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metrosawiran
Kebersamaan, Komitmen,
dan Konsistensi Anggota,
Wujud RAT 2010
Seandainya seluruh warga negara Indonesia bersama-sama
menyatukan hati dalam memerangi keadaan yang belakangan
semakin tidak pasti ini, maka esok hari masa depan negara kita
tercinta ini menjadi lebih baik.
Berbagai macam berita mengguncangkan kita, dari
kasus Bank Century dan uang nasabahnya yang sampai
sekarang belum terselesaikan, berlanjut dengan kasus mafia
dan penggelapan pajak dimana negara sedang giat-giatnya
mendorong masyarakat membayar pajak untuk mendongkrak
pendapatan negara.
Uang miliaran rupiah mengalir ke kantong orang-orang yang
tidak bertanggung jawab, sementara rakyat kecil dengan susah
payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menyambung
hidup.
Tim Indonesia Bangkit (TIB) mencatat utang Indonesia
dalam 5 tahun terakhir justru mengalami peningkatan
sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. Utang sebesar ini
merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah. Apabila
diilustrasikan, setiap penduduk Indonesia harus menanggung
utang negara sebesar tujuh juta rupiah! Sungguh jumlah yang
cukup besar bagi kebanyakan orang.
Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah adil apabila
setiap orang Indonesia bersama-sama menyetorkan uang
sebesar 7 juta rupiah, dan hutang tersebut lunas? Lalu apakah
setelah itu negara kita tetap bisa berdiri tegak dan serta merta
memberikan yang dibutuhkan semua rakyatnya?
Kebersamaan. Itulah yang dibutuhkan oleh negara kita
saat ini. Kebersamaan dalam membangun dan memperbaiki

perekonomian negara supaya lebih sehat dan bertumbuh
seacara nyata tanpa digerogoti oleh orang-orang yang mencari
keuntungan pribadi. Kekuatan yang tumbuh dari kebersamaan
dan rasa yang sama inilah yang nantinya bisa memperkuat
negara ini dari kondisi yang rapuh dan goyah karena kerasnya
badai permasalahan yang timbul secara internal maupun
eksternal.
Komitmen yang sama bagi setiap orang untuk membangun
kehidupan yang lebih baik, dengan aturan-aturan yang
disepakati bersama dan pelaksanaan yang konsisten.
Rapat Anggota Tahunan ke XVI CU Sawiran adalah salah
satu bukti nyata dari kebersamaan dan komitmen. Ribuan
anggota datang dari berbagai penjuru wilayah untuk menghadiri
RAT. Bersama-sama menyusun langkah untuk lembaga yang
bertumbuh dengan sehat dan berkesinambungan.
Bersama membangun komitmen agar lembaga mampu
bertahan ditengah hempasan gelombang ekonomi dan terus
memberikan dukungan bagi anggotanya.
Lembar demi lembar rupiah yang terkumpul setiap hari
menjadi kekuatan dalam modal lembaga yang utuh dan kuat.
Yang dengan semangat kebersamaan dan komitmen diwujudkan
dalam pelayanan yang semakin baik bagi seluruh anggota.
Anggota CU Sawiran memang hanya bagian kecil dari negara
kita yang diperkirakan berpenduduk 231 juta jiwa. Namun
dari yang kecil ini dorongan perubahan yang baik ini akan
mendorong negara kita menjadi negara yang berkembang, maju
dan dicintai oleh rakyatnya.

salammetro
penasehat

Dari Timur Sampai Barat :

Pengurus CU Sawiran

Dari Ngadisari Sampai Wlingi
Selamat ber – RAT ! begitu sapaan yang akan
menyambut anggota saat menghadiri Rapat Anggota
Tahunan XVI CU Sawiran. Setiap anggota memperoleh
buku RAT yang berisi laporan perkembangan lembaga
sepanjang tahun 2009.
Dari tahun ke tahun atas persetujuan anggota,
CU Sawiran melakukan terbososan-terobosan
dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Di
setiap perjalanannya seluruh kegiatan CU Sawiran
berpusat pada satu tujuan : kesejahteraan anggota.
Anda ingin memberikan yang terbaik? Anda dapat
menyampaikan ide dan usulan-usulan untuk
kemajuan lembaga. Anda juga dapat ikut aktif
mengembangkan CU Sawiran seperti para Pengurus,
Pengawas, serta Koordinator Wilayah.
Banyak cerita menarik seputar Rapat Anggota
Tahunan XVI yang diadakan di lima wilayah.
Bagaimana tidak? Anggota CU Sawiran tersebar dari

penanggung jawab

Daniel Dwi Sudaryanto

redaktur pelaksana

Vivi Damayanti
Indah Susanti

alamat

Ruko Sawojajar
Ngadisari sampai Wlingi
Jl. Danau Toba A2
Sawojajar - Malang
dan terdiri dari berbagai
Telp 0341 716316,
Fax. 0341 716317
macam profesi, usia,
pemasangan iklan
dan latar belakang. Di
0341 716316
Ngadisari, Sukapura, RAT
e-mail
metro@cusawiran.org
XVI putaran pertama
rekening
BCA an. CU Sawiran
diadakan di Balai Desa
No. 316 310 2214
Ngadas, dihadiri oleh 98%
layout cetak
AXA Creative Design,
anggota. Di daerah yang
0341 7712324 | 08155520124
isi di luar tanggung jawab percetakan
kental dengan budaya
suku Tengger ini, sapaan
Hong Ulun Basuki Langgeng, mengawali kemeriahan
RAT. Para peserta terutama para ibu menggunakan
selendang khas yang diikatkan di pundak. Sungguh
luar biasa.
Kebersamaan sebuah keluarga memang selalu
indah.

Rm. Sukamto, CDD, Penasehat CU Sawiran

Menjadi Lembaga Keuangan yang
Berkualitas? Mahal Harganya!
Dalam RAT CU Sawiran XVI,
Rm Sukamto CDD selaku
Penasehat CU Sawiran
menyampaikan bahwa : sehat
itu mahal harganya, dan akan
terasa lebih mahal lagi apabila
sudah sakit.
Mengangkat Visi CU
Sawiran di tahun 2010 ini
yaitu : Menjadi Lembaga Keuangan Yang Berkualitas, Rm.
Sukamto menegaskan bahwa berkualitas tidak berhenti pada
portfolio keuangan namun harus benar-benar bisa berwujud
dalam karya nyata. Terjunnya CU Sawiran dalam gerakan
ekonomi masyarakat tidak hanya di perkotaan namun juga di
daerah-daerah harus terus ditingkatkan, agar semakin banyak
masyarakat yang dapat terlayani dengan baik.
Menurut Rm. Sukamto untuk menjadi sehat
dan berkualitas dibutuhkan biaya dan tenaga
yang tidak sedikit. Dibutuhkan biaya untuk
memperkenalkan brand CU Sawiran ke daerah
pelayanan yang lebih luas, dibutuhkan biaya
untuk membangun dan memiliki sarana serta
prasarana yang menunjang pelayanan terbaik.
CU Sawiran juga membutuhkan dukungan
anggota untuk menjaga kesehatan lembaga



dengan cara memenuhi kewajibannya (membayar simpanan
wajib dan mengangsur tepat waktu), serta mendukung
perluasan lembaga dengan membantu memperkenalkan
CU Sawiran kepada orang-orang terdekat dan masyarakat
sekitarnya.
Hal-hal seperti audit dan rating juga wajib diberlakukan
untuk menilai tingkat kesehatan dan kualitas lembaga. Karena
apabila lembaga sudah “jatuh sakit” maka akan semakin mahal
biaya yang harus ditanggung untuk “menyembuhkannya”
Maka dari itu pertumbuhan jumlah anggota dan asset
yang memuaskan pada tahun buku 2009 harus tetap
dipertahankan dan terus menerus ditingkatkan. “Saya
berharap CU Sawiran segera memperluas pelayanan, agar
semakin banyak masyarakat yang memperoleh keuntungan
akan hadirnya CU Sawiran,” kata Rm Sukamto menutup
sambutannya.

metrosawiran
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Hal-hal Yang Dibahas

Kantor Pusat

RAT Tahun Buku 2009
“Saya bangga menjadi anggota CU
Sawiran” ungkap salah satu anggota
yang sudah bergabung sejak tahun
1997. Saat ia pertama bergabung
jumlah anggota hanya 138 orang, RAT
pun hanya dilaksanakan di satu tempat
saja. Sekarang saat ia kembali hadir di
RAT, karena banyaknya anggota, maka
pertemuan akbar seluruh anggota yang
berlangsung setahun sekali ini “terpaksa”
dilakukan di lima wilayah berbeda
dengan anggota mencapai 4.000 orang,
yang berarti meningkat lebih dari
2700%!

Produk dan layanan juga semakin
beragam, mengikuti kebutuhan
anggota yang semakin meningkat,
maka pada saat RAT ditegaskan kembali
kepada anggota bahwa :

Simpanan Saham terdiri dari :
1. Simpanan Pokok, yang disetor 1x
saat awal menjadi anggota
2. Simpanan Wajib, yang wajib
disetorkan 1x setiap bulan selama
menjadi anggota
3. Simpanan Kapitalisasi, yang dapat
disetorkan sewaktu-waktu untuk
menambah jumlah simpanan
saham.

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

Pasuruan

Nongkojajar Km 6,
Nongkojajar Pasuruan
Tel. (0343) 7735535
Fax. (0343) 499303
Tosari
Pasar Tosari - Pasuruan
Tel. (0343) 571060

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

Kepanjen
Jl. Raya Sumedang 1
Tel. (0341) 393062

Sawiran
Simpanan Sukarela yang dahulu
dapat disetor-tarik sewaktu-waktu
ditiadakan, namun sebagai gantinya
anggota dapat memilih produk
SiHarta (Simpanan Harian Anggota)
yang mendapatkan bunga harian
diatas rata-rata bunga bank umum,
bebas administrasi bulanan, dan
keistimewaannya dapat dijadikan
jaminan pinjaman atau simpanan
kapitalisasi yang akan menambah
jumlah saham.
Kebijakan-kebijakan yang disetujui
bersama oleh anggota pada saat RAT
adalah :
1. Untuk meningkatkan permodalan
lembaga, anggota setuju untuk
meningkatkan jumlah simpanan
wajibnya, menjadi minimal Rp.
50.000/bulan
2. SHU setiap tahunnya akan didebet
secara otomatis sebesar 25% untuk
menambah Simpanan Kapitalisasi
anggota, dan 75% ditabungkan ke
SiHarta, atau diambil tunai
3. Mulai tahun buku 2010, RAT akan

Blimbing
Jl. L.A. Sucipto 46
Tel. (0341) 474768

menggunakan sistem perwakilan.
Setiap 3 tahun sekali tetap akan
diadakan RAT untuk seluruh
anggota. Hal ini sangat disetujui
anggota karena akan menghemat
biaya RAT dan menambah jumlah
SHU yang diterima anggota
4. Perubahan tingkatan jumlah Dana
Rawat Inap yang diterima oleh
anggota. Dana Rawat inap berlaku
untuk seluruh anggota keluarga inti,
10 hari dalam setahun.

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

Probolinggo

Maka, sudahkah anda mengecek
jumlah SHU yang menjadi hak
anda? Sudahkah anda mengecek
perkembangan lembaga keuangan
milik anda ini?
Mari mendukung credit union milik
bersama ini dengan semangat gerakan
dan terus menerus menciptakan
perbaikan bagi kepentingan seluruh
anggota.
Jangan ragu menyampaikan
seluruh ide dan pemikiran anda kepada
pengurus, pengawas dan manajemen
CU Sawiran.

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

Blitar

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

website

www.cusawiran.org

email

cusawiran@cusawiran.org

hotline

(0341) 477777

Selama menjadi anggota
Simpanan Saham dilindungi oleh Dana
Perlindungan (bebas premi) yang
memberikan santunan sebesar 1x
simpanan saham maksimal sebesar 20
juta kepada ahli waris apabila anggota
meninggal dunia, dan Simpanan Saham
tidak dapat ditarik karena merupakan
suatu bentuk kepemilikan kepada CU

maret2010

Ingin mendapatkan metrosawiran
setiap edisi di email Anda?
Kirimkan email dengan subject:
metrosawiran-online
ke metro@cusawiran.org



insidesawiran
Sistem Pelunasan Pinjaman Bunga Flat Baru

Lebih Menguntungkan?
TABEL ANGSURAN
Pinjaman Rp. 50 jt dengan sistem bunga flat , jangka waktu 24 bulan akan dilunasi
pada bulan ke-14
Bulan ke Pokok pinjaman

“Saya mau melunasi pinjaman, kok malah dikenakan pinalti?” pertanyaan
semacam itu muncul ketika kami menjelaskan sistem pinalti untuk pelunasan
pinjaman dengan sistem bunga flat.

Bunga flat

Saldo pokok
pinjaman

Bunga menurun

1

2.083.333

650.000

47.916.667

1.125.000

2

2.083.333

650.000

45.833.333

1.078.125

3

2.083.333

650.000

43.750.000

1.031.250

4

2.083.333

650.000

41.666.667

984.375

5

2.083.333

650.000

39.583.333

937.500

6

2.083.333

650.000

37.500.000

890.625

7

2.083.333

650.000

35.416.667

843.750

8

2.083.333

650.000

33.333.333

796.875

9

2.083.333

650.000

31.250.000

750.000

10

2.083.333

650.000

29.166.667

703.125

11

2.083.333

650.000

27.083.333

656.250

12

2.083.333

650.000

25.000.000

609.375

13

2.083.333

650.000

22.916.667

562.500

14
Mengapa sistem pinalti dijelaskan secara terbuka pada saat RAT?
2.083.333
650.000
20.833.333
515.625
1. Keterbukaan, dan sistem yang transparan adalah sesuatu yang kami dukung
15
2.083.333
650.000
18.750.000
Jumlah bunga
sebagai wujud gerakan credit union. Setiap anggota berhak mengetahui
16
2.083.333
650.000
16.666.667
menurun :
sistem yang berlaku sehingga tidak ada keragu-raguan lagi.
11.484.375
17
2.083.333
650.000
14.583.333
2. Kami mengembangkan sistem yang seimbang antara kepentingan lembaga
18
2.083.333
650.000
12.500.000
dan kepentingan anggota. Mengapa? Karena lembaga ini milik anggota
19
2.083.333
650.000
10.416.667
sehingga keuntungan yang diperoleh lembaga adalah keuntungan yang
diperoleh anggota
20
2.083.333
650.000
8.333.333
3. Lembaga memberikan pilihan yang lebih fair dan menyerahkan sepenuhnya
21
2.083.333
650.000
6.250.000
kepada anggota tentang pemilihan sistem bunga yang diinginkan
22
2.083.333
650.000
4.166.667
4. CU Sawiran berusaha sepenuhnya untuk terus menerus meningkatkan
23
2.083.333
650.000
2.083.333
pelayanan dan menciptakan sistem yang LEBIH BAIK bagi kepentingan
24
2.083.333
650.000
(0)
anggota
5. Sistem pinalti HANYA berlaku untuk
pinjaman dengan bunga flat. Untuk
BARU
LAMA
pinjaman bunga menurun dapat
pokok + bunga berjalan + Pinalti 6% dari (pokok +
selisih antara bunga flat yang terbayar dan bunga menurun
dilunasi sewaktu waktu dengan
bunga yang belum terbayar)
yang seharusnya terbayar sesuai periode saat pelunasan +
hanya membayar pokok pinjaman
bunga berjalan + bunga bulan berikutnya + pokok pinjaman
ditambah dengan bunga bulan
1 Saldo Pokok Pinjaman bulan ke-13
22.916.667
1 Saldo Pokok Pinjaman bulan ke-13
22.916.667
berjalan- TANPA PINALTI
2 Bunga Berjalan
650.000
2 Bunga bulan berjalan
650.000

Anda dapat melihat perbandingan
sistem pelunasan pinjaman dengan
bunga flat yang antara sistem yang baru
dengan sistem lama.



3 Pinalti 6%

1.804.000

Yang Harus dibayar (Jumlah 1+2+3)
Selisih Lama-Baru

25.370.667

3 Bunga bulan berikutnya
4 Selisih bunga flat dan menurun
Yang Harus dibayar (jumlah 1+2+3+4)

650.000
2.384.375
26.601.042

1.230.375
lebih menguntungkan

metrosawiran

metrosolusi

Konsultasikan masalah keuangan Anda, atau cari tahu tentang CU Sawiran dengan mengirim surat pada:

- kantor: TP terdekat
- fax.
0341 716317

- telepon:
- e mail:

0341 716316,
metro@cusawiran.org

angka
sawiran
Keuangan

RAT Sistim
Perwakilan ?

Rp 50.525.001.747
Rp 11.297.598.290
Rp 39.227.403.457
Rp 34.694.769.997

Asset
Equity
Liability
Volume Kredit

Ratio

22,36%
85,18%
1,38%
15,54%
6,97%

CAR
LDR
Pertumbuhan kredit
Pertumbuhan anggota
Pertumbuhan asset

Statistik

RAT dengan sistim
perwakilan, seperti
apa? Bagaimana
dengan hak-hak
anggota saat RAT?

1.933
2.135
4.068
6.072
9.904
20.044

Anggota Perempuan
Aggota Laki-Laki
Jumlah Anggota
Calon Anggota
Penyertaan Modal
Total yang dilayani

5000

(Ibu Yani-Kepanjen)

Perempuan

Laki-laki
4000

3000

2000

1000

Dengan jumlah anggota yang
semakin banyak ± 4.000 orang per akhir
Desember 2009, maka pada tahuntahun mendatang akan diadakan RAT
secara perwakilan. Selain pertimbangan
tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk pengadaan RAT diharapkan akan
berkurang sehingga menambah jumlah
SHU yang diterimakan kepada anggota

Sistem RAT Perwakilan adalah sbb :

0

1. Beberapa anggota diwakili oleh 1 anggota, dalam ruang lingkup wilayah yang
sama, dan anggota yang hadir bisa bergantian.
2. RAT yang dihadiri oleh seluruh anggota akan tetap dilaksanakan, yaitu setiap 3
tahun sekali bertepatan dengan pergantian pengurus dan pengawas baru.
3. Dengan RAT Perwakilan, hak anggota tidak berubah (SHU dan Souvenir tetap
ada, namun Door Prize ditiadakan). Hak bicara setiap anggota bisa disampaikan
oleh anggota yang hadir mewakili RAT.

Des '09

Jan '10

Feb '10

Anggota
Penyertaan
modal
Calon
Anggota

asset (dalam juta rupiah)

Bagaimana apabila
anggota tidak membayar
simpanan wajib selama 1
tahun? Adakah sanksinya?
(Bapak Wayan-malang)

Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban menyetor simpanan wajib lebih
dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir maka anggota yang bersangkutan
tidak akan mendapatkan hak untuk meminjam di atas total saldo simpanan, tidak
mendapatkan dana-dana sosial dan tidak bisa mengikuti undian hadiah tahunan
pada saat RAT dan juga tidak mendapatkan souvenir.
Anggota akan memperoleh kembali haknya apabila sudah melunasi
simpanan wajib tertunggak

Des '09

Jan '10

Feb '10

0

Apakah untuk pengajuan dana sosial rawat
inap harus menggunakan kuitansi rumah
sakit asli? Saya sudah mempunyai produk
asuransi lain, dan bukti-bukti asli juga
dipergunakan untuk klaim asuransi tersebut.

10000

20000

30000

40000

50000

Equity

SETIAP anggota berhak memperoleh fasilitas
Dana Rawat Inap yang tetap diberikan meskipun
sudah tercover oleh produk asuransi lain. Untuk
pesyaratannya tidak harus menggunakan kwitansi/
bukti asli, namun cukup menggunakan fotokopi yang
telah dilegalisir pihak rumah sakit. Apabila apak masih
mengalami kesulitan, mohon disampaikan kepada
manajemen agar diberi solusi terbaik.

Asset

kredit (dalam juta rupiah)

(Bapak Rakhmad-Kepanjen)

Des '09

Jan '10

maret2010



Feb '10
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metroinspirasi

Saya Ingin Menjadi

Milyarder!
Apakah bisa? Anda pasti bisa! Asal tahu caranya.
Tentu saja dengan cara yang benar dan halal.
Bagaimana caranya ?
1. Punya rencana keuangan
2. Disiplin
3. Dan tentu saja bekerja keras mencapai
tujuan keuangan anda.
Pernahkah anda mendengar ungkapan : “harapan
adalah doa?” Tuliskan target diatas kertas : saya ingin
menjadi milyarder! Dan simpanlah. Dalam beberapa
tahun ke depan, lihatlah kembali, apakah target anda
terpenuhi ?
Silahkan melihat tabel di halaman ini. Bagaimana
pendapat anda? “Wah untuk menjadi milyarder saya
harus menabung di Siharta dan Siharum sebanyak 14
juta dalam satu bulan? Mana mungkin?
Mungkin apabila anda merencanakan dengan
baik. Untuk simpanan masa depan, waktu adalah
sahabat anda. Jumlah satu milyar bukan suatu hal
yang mustahil apabila anda memilih tabungan/
simpanan yang berbunga lebih tinggi, dengan
jangka waktu yang lebih panjang. Silahkan melihat
simpanan dengan bunga lebih tinggi (8%) dengan
jangka waktu 35 tahun, anda dapat menjadi milyarder
dengan menabung 400.000 setiap bulannya.
Masih merasa berat? Maka pilihlah simpanan
dengan suku bunga lebih tinggi, dan lihatlah anda
cukup menabung sejumlah 150rb lebih sedikit untuk
mencapai impian anda.
Ingin menjadi milyarder? Anda bisa!

Ni Putu Eka Wiryastuti*

Menjadi
Perempuan
Harus Bisa
Mandiri dan
Pintar



Berapa Jumlah Uang Yang Harus Saya Tabung Setiap Bulannya ?

Bila anda ingin mempunyai tabungan masa depan sejumlah Rp. 1.000.000.000, maka
setiap bulan Anda harus menabung :
Jenis Simpanan
SiMaster bulanan
SiPintar

Suku
Bunga

5

10

Jangka Waktu (Tahun)
15
20
25

30

35

8%

13.609.728 5.466.093 2.889.854 1.697.734 1.051.496

670.979

435.942

12%

12.244.448 4.347.095 2.001.681 1.010.861

286.126

155.498

532.241

* jumlah di atas adalah illustrasi, dengan suku bunga yang berlaku saat ini, dengan mengabaikan perubahan
tingkat suku bunga dan lamanya jangka waktu setiap produk

Banyak usaha kecil menengah dan menengah
dijalankan oleh ibu rumah tangga dan berpeluang untuk
dikembangkan menjadi besar. Ibu Eka bersama Yayasan
Ekalawya mengembangkan berhasil mengembangkan
UKM di Tabanan Bali, terutama yang dikelola oleh para ibu.
Ia menggagas kursus tata rias sanggul Bali bagi 500
ibu PKK. Tujuannya, untuk mendorong para perempuan
menjadi mandiri dengan menekuni keterampilan tata
rias. Setelah pelatihan ini, para perempuan dapat
menerapkannya untuk diri sendiri. Bahkan, keterampilan
ini dapat menghasilkan uang.. Dari beberapa perempuan
yang sudah mengikuti kursus ini, mereka akhirnya eksis
menekuni usaha menyanggul keliling dari rumah ke
rumah. Prospek usaha yang bagus, selain sanggul Bali,
adalah pembuatan dupa. Masyarakat Hindu di Bali pasti

membutuhkan dupa untuk persembahyangan. Dupa tahan
lama dan dapat dimulai dengan modal yang tidak cukup
besar. Dari dupa dapat dikembangkan menjadi minyak
esensial.
Dari hasil UKM di Tabanan ini dananya disalurkan ke
koperasi setempat dan modal digulirkan, untuk membantu
mereka yang kesulitan dalam modal usaha. Fungsi koperasi
pun lebih optimal dan koperasi dapat berkembang
menjadi lebih besar.
Menurutnya perempuan harus pintar agar mereka
dihargai. Jangan hanya cukup menjadi ibu rumah tangga.
Perempuan hendaknya mengembangkan diri dalam
berbagai aspek kehidupan.
* Ketua Umum Yayasan Ekalawya Educare Foundation,
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan Bali Periode 2009-2014
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4 langkah
jadi anggota

kilasmanca

Langkah Pertama

SF Fire Credit Union

Datang ke TP terdekat, mengisi
formulir dan melampirkan
fotokopi KTP, setoran awal
minimal Rp. 35.000,00

Memberikan Beasiswa Saat
RAT Kepada Anggota
San Fransisco Fire Credit Union membuka pintu pertamanya
sebagai credit union pada tahun 1951 dari sebuah ruangan
kecil dan niat yang sederhana, saling memberikan pinjaman
kepada mereka yang membutuhkan.
Bagi mereka, setiap anggota adalah keluarga, dan
semangat itulah yang diusung dari hari pertama dibukanya
SFCU sampai saat ini. Annual Member Meetings (Rapat
Anggota Tahunan ) SF Fire Credit Union ini berlangsung
dihadiri oleh 350 orang perwakilan anggota ,dan diisi dengan
laporan dan presentasi perkembangan CU oleh Ketua
Pengurus dan Manajer CU.

Langkah Kedua
Menjalani proses calon anggota
selama 2 bulan dengan
menabung rutin minimal
Rp. 50.000/bulan.

Yang menarik setiap tahun saat RAT, SF Fire Credit Union
memberikan beasiswa sebesar $ 1.000 kepada dua siswa SMA,
dan dua mahasiswa yang sudah menjadi anggota CU. Tujuan
pemberian beasiswa adalah memberikan edukasi tentang
credit union dimana setiap calon penerima beasiswa harus
membuat esai tentang gerakan CU dan filosofinya bagi diri
sendiri, lingkungan dan Negara, saat ini dan dimasa yang akan
datang.

Langkah Ketiga
Penuhi saham minimal satu juta
(Rp. 1.000.000,00) selama proses
calon anggota.

Langkah Keempat
Setelah semua persyaratan
terpenuhi, atas persetujuan
Anda, proses keanggotaan akan
dilakukan oleh staff CU Sawiran.

metrokronika
Promosi di MOG
21 Februari 2010

Bekerja sama dengan IMA Aritmatika
yang mengadakan lomba Aritmatika
serta Ilmu Pengetahuan, CU Sawiran
memperkenalkan produk-produknya
kepada peserta yang berjumlah sekitar
200 orang. di Malang Olympic Garden
Tidak hanya peserta dari Malang
Raya, banyak peserta dari Blitar, Kediri,
Jombang, Mojokerto tertarik untuk
membuka rekening SiMaster, SiPintar
dan Sibuhar Siswa untuk putra-putri
mereka.

Promosi di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Malang
28 Februari 2010

Bersama dengan MAN 3, CU Sawiran
mendukung acara Islamic Teenager
Competition yang dikhususkan bagi
siswa-siswi SMP di wilayah Malang Raya.
Berbagai acara yang meningkatkan
pengetahuan dan kreativitas ini CU
Sawiran hadir dengan produk-produk
unggulan untuk siswa.

RAT di Balai Desa Ngadas,
Sukapura Probolinggo
28 Februari 2010

RAT Putaran pertama tahun ini
diadakan untuk wilayah TP Ngadisari.
Seperti tahun-tahun sebelumnya,
dukungan anggota dalam pelaksanaan
acara akbar tahunan ini sungguh
luar biasa, 98% anggota hadir dan

maret2010

memberikan dukungan dalam laporan
pertanggung jawaban pengurus dan
pengawas yang disampaikan secara
terbuka

RAT di Gedung KORPRI
Kepanjen, Malang
7 Maret 2010

RAT Putaran kedua diadakan untuk dua
tempat pelayanan yaitu TP Kepanjen
dan TP Wlingi. Peserta yang hadir
mencapai 78% dan acara berlangsung
meriah dengan dukungan anggota
yang bersedia hadir meskipun
jarak cukup jauh. Ada anggota yang
berangkat dari rumahnya di Wlingi
sejak pukul 05.00 pagi menggunakan
kendaraan umum. Terima kasih bapak/
ibu anggota atas dukungannya.

RAT di UMM Dome-Malang,
14 Maret 2010

Jumlah anggota yang sangat
besar membuat RAT putaran ketiga
untuk Wilayah Malang Raya (TP Batu,
TP Dinoyo, TP Blimbing, TP Pakis, TP
Sawojajar, dan TP Lawang) diadakan
di UMM Dome. Perhelatan tahunan
yang dihadiri 1.437 anggota (85,5%
dari seluruh anggota Malang Raya)
membuat acara berlangsung
semarak karena anggota berlomba
menyampaikan aspirasinya. Jangan
khawatir bapak/ibu anggota, aspirasi
anda dapat disampaikan secara tertulis
di setiap TP. Kami tunggu!

kelebihan

jadi anggota

Assesment dari MICRA
8-11 Maret 2010

Untuk meningkatkan kualitas CU
Sawiran secara keseluruhan, maka
selama 4 hari CU Sawiran melakukan
program assessment bersama MICRA
(Microfinance Innovation Center
For Resources And Alternatives)
yang mencakup beberapa aspek
yaitu keuangan, operasional, dan
perencanaan strategis. Diharapkan
dengan assessment ini CU Sawiran
menjadi lembaga keuangan
yang semakin sehat, professional,
dan berkualitas, serta semakin
diperhitungkan tidak hanya di tingkat
nasional, namun dalam lingkup
internasional

shu
Surplus Hasil Usaha diberikan
sebagai balas jasa simpanan
saham, deviden merupakan
bentuk kepemilikan CU Sawiran.

simpanan
Berbagai macam simpanan
didesain untuk kebutuhan
keuangan dan investasi anggota.
SIBUHAR CALON ANGGOTA
SIBUHAR ANGGOTA
SIBUHAR UMUM
CEMERLANG
SIMASTER
SIPINTAR

pinjaman
Pinjaman hanya diberikan pada
Anggota, untuk memenuhi
kebutuhan dari anggota.
UMUM
MUSIMAN
KENDARAAN BERMOTOR
PEMILIKAN RUMAH/TANAH
KAPITALISASI
PRODUKTIF
DARURAT
KOMPUTER
MULTIGUNA

Kuliah Tamu di IPI
12 Maret 2010

CU Sawiran diundang untuk
memberikan materi tentang credit
union di hadapan lebih dari 100 orang
mahasiswa dan dosen Institut Pastoral
Indonesia. Materi : Apa dan Mengapa
Harus Credit Union yang dibawakan
oleh Maria Tatik disambut dengan
antusias. Begitu juga saat pemaparan
tentang produk-produk dan layanan
CU Sawiran disampaikan oleh Valentina
Dwi. Para mahasiswa berlomba-lomba
bertanya tentang bagaimana menjadi
anggota CU dan bagaimana apabila
ingin mengembangkan layanan CU di
daerah-daerah.

asuransi
Simpanan dan pinjaman
anggota diasuransikan tanpa
harus membayar premi.

dana sosial



Setiap Angota dan keluarga
intinya berhak atas:
DANA SOSIAL SUKA
DANA SOSIAL DUKA
DANA SOSIAL PENDIDIKAN
DANA SOSIAL RAWAT INAP

potretsawiran
Sri Darwati, Pemilik Gendis Collection, Sawojajar, Malang

Ketulusan, Perhatian, dan
Dukungan Pelayanan CU Sawiran
Bertemu dengan Atik,
panggilan akrab Ibu Sri
Darwati ini langsung
terasa keakraban yang
muncul di toko miliknya.
Gendis, adalah toko
yang menyediakan
busana untuk wanita, tas,
dan busana muslim dan
lokasinya pun berada di
ruko yang sama dengan
CU Sawiran.
“Ini adalah suatu
kebetulan”, katanya.
Mengapa? Karena
Mbak Atik sudah
mengenal CU Sawiran
sejak tahun 2006,
sebelum CU Sawiran
hadir di Sawojajar.
“Waktu itu masih ikut
Dinoyo,” ceritanya. “
Saya mendaftar hanya karena sungkan sudah diajak oleh seorang teman.” Maka
dia membuka rekening sibuhar dengan jumlah minimum, hanya Rp. 25.000 saja,
dan tidak lagi menyetor maupun mengambilnya. “Saya pikir, biarkan sajalah,
paling-paling beberapa bulan lagi saldonya sudah habis karena terpotong biaya
administrasi.
Namun tak disangkanya, ketika bertemu lagi dengan CU Sawiran di Sawojajar,
dan ia mengecek rekening miliknya, ternyata masih terdaftar. “Dan yang membuat
saya terkejut, jumlahnya tidak berkurang, malah bertambah.”
Maka didorong oleh rasa penasaran, ia pun mencari informasi tentang produk
dan layanan CU Sawiran. Merasa yakin, maka ia pun kemudian bergabung menjadi
anggota. “Saya merasa memperoleh banyak keuntungan,” tuturnya.
Berdirinya Gendis Collection juga merupakan hasil dari salah satu keuntungan
menjadi anggota. Pada mulanya ibu yang pernah bekerja pada salah satu
perusahaan asing ini terkena PHK. Gelisah karena tidak bisa berpangku tangan,

Jenis-jenis Iklan
1. Iklan baris Rp. 5.000,maksimal 160
karakter.
2. Iklan berwarna A uk. 7x20 cm,
khusus untuk halaman 8 (belakang)
Rp. 150.000
3. Iklan berwarna B uk 18x7 cm, dapat
dipasang di halaman 4,6,dan 8,
biaya Rp. 125.000
4. Iklan berwarna C uk 14x5 cm, dapat
dipasang di halaman 2,3,5 dan 7,
biaya Rp. 100.000



maka ketika berlibur ke pulau Bali bersama keluarganya, bakatnya untuk
berwirausaha pun muncul.
“Bermula dari titipan tetangga yang ingin mendapatkan oleh-oleh khas
Bali,”ceritanya,”saya membeli sembilan buah selimut khas Bali untuk dijual kembali,
dan langsung laris manis.”
Berawal dari situ, ia pun membeli lagi sejumlah 20, 30 bahkan 50 selimut khas
Bali dan dalam hitungan hari juga ludes diserbu pembeli. Sejak itu berapapun
selimut yang ia beli, selalu saja habis. Maka ia pun menambahkan dengan sprei,
sarung bantal, dan bed cover khas Bali, dan tanpa diduga memperoleh peminat
yang luar biasa.
Namun ia menyadari bahwa usaha tersebut hanya sementara saja, karena
meskipun permintaan selimut dan bedcover cukup tinggi, namun order tersebut
suatu saat akan berhenti karena pasar sudah jenuh, maka ia memutuskan untuk
fokus pada penjualan busana wanita. “karena jenisnya sangat beragam dan
mengikuti mode yang sedang berkembang, maka usaha ini tidak akan pernah mati.”
Mbak Atik yang ternyata sudah mempunyai bakat berdagang sejak
bangku SMA, kembali menelusuri jalur-jalur distribusi yang sudah dikenalnya
untukmemperoleh produk yang bagus dan mengikuti mode yang sedang diminati.
“Mahal nggak sih harganya,” tanya metro, ingin tahu. “Nggak kok, meskipun selalu
mengikuti mode, harganya sangat terjangkau, dari Rp. 50.000an sampai paling
mahal Rp. 200.000.
Tidak hanya menjual busana di tokonya, namun Mbak Atik juga memberikan
pelayanan lebih dengan saran-saran secara personal tentang dan membantu
memadu padan aksesoris yang sesuai dengan karakter serta kepribadian
pelanggan.
“Karena pelayanan dengan tulus akan memberikan kesan tersendiri kepada
pelanggan,” tambahnya
sembari tersenyum, “Seperti
yang diberikan CU Sawiran
kepada anggotanya,
Luas tanah 10 X 15 = 150 M2
ketulusan, perhatian, dan
Luas Bangunan 10 X 12 = 120 M2
dukungan.”

Jual Rumah

Gendis Collection
Ruko Sawojajar,
Jl. Danau Toba A 26

Harga 175.000.0000 (nego)
Lokasi Jl. Mukibat II RT 02 RW 01
Purwosari – Pasuruan
081334412989 / (0343) 7782963

Ketentuan iklan :
1. Harga di samping adalah untuk 1 jenis iklan dan 1 x pemasangan di 1 edisi
2. Untuk iklan baris, dapat dikirimkan melalui sms ke 0812 331 87727. Dalam 1 edisi, maksimal
15 jenis iklan baris (khusus anggota).
3. Untuk iklan berwarna, 1 halaman hanya untuk 1 jenis iklan, kami terima dalam bentuk file
jpeg, 300 dpi, dan dapat dikirimkan melalui email ke metro@cusawiran.org
4. Harap mencantumkan nama dan NBA, biaya iklan akan didebetkan dari SIbuhar setelah
dilakukan konfirmasi
5. Khusus untuk anggota, pemasangan iklan 3x berturut-turut gratis 1x
6. Batas penerimaan iklan adalah tanggal 15 setiap bulan
7. Redaksi berhak mengedit maupun menolak iklan apabila dianggap tidak sesuai
dengan visi dan misi CU Sawiran

metrosawiran

