delapan keuntungan nyata yang diperoleh
dengan menjadi anggota CU Sawiran

1.

Anggota adalah PEMILIK CU Sawiran,
karena mempunyai simpanan saham
sebagai bentuk kepemilikan serta memperoleh
keuntungan dari pendapatan lembaga berupa
Surplus Hasil Usaha.

Sosial Rawat Inap, apabila Anda dan keluarga sakit
dan perlu dirawat di rumah sakit.

2.

Memperoleh fasilitas pinjaman untuk
berbagai kebutuhan, termasuk pinjaman
untuk pertanian.

Memperoleh jaminan keamanan atas
simpanan saham dalam bentuk PERMATAPerlindungan SImpanan dan Pinjaman Anggota
bebas premi. Serta mendapatkan fasilitas
penghapusan pinjaman apabila anggota
meninggal dunia.

3.

Memperoleh penghargaan atas loyalitas
anggota dalam bentuk Dana Sosial yang
berlaku tidak hanya untuk anggota, namun untuk
seluruh keluarga inti Dana Sosial Suka, apabila
menikah atau melahirkan Dana Sosial Duka,
apabila anggota keluarga meninggal dunia Dana
Sosial Pendidikan, bagi putra-putri Anda Dana

4.
5.
6.
7.
8.

Memperoleh produk simpanan yang
memenuhi kebutuhan seluruh keluarga.

Mendapatkan layanan konsultasi
pengelolaan keuangan.
Mengikuti gathering anggota dalam Rapat
Anggota Tahunan.

Menolong orang lain dan saling membantu
diantara anggota credit union. Menjaga
kebersamaan dan kelangsungan lembaga secara
bersama-sama.

Kantor Pusat

Km 6, Nongkojajar
Pasuruan
Tel. (0343) 7735535
Fax. (0343) 499303

Pasuruan

Malang Raya

Lawang

Ruko Diponegoro Blok B
Lawang
Tel. (0341) 422010
Fax. (0341) 422009

Nongkojajar

Kepanjen

Tutur

Blimbing

Km 6, Nongkojajar Pasuruan
Tel. (0343) 7735535
Fax. (0343) 499303
Dusun Pasar Baru RT 1 RW 2
Wonosari - Tutur
Tel. (0343) 499499

Tosari

Pasar Tosari - Pasuruan
Tel. (0343) 571060

Probolinggo

Sukapura

Jl. Raya Ngadisari - Sukapura
Tel./Fax. (0335) 541178

Blitar

Wlingi

Jl. Urip Sumoharjo 119
Beru - Wlingi
Tel./Fax. (0342) 695617

Blitar

membantu Anda mengelola keuangan,
untuk masa depan keluarga

Jl. Raya Sumedang 1
Kepanjen
Tel./Fax. (0341) 393062
Jl. L.A. Sucipto 46
Blimbing
Tel./Fax. (0341) 474768,
477777

Dinoyo

Jl. MT. Haryono 167
Kav.1 Dinoyo
Tel. (0341) 577639
Fax. (0341) 558764

Sawojajar

Ruko Sawojajar
Jl. Danau Toba A2
Tel. (0341) 711375
Fax. (0341) 716317

Batu

Jl. A.Yani - Batu
Tel. (0341) 5025649
Fax. (0341) 5025651

Jl. Anggrek 40 Blitar

website : www.cusawiran.org
email : cusawiran@cusawiran.org
hotline : (0341) 716316

melayani dengan hati

tentang sawiran
CU Sawiran adalah lembaga keuangan mikro
yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
Dalam pelayanannya CU Sawiran berbasis pada
gerakan credit union yang terbuka dan jelas
sistem pengelolaannya.
Credit Union berbasiskan pada kepercayaan
anggota yang memiliki saham sebagai bentuk
kepemilikan. Seluruh kegiatan lembaga mengarah
pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan anggota.
Dikelola secara professional, CU Sawiran
melangkah dengan memberikan pelayanan
keuangan yang dibutuhkan masyarakat luas
dengan mempersembahkan produk-produk
simpanan, pinjaman, dan jasa keuangan lain
Pada awal pendiriannya di tahun 1989 CU Sawiran,
hanya melayani karyawan RR Sawiran di Dusun
Sawiran Kelurahan Dawuhan Sengon Kecamatan
Purwodadi yang diprakasai oleh Rm. Willy Malim
Batuah, CDD Saat ini kami telah melayani ribuan
anggota di 11 Tempat Pelayanan di beberapa kota
di Jawa Timur.

Visi
Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang
berkualitas untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat.

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya lembaga,
untuk menuju masyarakat yang bebas
finansial.
2. Memberikan layanan prima dan profesional
untuk menjaga keberlangsungan lembaga.
3. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup dengan kekuatan yang
dimilikinya.

Cara Bergabung

1. Mengisi formulir secara lengkap dan
melampirkan fotokopi KTP yang masih
berlaku.
2. Membuka rekening SiCalang, dengan setoran
awal minimal Rp. 35.000,00
3. Memenuhi masa calon anggota selama 2 (dua)
bulan.

Anggota Baru
1. Menyetor saham awal sebesar Rp. 1.025.000,
dengan rincian:
- Simpanan Pokok Rp. 750.000
- Simpanan Wajib Rp. 150.000
- Simpanan Kapitalisasi Rp. 100.000
- Uang Pangkal Rp. 25.000
Simpanan Pokok hanya disetor satu kali saja
selama menjadi anggota
Simpanan Wajib, minimal Rp. 50.000 disetor
setiap bulan secara rutin
Simpanan Kapitalisasi, setoran sukarela
untuk menambah saham anggota dan
penyisihan 0,5% dari pinjaman yang dicairkan
2. Mengikuti Pendidikan Dasar Anggota, serta
telah memahami Anggaran Dasar dan Pola
Kebijakan CU Sawiran.

Rapat Anggota Tahunan
Kekuasaan tertinggi dalam credit union, adalah
RAT yang rutin diadakan lembaga setiap tahun.
Anggota memiliki hak yang sama, pada rapat
anggota, dapat memilih dan dipilih menjadi
Pengurus dan Pengawas, dan memperoleh
Surplus Hasil Usaha (SHU).
Melalui RAT dipilihlah para anggota untuk
menjadi Pengurus dan Pengawas CU Sawiran.
Tugas Pengurus adalah penyelenggara dan
pengendali usaha lembaga. Sementara itu, tugas
Pengawas adalah mengawasi kebijakan dan
pengelolaan lembaga.

produk sawiran
Produk Simpanan

Produk & Fasilitas Lain
•

Setor Tarik antar TP, Anda dapat melakukan
penyetoran dan penarikan dana anda di
semua tempat pelayanan CU Sawiran

•

Transfer Bank, Anda dapat melakukan transfer
dari rekening bank Anda ke CU Sawiran,
maupun sebaliknya, Anda dapat melakukan
transfer dari dana anda di CU Sawiran ke
rekening Bank Umum

•

Simpanan Bunga Harian, produk tabungan
untuk kebutuhan sehari-hari Anda dan
keluarga, terdiri dari SiCalang, SiHarum, Siharta
dan Sibuhar Siswa.

•

Simpanan Cemerlang, simpanan berjangka
1,3,6 dan 12 bulan untuk investasi jangka
pendek Anda

•

Pembayaran Telepon dan Listrik, lakukan
pembayaran rekening telepon dan listrik Anda
di seluruh tempat pelayanan CU Sawiran

•

SiMaster, simpanan masa depan terpercaya
berjangka waktu sampai dengan 15 tahun

•

•

SiPintar, simpanan untuk masa depan
pendidikan anak-anak Anda .

Transfer Dana ke Credit Union lain, perlu
melakukan transfer ke CU lain ? Anda dapat
melakukannya di sini.

•

Pelayanan Antar Jemput, kami menyediakan
layanan antar jemput dana Anda ke tempat
Anda (rumah, kantor, pasar) tanpa dikenakan
biaya tambahan.

•

Konsultasi Keuangan sebagai anggota Anda
dapat melakukan konsultasi keuangan dengan
Staff CU Sawiran tentang kebutuhan dan
pengaturan keuangan Anda dan keluarga.

Produk Pinjaman
•

Pinjaman Umum untuk modal usaha, renovasi
rumah, biaya pendidikan dan keperluan lain

•

Pinjaman Kendaraan Bermotor untuk
pembelian kendaraan bermotor idaman
keluarga.

•

Pinjaman Pemilikan Rumah / Tanah
untuk pembelian rumah, atau tanah untuk
memenuhi kebutuhan keluarga akan tempat
tinggal.

•

Pinjaman Musiman, berupa pinjaman untuk
pertanian yang disesuaikan dengan musim
tanam.

•

Pinjaman Darurat, untuk kebutuhan
mendesak.

•

Pinjaman Produktif, untuk modal usaha
jangka pendek.

•

Pinjaman Komputer, untuk pembelian
komputer/laptop.
Pinjaman Multi Guna, untuk berbagai
keperluan.

•

