Masa Sulit:
Pada bulan Mei 2021, KKI
membagikan paket berisi
5 kg Beras dan 2 masker
kain kepada 10.283
anggota KKI.
Pada bulan Desember
2021, KKI membagikan 2
masker kain kepada
10.097 anggota KKI.

Perkembangan selama Tahun 2021
Jangkauan

Des
2020

Des
2021

∆

Anggota Aktif

9.523

10.087

5,9%

5

5

0%

Pinjaman Dicairkan dlm 1 Tahun

33,8
Miliar

48,1
Miliar

Piutang Aktif

17,2
Miliar

19,4
Miliar

13,0%

Rata-rata
Pinjaman

2,9
Juta

3,7
Juta

25,5%

0

0

0%

Cabang

% PAR 30 hari

42,3%

Sumber
Daya
Manusia

Des
2020

Des
2021

∆

Jumlah Karyawan Tetap

54

54

Jumlah KC

4

Jumlah WKC

1

Turnover
23,9%
Karyawan
Jumlah
Supervisor
ke Atas

4*

8

Keuangan**

Des
2020

Des
2021

∆

0%

Aset

20,3

24,0

18,6%

4

0%

Utang

16,6

17,0

2,9%

2

100%

Modal

3,7

7,0

87,9%

22,2%

-6,8%

Pendapatan

6,1

12,7

110,6%

Pengeluaran

7,0

9,8

41,7%

6

50%
Laba (Rugi)

(0,9)

2,9

439,7%

*Ada kesalahan di Laporan Tahunan KKI
Tahun 2020 yang menuliskan 3 orang.

** Semua angka keuangan dibulatkan ke
dalam miliar Rupiah

Jangkauan dan Sumber Daya Manusia KKI
Anggota aktif mencapai jumlah tertinggi (10.577 orang) pada Juni 2021. Namun setelah gelombang
COVID-19 varian Delta, PPKM, dan tantangan lainnya di saat itu, KKI memutuskan tidak memproses
kelompok baru untuk sementara.
Jumlah pinjaman dicairkan sepanjang tahun meningkat karena kenaikan jumlah anggota dan kenaikan
jumlah pinjaman anggota. Keduanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan KKI.
Portofolio berisiko (PAR) >30 hari per akhir 2021 bernilai 0%. Namun ada dua catatan:
1) Per April 2021, KKI berhenti bekerja sama dengan asuransi Allianz sehingga piutang yang tak tertagih
dari anggota yang meninggal dunia langsung dihapus dan menjadi beban KKI.
2) Pada periode Oktober - Desember 2021, jumlah anggota & kelompok bermasalah meningkat. Tantangan ini
berlanjut hingga awal tahun 2022 sehingga KKI menerapkan kebijakan penyelesaian pinjaman yang
membuat anggota berkurang signifikan pada periode Februari - April 2022.
Dari aspek sumber daya manusia, tidak ada perubahan yang signifikan. Pertambahan jumlah posisi
supervisor ke atas meningkat untuk persiapan transisi kepengurusan KKI di tahun 2022.
Keuangan KKI
Pertumbuhan aset sebesar 18,6% didorong oleh pertumbuhan portofolio pinjaman anggota.
Pinjaman pihak ketiga sempat meningkat 27,1% dari Maret - April 2021. Kelompok-kelompok yang cair
serentak di Juli 2020 setelah kebijakan moratorium pencairan (akibat pandemi) lunas berbarengan dan
cair lagi di Maret - April 2021 sehingga kebutuhan dana meningkat signifikan. Setelah periode ini, jumlah
pencairan bulanan dan kebutuhan dana kembali ke tingkat normal sehingga cukup banyak pinjaman pihak
ketiga bisa dikembalikan.
Pertumbuhan modal sebesar 87,9% paling signifikan berasal dari laba 2021 sebesar Rp2,9 milyar.
Pendapatan meningkat sebesar 110,6% dipengaruhi oleh: (1) peningkatan volume & rata-rata pinjaman
setelah konversi durasi pinjaman 25 ke 40 minggu (dimulai pada Juli 2020) dan (2) percepatan
penerimaan pendapatan bagi hasil dari kebijakan Bagi Tabungan Khusus / BTK sepanjang 2021
(kelompok selesai saat masuk setoran ke 31 minggu dengan sisa pinjaman dipotong dari tabungan wajib)
serta dari kebijakan top-up pinjaman pada Januari - Maret 2021.
Kebijakan top-up pinjaman dan BTK 31 minggu sepanjang 2021, yang bertujuan membantu anggota lebih
cepat pencairan dan mengembangkan usaha, ternyata juga memberi dampak positif pada aspek
keuangan KKI.
Pada periode Juli – November 2021, memperhatikan situasi anggota KKI yang menantang karena COVID19 varian Delta, kebijakan restrukturisasi setoran (anggota bisa memilih tidak menyetor 100%) kembali
diberlakukan untuk meringankan beban anggota. Kebijakan ini dilakukan dengan penyesuaian bagi hasil
sehingga tidak memberatkan keuangan KKI.

Struktur Kepemimpinan
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Pengawas KKI

Prijono Tjiptoherijanto

Nanik J. Santoso

John Lumban Tobing

Profesor
Universitas Indonesia

Direktur
PT Ciputra Development Tbk

Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Ita Yanti

Sujiati

Anggota KKI

Anggota KKI

Penasihat KKI

Henny Purnamawati

Silverius Oscar Unggul

Dewi Meisari

Partner
PT Egon Zehnder

Co-founder & Presiden
Perkumpulan Telapak

Project Officer
ukmindonesia.id

Manajemen KKI

Leonardo Kamilius

Lucyana Siregar

Ketua Pengurus

Kepala Operasional

Mencapai Mimpi

10

Syukur yang Membawa Nikmat – Cerita Ibu Sri Indrawati
“Saya mensyukuri dan menikmati setiap hal
yang terjadi dalam hidup saya…”
Rumah kontrakan sempit beralaskan papan kayu yang
ditinggali bersama suami dan 7 anak adalah realita
kehidupan yang disyukuri oleh Ibu Sri Indrawati. Realita
itu jugalah yang membuat Ibu Sri bertekad semangat
berjualan untuk membantu keuangan keluarga. Pinjaman
pertama dari KKI yang diterima pada bulan November
2013 Beliau gunakan untuk usaha kreditan sembako berkeliling
menawarkan
paket
sembako
dengan
pembayaran dicicil. Usaha tersebut tidak berlangsung
lama karena Ibu Sri merasa tidak kuat berjalan jauh dan
hasil dari usaha kreditan tersebut alhamdulilah mencukupi
untuk memulai usaha warteg di rumahnya.
Saat Ibu Sri sedang merintis usaha warteg, tiba-tiba suami Ibu Sri pergi meninggalkan Ibu Sri dan 7 orang
anaknya. Di tengah kesedihannya, Ibu Sri sadar bahwa sekarang harus menjalankan peran sebagai kepala
keluarga. Beliau berjuang untuk bangkit demi anak-anaknya dan menjalani usahanya dengan semangat.
Karena saat itu kesehatan Beliau mulai terpengaruh akibat bangun subuh setiap hari untuk mempersiapkan
usaha warteg, akhirnya Ibu Sri memutuskan untuk beralih usaha membuka warung sembako kecil-kecilan.
Alhamdulillah Ibu Sri saat ini sudah mewujudkan beberapa impian, salah
satunya karena disiplin menabung. Ibu Sri mulai belajar menyisihkan uang
setiap hari setelah mendapat pelatihan tentang menabung dari KKI. Ibu Sri
membuat celengan dari paralon bekas yang sudah rusak dan diperbaiki
menggunakan lakban. Beliau menabung di celengan paralon tersebut mulai
dari Rp1.000 per hari hingga sekarang Rp15.000-20.000 per hari.
Pada tahun 2018, tabungan dari celengan paralon membantu Ibu Sri untuk
membayar biaya kuliah anak kelima Beliau. Biaya kuliah sebesar Rp6 juta
dibayarkan Ibu Sri dengan menggunakan tabungan dari celengan sebesar
Rp4 juta & sisanya dari pinjaman KKI sebesar Rp2 juta. Pada tahun itu,
alhamdulillah anak kelima Ibu Sri tersebut juga berhasil menyelesaikan
skripsi & lulus menjadi sarjana.
Pada tahun 2019, celengan paralon lagi-lagi membantu Ibu Sri, kali ini
untuk mencapai impian memiliki rumah. Ibu Sri mengutarakan niat
kepada pemilik rumah untuk membeli kontrakan yang ditempati oleh
keluarga Ibu Sri. Alhamdulillah pemilik bersedia menjual rumah
tersebut dengan harga Rp150 juta dan memberi kebebasan terkait
waktu & jumlah cicilan. Cicilan pertama dibayarkan Ibu Sri sebesar
Rp25 juta: Rp3 juta bersumber dari celengan paralon, Rp15 juta dari
pinjaman BRI, dan Rp7 juta dari pinjaman KKI. Ibu Sri sangat bersyukur
saat ini rumah tersebut sudah lunas dibayar dan bahkan sudah
diperbaiki menjadi beralaskan keramik.
Ibu Sri sangat bersyukur Yang Mahakuasa terus memberikan Beliau
kekuatan untuk tetap bisa berjuang melewati semua tantangan dalam
hidup Beliau. Beliau juga sangat bahagia karena kerja keras dan
kebiasaan menabungnya membuahkan hasil. Saat ini Beliau sedang
mengumpulkan tabungan untuk impian-impian berikutnya: melanjutkan
pendidikan anak keenam yang ingin masuk TNI dan Umrah!
Kami percaya Ibu Sri Indrawati PASTI BISA!

Galeri Foto
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Karyawan KKI merayakan ulang tahun KKI yang ke-10 melalui Zoom Meeting (Februari 2021)

Kebahagiaan anggota saat menerima paket berisi beras 5 kg dan 2 masker kain (Mei 2021).

Rapat persiapan Bagi Beras & Masker (Mei 2021)

Persiapan Bagi Masker
(Desember 2021)

Galeri Foto

Pada Juli-Oktober 2021, meja dan kursi
pengambilan tabungan diberi jarak &
dilengkapi sekat akrilik.
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Tim KKI sedang mengerjakan
tugas-tugas administratif
di Kantor Cabang Bandar

Refleksi tim pada kegiatan Outing KKI pertama sejak pandemi dimulai (Oktober 2021)

Rapat Evaluasi 2021 & Planning 2022 di Bandung
(Desember 2021)

Acara Akhir Tahun KKI di BangiKopi Kelapa
Gading (Desember 2021)

Satu KKI, 1 Hati, 1 Tujuan, 1 SEMANGAT!
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