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TAHUN VI
Perangkat lembaga tertinggi dalam kepengurusan Credit Union
adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT berfungsi untuk
mengupas tuntas perjalanan CU Sawiran selama satu tahun
buku. Dan, yang lebih penting, RAT juga dimaksudkan untuk
menghimpun dan membangkitkan kembali komitmen anggota
dalam mempertahankan kualitas dan memajukan CU Sawiran
secara bersama-sama.
RAT merupakan forum untuk menyampaikan pendapat,
gagasan, saran serta kritik yang membangun agar pelayanan
dan usaha Credit Union dapat berjalan dengan lebih baik lagi.
Masing-masing anggota sebagai pemilik CU Sawiran memiliki
hak yang sama untuk bersuara. Oleh karena itu, di samping
sebagai sarana laporan pertanggungjawaban pengurus dan
pengawas dalam melaksanakan dan mengawal kegiatan CU
Sawiran selama satu tahun buku, RAT juga berfungsi untuk
mengkritisi kinerja anggota, pengurus, dan pengawas, demi
peningkatan kualitas CU Sawiran di masa-masa mendatang.

RAT:
Untuk Apa?

online www.cusawiran.org | email metro@cusawiran.org | hotline (0341) 477777

beranda

Kantor Pusat

Km 6, Nongkojajar RT9 / RW6
Dawuhansengon
Purwodadi - Pasuruan
Telp. (0343) 7735535
Fax. (0343) 499303

Pasuruan

Sawiran Km 6, Nongkojajar
RT9 / RW6 Dawuhansengon
Purwodadi - Pasuruan
Telp. (0343) 7735535
Fax. (0343) 499303
Nongkojajar, Jl. Dusun Pasar Baru
RT 1 RW 2 Wonosari - Tutur
Telp. (0343) 499499
Tosari Pasar Tosari - Pasuruan
Telp. (0343) 571060

Probolinggo

Sukapura Jl. Raya Ngadisari
Telp./Fax. (0335) 541178

Bertemu, Bersatu, Bersama Maju

Blitar

RAT identik dengan rapat laporan
pertanggungjawaban pengurus dan
pengawas. Padahal, ada yang lebih
penting daripada hal tersebut. Apa itu?

Blitar Jl. Anggrek 38 Blitar
Telp./Fax. (0342) 800423

Dalam setiap RAT, Anggota CU Sawiran
saling bertemu. Terjadilah silaturahmi
bagi yang sudah saling mengenal.

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

Malang Raya

Terjadi pula peristiwa saling-kenal.
RAT telah membantu anggota untuk
menambah
saudara,
menambah
kolega. Dengan RAT, bukan hanya relasi
persahabatan terjalin, juga relasi bisnis.
Dengan RAT kita bertemu, bersatu, dan
bersama maju.

Lawang Ruko Diponegoro Blok B
Telp. (0341) 422010
Fax. (0341) 422009
Kepanjen Jl. Raya Sumedang 1
Telp./Fax. (0341) 393062
Blimbing Jl. L.A. Sucipto 46
Telp./Fax. (0341) 474768, 477777
Dinoyo Jl. MT. Haryono 167 Kav.1
Telp. (0341) 577639
Fax. (0341) 558764
Sawojajar Ruko Sawojajar
Jl. Danau Toba A2
Telp. (0341) 711375
Fax. (0341) 716317
Batu Jl. A.Yani
Telp. (0341) 5025649
Fax. (0341) 5025651



Belajar dari Gandhi
Sukses seringkali menjadi tujuan manusia. Manusia
berlomba-lomba mencapai sukses dengan berbagai
cara. Akibatnya, manusia tidak lagi berpikir apakah
proses untuk mencapai sukses itu benar atau justru
melanggar hukum.
Padahal menurut Mahatma Gandhi, “Kepuasan
terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha
dengan keras adalah kemenangan yang hakiki.”
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Makna

Rapat Anggota Tahunan

Setiap tahun RAT selalu bergulir. Tahun
2012 ini RAT CU Sawiran adalah RAT yang
ke-18. Dalam pikiran kita RAT itu identik
dengan rapat laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. Padahal
sebenarnya masih banyak makna lain dari
RAT itu.

kebijakan dan hasil kegiatan Pengurus
dan Pengawas selama satu tahun buku
harus dilaporkan kepada Anggota sebagai
pemberi mandat. Komponen yang
harus dilaporkan kepada Rapat Anggota
antara lain : perkembangan organisasi,
perkembangan usaha, perkembangan
asset. Perkembangan tersebut diharapkan
disampaikan secara tuntas dan transparan
oleh Pengurus maupun Pengawas.

Makna Silaturahmi
Karena
Credit
Union
merupakan
kumpulan orang yang saling percaya
untuk membangun dan memiliki sendiri
sebuah lembaga keuangan, maka
kebutuhan pertama dan utama mereka
adalah bagaimana mereka bertemu untuk
saling sapa, saling mengenal, saling tukar
pikiran, dan saling tukar informasi. RAT
yang dilaksanakan secara berkala setiap
tahun adalah media yang ampuh untuk
silaturahmi itu. Di CU Sawiran panitia
penyelenggara kegiatan RAT adalah
anggota di masing-masing tempat
pelayanan (TP). Maka, suasana keguyuban
sudah terlihat sejak persiapan sampai pada
saat RAT berlangsung.
Makna Pertanggungjawaban
Pengurus dan Pengawas CU Sawiran
merupakan bagian organisasi CU yang
diberi mandat oleh Rapat Anggota untuk
menjalankan dan mengawasi roda usaha
dan pelayanan anggota. Karena itu semua
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Makna Pengesahan Rencana Kerja,
Proyeksi Keuangan, dan Pola
Kebijakan

Pola kebijakan pun harus dibaca dengan
cermat sebab poljak berdampak langsung
terhadap jenis dan bentuk pelayanan
kepada Anggota. Dengan memahami isi
poljak, Anggota CU Sawiran akan mengerti
hak dan kewajibannya sebagai Anggota.
Makna Pembelajaran Demokrasi
Salah satu prinsip Credit Union adalah
pengawasan secara demokratis oleh
Anggota-Anggotanya, karena itu RAT
merupakan bagian dari pelaksanaan
prinsip demokrasi dari Credit Union.
Kekuasaan tertinggi pada Credit Union
adalah Rapat Anggota yang dihadiri oleh
anggota-anggota Credit Union. Pada forum
RAT ini merupakan kesempatan anggota
untuk belajar bagaimana menyampaikan
pendapat yang benar, bagaimana
memberikan pikiran-pikiran atau input
untuk Pengurus dan Pengawas Credit
Union.

Dalam RAT Pengurus dan Pengawas juga
akan memaparkan rencana kerja mereka
untuk tahun buku berikutnya. Anggota
perlu menyimak dengan seksama rencana
kerja ini. Rencana kerja akan berdampak
pada anggaran, karena itu mungkin perlu
dipelajari baik-baik tentang rencana
kerja dan kegiatan yang sifatnya kurang
memberikan dampak positif terhadap
usaha dan pelayanan. Hal itu sebaiknya
dikoreksi untuk memberikan peluang
kepada rencana kerja yang sifatnya
produktif dan efisien.



gagas

Mereka Berkata
Tentang RAT
Dicky Stanlislaus, TP Batu

Eko Hermawan, TP Kepanjen

Bowo Priono, TP Tosari

Bu Iin Minawati, TP Lawang

“Menurut saya RAT adalah
bentuk konkret dari laporan
pertanggungjawaban pengurus dan pengawas CU Sawiran
kepada anggota. Akan lebih
baik jika pertanggungjawaban
ini dikemas lebih sederhana,
namun bentuknya seperti
Rapat Kerja sehingga tiap
sub-bab tiap laporan bisa
ditanggapi anggota. Harapan
saya agar pelaksanaan RAT
ke depan semakin baik dan
memfasilitasi semua pemikiran
dari anggota.”

“RAT ini sesuai dengan
keinginan saya, yaitu RAT yang
mengumpulkan
anggota
bersama seperti ini. Bukan
seperti tahun sebelumnya
yang dikemas dalam RAT
perwakilan. Dengan RAT yang
dihadiri semua anggota, dapat
membantu saya untk bertemu
dengan teman-teman anggota
yang lain. Ada peluang untuk
menjalin relasi, sehingga
peluang untuk meningkatkan
dan mengembangkan usaha
semakin besar.”

“Saya sangat tertarik dengan
konsep yang dilaksanakan
oleh CU Sawiran. Dalam
kegiatan RAT, CU Sawiran selalu
melibatkan anggota dalam
kepanitiaan. Kami anggota,
benar benar merasa memiliki
CU Sawiran. Pemikiran kami
bisa diaplikasikan dalam
RAT CU Sawiran. Semoga CU
Sawiran bisa semakin besar,
dan pendampingan terhadap
anggota menyeluruh di semua
bidang.”

“Menurut saya, RAT adalah hal
yang sangat bermanfaat, baik
itu untuk lembaga maupun
anggota. Dengan RAT kita
bisa membuat satu rencana
ke depan dengan lebih baik.
Ini karena semua pemikiran
anggota terwadahi lewat
forum ini. Sehingga apa yang
anggota cita-citakan dapat
terwujud.”

Om Swastyastu, CU Sawiran mengucapkan
Selamat hari raya Nyepi
tahun baru Caka 1934 (23 Maret 2012)
Selalu tercipta damai di hati..
Om Shanti, Shanti, Shanti Om



Dalam gagas kali ini, Metro Sawiran menampilkan opini
dan harapan anggota CU Sawiran yang mengikuti RAT.

RALAT:
Dalam artikel “Memilih Secara Cerdas dan Cermat” pada
paragraf I tertulis Warung Bromo, seharusnya Warung
Semeru. Dan pada paragraf V dan VI, tertulis Ibu Winarti
seharusnya Ibu Wartini. Metro Sawiran memohon maaf, dan
berharap pembaca bisa memaklumi.
metrosawiran
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Pelantikan Pengurus dan Pengawas
CU Sawiran 2012 - 2014
Pelantikan
pengurus
dan pengawas baru
ini berlangsung, di
Gedung KPSP Setia
Kawan
Nongkojajar
Pasuruan, pada tanggal
1 April 2012, bersamaan
dengan RAT terakhir CU
Sawiran.

Hajat besar yang dilakukan CU Sawiran tidak
hanya RAT, namun juga pelantikan Pengurus
dan Pengawas baru 2012 – 2014.

Pelatihan SiCUNDO
CU Sawiran, yang diwakili oleh Dominicus
Suryo Wibowo Jati, mengikuti Workshop
Nasional gelombang II SiCUNDO, yaitu
Sistem Informasi Credit Union Indonesia.
Workshop SiCUNDO ini diselenggarakan

Pelantikan
dilakukan
oleh Kepala Bidang
Koperasi Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Timur Bapak Moch. Hadianto, SH, SE, MM.

oleh INKOPDIT, dan
dilaksanakan di Kantor
Pusat Kopdit Perekat,
Grand Royal Panghegar
l2-02 Jl. Merdeka No2,
Bandung, pada tanggal
28 - 30 maret 2012.

Semoga pengurus dan pengawas CU
Sawiran 2012 - 2014 bisa bertugas lebih
optimal, dan mengembangkan CU
Sawiran menjadi lembaga keuangan
yang lebih besar lagi. Salam.

Pengurus dan Pengawas CU
Sawiran periode 2012 –2014:
Pengurus
Ketua
:
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota
:
			
			

Pengawas
Ketua
Sekretaris
Anggota

Ashar Chilmi
Yohanes Haryo
Vivit Ika
Andy Sutrisno
Ki Hadi Winarno
Heri Suharto
Mahfud efendi

: Djoko Santoso
: Dicky Kalimantini
: Sulika S. Kasan

Asset

Rp. 77.654.443.558

perempuan

equity

laki-laki

4.830 8.347 15.087
Jumlah
Anggota

penyertaan modal

Calon
Anggota

Penyertaan

Modal

calon anggota

asset

1,09

%

Pertumbuhan

Kredit
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1,94

%

Pertumbuhan

Anggota

3,66

%

Pertumbuhan

Asset

Equity

Rp. 14.990.820.091

Liability

Rp 62.663.623.467

Volume Kredit
Rp. 55.374.450.625
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Tidak terasa, CU Sawiran sudah
melaksanakan RAT sebanyak 18 kali.
Perjalanan yang begitu panjang telah
membentuk CU Sawiran menjadi satu
lembaga keuangan yang dewasa dalam
berorganisasi.
RAT XVIII ini diselenggarakan di
7
wilayah. Ini dilakukan karena CU Sawiran
mempunyai 13 tempat pelayanan dan
tersebar di Provinsi Jawa Timur yang
meliputi
Kabupaten
Probolinggo,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten dan Kota
Malang, Kota Batu dan Kabupaten Blitar.
Pelaksanaan RAT ini, dilakukan setiap hari
minggu mulai tanggal 19 Februari 2012
sampai 1 April 2012.
RAT Wilayah I diselenggarakan oleh TP
Ngadisari. Minggu berikutnya di TP Tosari.
Untuk RAT Wilayah III diselenggarakan
di Gedung KORPRI, Jl. Raya Sumedang,
Kecamatan Kepanjen. Kemudian RAT
Wilayah IV dilaksanakan pada hari Minggu,
11 Maret 2012 di Gedung Pertamina
Universitas Brawijaya Malang. Putaran ke4 ini diselenggarakan gabungan TP Batu,
TP Dinoyo, dan TP Sawojajar, karena letak
ketiga TP ini berdekatan.
Sama dengan RAT Wilayah IV CU, RAT
Wilayah V diselenggarakan gabungan
TP Blimbing dan TP Lawang. Kali ini
diselenggarakan di AULA STM Negeri I



RAT XVIII
CU Sawiran
Singosari, pada hari Minggu, 25 Maret
2012.
Dengan tuntasnya pelaksanaan RAT CU
Sawiran di wilayah Malang Raya, RAT CU
Sawiran dilaksanakan di Kabupaten Blitar.
RAT Wilayah VI dilaksanakan di Aula SDN
Babadan I, Kecamatan Wlingi, Kabupaten
Blitar.

RAT di 6 wilayah telah dilewati, dan putaran
terakhir CU Sawiran dilaksanakan di
Gedung KPSP Nongkojajar pada tanggal 1
April 2012. Dalam RAT terakhir CU Sawiran,
mempunyai agenda yang istimewa. Tidak
hanya karena RAT saja, melainkan juga
ada pelantikan pengurus dan pengawas
CU Sawiran baru, untuk tahun kerja 2012
– 2014.
metrosawiran
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iklan

Ashar Chilmi (Ketua Pengurus 2012-2014)

Mengubah Paradigma Anggota
Ashar Chilmi terpilih sebagai Ketua Pengurus CU Sawiran 2012-2014.
Dia menjadi anggota CU Sawiran sejak 2008. Mengapa memilih CU
Sawiran? Sebelum memutuskan menjadi anggota CU Sawiran, beliau
telah melakukan perbandingan dengan lembaga keuangan mikro
atau makro lainnya. Dia melihat kelebihan yaitu: (1) saham menjadi
kepemilikan anggota, (2) analisis dan pelayanan memakai pola
perbankan, (3) mengadopsi semi-asuransi, dan (4) anggota dapat
mengritisi dan mengevaluasi. Hal-hal seperti itu tak akan ditemukan di
lembaga keuangan mikro lainnya. Jika bank mengatur nasabah, di CU
anggota mengatur diri sendiri.
Sebagai Ketua Pengurus bersama pengurus lainnya akan melaksanakan
program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang
sudah direncanakan. Dia berharap agar anggota berubah paradigmanya
dari CU menjadi tempat hutang menjadi tempat usaha. Oleh karena
itu CU harus mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan demi
kesejahteraan anggota.

Djoko Santoso (Ketua Pengawas 2012-2014)

Filosofi Traffic Light
Sebagai Ketua Pengawas 2012-2014 Djoko Santoso menjelaskan bahwa
CU Sawiran ini adalah milik anggota, maka pengawas sebenarnya adalah
semua anggota itu sendiri. Tim Pengawas yang terdiri atas 3 orang tidak
mungkin melakukan pengawasan terus-menerus ke seluruh wilayah
pelayanan CU Sawiran. “Anggotalah yang harus mengawasi, kemudian
memberikan laporan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti,” tuturnya.
Cara kerja pengawas memakai filosifi traffic light. Apakah kita sudah
menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan disepakati? Andaikan ada
pelanggaran, harus dicari akar masalahnya: mengapa melanggar? Dalam
keadaan darurat mobil ambulans boleh melanggar lampu merah, kan?
Jadi, tidak semua pelanggaran harus diberi sanksi, asal jelas masalahnya.
Saat anggota di Ngadisari terkena musibah meletusnya Gunung
Bromo, tentu mereka terkendala untuk melaksanakan kewajibannya
mengangsur pinjaman. Namun, CU Sawiran tidak menghukum, tetapi
justru mencarikan solusi terbaik bagi masa depan keuangan anggota.
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Daftar Harga Iklan
1. 17, 5 x 7 cm2
Rp 300.000
2. 8, 5 x 7 cm2
Rp 200.000
3. 8, 5 x 14 cm2
Rp 300.000
4. Adventorial Anggota
Rp 300.000
5. Adventorial Lembaga
Rp 600.000
Ketentuan Iklan:
1. Harga untuk 1 jenis
iklan dan 1 kali
pemasangan di 1
edisi.
2. Iklan kami terima
dalam bentuk file
jpeg, 300 dpi dan
dikirimkan melalui
email ke metro@
cusawiran.org
3. Batas penerimaan
iklan adalah tanggal
15 setiap bulannya.
4. Redaksi berhak
mengedit maupun
menolak iklan apabila
dianggap tidak sesuai
dengan visi, misi CU
Sawiran.
5. Pemasangan iklan
hubungi
Lukman tlp.
(0341)477777;
email metro@
cusawiran.org



komunitas kewirausahaan
Ada banyak pilihan jika Anda ingin mendirikan
suatu usaha ini. Tergantung kepada sumber
daya apa saja yang sudah Anda miliki
sekarang dan bagaimana Anda merancang
konsep usaha kedai kopi ini nantinya. Jangan
sampai terjadi pengalokasian anggaran yang
salah justru membuat modal awal Anda tidak
efektif. Akhirnya, usaha kedai kopi yang Anda
rencanakan hanya sebatas angan belaka.
Sumber daya yang harus dimiliki jika ingin
mendirikan usaha kedai kopi adalah tempat
usaha, sumber daya manusia (pengelola dan
karyawan), keterampilan yang dibutuhkan
atau yang biasa disebut sebagai trainning
barista dan modal awal yang digunakan saat
memulai usaha.

Kiat Bisnis Kedai Kopi
Sebelum memulai usaha kedai kopi, yang
perlu Anda siapkan pertama kali adalah
mental wirausaha. Kenapa? Karena mental
ini akan menopang Anda ke depan dalam
membawa usaha kedai kopi Anda nantinya.
Jiwa ini sangat penting bagi seorang
pengusaha. Anda harus mampu memotivasi
diri sendiri agar tidak mudah menyerah.
Anda hendaknya mempunyai semangat
yang tinggi untuk berfikir bagaimana cara
agar kedai kopi Anda selalu inovatif dan
memiliki strategi yang unik dalam menarik
pengunjung.
Carilah tempat yang sesuai untuk usaha
kedai kopi Anda. Untuk mendirikan kedai
kopi, tempat yang strategis bukanlah yang
utama. Karena terbukti, di manapun kedai
kopi Anda, jika memang mempunyai daya



tarik dan keunikan konsep yang spesial, kedai
kopi Anda pasti dikunjungi pelanggan.
Yang jelas, dalam pemilihan lokasi, yang
harus ada adalah fasilitas-fasilitas seperti
parkir yang aman, ketersediaan listrik dan air
yang mencukupi, tempat yang nyaman dan
lain-lain.

Jika modal terbatas, gunakan dengan bijak
modal awal Anda. Alokasikan secara tepat:
mana untuk sewa bangunan, untuk gaji
pegawai, untuk persiapan persediaan, dan
sebagainya. Jangan sampai, keperluan yang
lain belum terpenuhi, modal sudah habis
untuk renovasi dan finishing tempat usaha.
Selain dari semua itu yang penting adalah
promosi. Pemilihan promosi yang tepat dan
budget yang memadai bisa Anda gunakan
untuk mempromosikan usaha kedai kopi
Anda.

Persiapan Usaha Warung Kopi

Dalam memilih produsen kopi yang akan
Anda pakai juga harus cermat. Pilihlah
produsen kopi yang mampu menjamin
ketersediaan dan kualitas kopinya. Produsen
kopi seperti itu bisa dijadikan mitra kerja.

Sekarang adalah persiapan modal. Berapa
modal yang harus disiapkan? Tergantung.
Jika Anda memulai usaha kedai kopi yang
benar-benar berangkat dari nol, maka Anda
akan sulit memprediksi berapa biaya yang
akan dikeluarkan untuk semua keperluan
peralatan dan perlengkapan. Hal itu akan
sangat bergantung kepada konsep Anda
mengenai kedai kopi itu.

Di samping itu Anda harus menentukan
siapa target konsumen usaha coffee shop
Anda. Siapa yang akan menjadi calon
konsumennya. Karena Anda ketahui bahwa
masyarakat
akan terbagi-bagi menjadi
beragam segmen atau lapisan. Nah, Anda
harus bisa mencari segmen mana yang Anda
anggap potensial atau sesuai dengan konsep
kedai kopi Anda.
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mutu manikam

Soichiro Honda:

Kekuatan Impian
Adalah Soichiro Honda, lahir di desa Komyo, Shizuoka, Jepang
pada 17 November 1906 dari pasangan Gihei Honda, seorang
tukang besi, dan istrinya Mika. Soichiro Honda lahir sebagai anak
sulung dari sembilan saudara. Tinggal di keluarga sederhana yang
tidak memiliki kisah sukses, bertempat tinggal di daerah terpencil
yang minim sarana dan obat-obatan membuat kehidupannya tidak
mudah. Tapi ia memiliki mimpi yang sangat tinggi.
Di masa sekolahnya, Honda tidak memiliki kisah sukses dalam
bidang akademik. Nilai-nilai ulangannya jelek. Ia juga sering
membolos. Namun sebenarnya ia
memiliki bakat di kelas sains yang
mempelajari mesin.
Keika berusia 8 tahun, Honda nekat
bersepeda sejauh 10 mil hanya untuk
melihat pesawat terbang. Ia begitu
senang melihat ada mobil yang
melintas di desanya. Pada usia 12
tahun, Honda berhasil menciptakan
sebuah sepeda dengan model rem
kaki. Di usia 15 tahun, Honda hijrah
ke Tokyo untuk mencari kerja. Ia
diterima di Hart Sokay Company.
Awalnya bekerja sebagai cleaning service merangkap pengasuh
bayi bosnya. Hingga akhirnya sang pemilik menemukan bakat
Honda dalam bidang mesin.
Ia sungguh cekatan dan jenius dalam masalah mesin sehingga
bosnya senang dengannya. Ia 6 tahun bekerja di perusahaan itu.
Pada umur 21 tahun, bosnya berkeinginan membuka cabang
di Hamamatsu, dan Honda pun dipilih untuk memimpin kantor
cabang itu. Di kantor cabang ini prestasinya membaik. Ia selalu
menerima reparasi yang ditolak bengkel-bengkel lain. Hasil
kerjanya pun cepat dan tepat. Honda tidak segan-segan bekerja
sampai larut malam, tanpa mengurangi kreativitasnya.
Salah satu buah kreativitasnya adalah penemuan velg dengan
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jari-jari logam ketika ia berusia 30 tahun. Pada zaman itu, mobilmobil masih menggunakan velg dengan jari-jari kayu. Jari-jari
kayu ini, selain tidak bagus dalam meredam getaran, juga mudah
terbakar. Penemuan Honda ini menjadi hak patennya yang pertama
sekaligus kisah sukses nya yang pertama. Penemuan ini membuat
Honda ingin membangun usaha sendiri. Ia keluar dari perusahaan
tempatnya bekerja pada tahun 1938 dan memutuskan membangun
usaha pembuatan ring piston. Sayang ring piston buatannya ditolak
Toyota karena kualitasnya dianggap tidak memenuhi syarat.
Kisah sukses Honda pun berganti
dengan kegagalan. Kegagalan ini
membuat ia jatuh sakit. Namun bukan
Honda namanya kalau tenggelam
dalam kegagalan. Dua bulan
kemudian, ia bangkit kembali dengan
bermodalkan mimpinya. Ketika
mimpinya hampir menjadi kenyataan,
niatnya membangun pabrik terpaksa
diurungkan. Pemerintah Jepang yang
siap perang, tidak memberikan dana
kepada industri-industri.
Dalam keadaan terdesak, Honda
tidak kehabisan ide cemerlang. Idenya memasang mesin pada
sepeda dengan memanfaatkan mesin-mesin bekas perang, yang
menjadi cikal bakal sepeda motor zaman sekarang. Ciptaannya
ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sekitar. 24
September 1948, berdirilah Honda Motor Company dengan produk
pertamanya yang dinamakan “Dream” dengan slogan perusahaan
Honda yaitu “The Power Of Dream”.
Honda berkata “Orang melihat kesuksesan saya hanya satu
persen. Tapi, mereka tidak melihat 99% kegagalan saya.” Pesan
Honda : “ Ketika Anda mengalami kegagalan, mulailah bermimpi,
mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah untuk mengubah mimpi
itu menjadi kenyataan.”



rehat
PINTU ISTANA RUSAK
Ketika pintu sebuah istana di
negara antah-berantah rusak
seorang mahapatih di utus
oleh rajanya mencari kuli untuk
membetulkan pintu tersebut.
Mahapatih itu pun menuju Jerman.
Mahapatih : Biaya betulin pintu di
sini berapa?
Kuli Jerman: Dua juta rupiah. Yang
satu juta untuk tukang, satu juta
untuk bahan.
Mahapatih : Kalau begitu saya
akan bandingkan di tempat lain
dulu ya.
Mendengar peristiwa itu kuli
Jepang tidak mau kalah dan
memberikan harga murah ke
Mahapatih.
Kuli Jepang: Di sini cukup satu juta
rupiah aja.
Mahapatih teringat di Indonesia
sedang krisis ekonomi dan dia
berfikir mungkin di sana lebih
murah. Ia pun berpamitan untuk
mencari di tempat lain dulu.
Mahapatih pun datang menemui
kuli Indonesia
Mahapatih : Berapa biaya betulin
pintu?
Kuli Indonesia: Tiga juta rupiah,
Paduka.
Mahapatih : Wah, kok mahal banget
sih?!
Kuli Indonesia: Begini aja paduka.
Paduka minta kepada Raja
Paduka 3 juta rupiah. Yang 1 juta
untuk paduka, 1 juta untuk saya,
dan 1 juta kita berikan kepada
kuli Jepang untuk bikinkan
pintu itu.
Mahapatih: Hemmm, dasar
Indonesia….
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seputar sawiran
Rm Willy:

Harus Jujur dan Terbuka
Kelanggengan CU, disamping oleh komitmen yang baik dari
semua anggota, bergantung kepada kejujuran dan keterbukaan
pengurus dan pengawas. “Jujur tetapi tidak terbuka adalah omong
kosong,” tegas Rm Willy. Beliau berharap agar laporan dibuat
dengan format yang mudah dipahami. Tulisannya harus mudah
dibaca dan diperiksa. Bagi beliau kesederhanaan CU itulah yang
paling penting.
Rm Willy juga menjelaskan bahwa koperasi yang baik adalah
jika semua anggota pernah mengalami menjadi pengurus atau
pengawas. Kuncinya adalah mau dan mampu. Jika mau tetapi tidak mampu (dari segi waktu,
wawasan, dll.) juga tidak produktif. Jika mampu tetapi tidak mau, ya, jangan dipaksa.
Baginya tidak baik jika seseorang menjadi pengurus selama-lamanya. Sebab, bisa jadi
orang itu akan menganggap bahwa CU itu milik pribadinya. Padahal, CU itu sebenarnya
milik anggota. Jangan menganggap bahwa tidak ada anggota yang mampu menjadi
pengurus. Semua pasti mampu, tinggal bagaimana kita memunculkannya.

Moch. Hadiyanto, SH, SE, MM:

Berikan Fasilitas Pendampingan
Menurut Moch. Hadiyanto, Sh, SE, MM (Kepala Bidang Koperasi
& UMKM Provinsi Jawa Timur) kekuasan tertinggi sebuah koperasi
adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), bukan pada pengurus atau
pengawas. Maka, dalam setiap RAT, anggota harus terlibat aktif
dalam memberikan kritik, evaluasi dan masukan. CU Sawiran
merupakan koperasi yang berkinerja terbaik di Jawa Timur. Hal
tersebut harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
Koperasi yang kuat harus didukung oleh organisasi dan SDM yang
kuat, struktur dan pembagian tugas yang jelas, kisi-kisi rencana kerja,
dan permodalan. Semuanya itu telah terdapat pada CU Sawiran ini.
Dan, bagus sekali, jika CU Sawiran tidak hanya memberikan bantuan pemodalan, namun
juga pendampingan. “Pemodalan yang diberikan ke anggota menjadi sia-sia, jika bidang
usaha anggota ternyata tidak jalan. Maka, perlu ada fasilitas pendampingan. Entah tentang
manajemen keuangan, dukungan pemasaran, dll.” Dengan demikian, ke depan CU Sawiran
semakin kuat dan berkembang.
metrosawiran

sawiran menjawab
Saya mempunyai saudara yang
juga anggota CU Sawiran dan
berdomisili di luar Provinsi Jawa
Timur. Apakah semua fasilitas
keanggotaan bisa didapatkannya?
Terimakasih. (NN)

Terimakasih atas pertanyaan yang
diberikan. Saudara yang terkasih, untuk
anggota yang di luar wilayah pelayanan bisa
mendapatkan semua fasilitas keanggotaan
kecuali fasilitas pinjaman.
Fasilitas dana sosial pendidikan, dana
sosial rawat inap untuk keluarga inti, dana
sosial suka, dana sosial duka, dan dana
perlindungan permata bisa didapatkan.
Ketentuannya sebagai berikut.

Dana Sosial

Persyaratan

Dana Sosial pendidikan Foto kopi KTP anggota, KK
(Anak anggota)
Bukti diterima di sekolah
tertentu (Asli/ dilegalisir
sekolah)
Dana Sosial Rawat Inap Foto kopi KTP anggota, KK
(Keluarga inti)
Bukti lamanya rawat inap
(Asli/ dilegalisir rumah sakit)
Dana Sosial Suka
menikah/ istri
melahirkan

Foto kopi KTP anggota, KK
Foto kopi surat nikah
Foto kopi akte lahir anak

Dana Sosial Duka
(Keluarga inti)

Foto kopi KTP anggota, KK
Foto kopi surat kematian

Perlindungan permata Foto kopi KTP anggota, KK
Foto kopi surat kematian
*

Dana sosial diberikan kepada anggota sudah 1 tahun
menjadi anggota
** Disiplin terhadap kewajibannya
*** Pengambilan dana sosial tidak lebih dari 1 bulan, dan
jika lewat dinyatakan hangus
april2012

Fasilitas untuk Anggota
di Luar Wilayah Pelayanan
Jika anggota di luar wilayah pelayanan
CU Sawiran, anggota bisa download form
pengajuan dana sosial di website CU
Sawiran. Selanjutnya form diisi, dilengkapi
dengan persyaratan yang ditentukan dan
dikirimkan ke Tempat Pelayanan anggota
bersangkutan. Selanjutnya dana sosial bisa
diterima dengan dimasukkan ke rekening
simpanan anggota atau ditransfer sesuai
dengan yang diinginkan oleh anggota.
Kami memohon maaf untuk anggota di
luar wilayah pelayanan CU Sawiran, karena
fasilitas pinjaman tidak bisa kami berikan.
Mengapa? Karena untuk pinjaman, kami CU
Sawiran juga melakukan pendampingan
pada saat pengajuan sampai pada
saat anggota melakukan pembayaran
angsuran. Karena dana yang diputar di CU
Sawiran adalah milik anggota, maka kami
harus mempertanggungjawabkan semua

kegiatan kami lewat pendampingan yang
dilakukan. Seandainya domisili anggota
di luar tempat pelayanan, kami kesulitan
dalam melakukan pendampingan. Selain
itu, kontrol kami terhadap pinjaman
anggota juga akan lebih sulit.
Anggota yang berdomisili di luar kota
tetap tidak bisa mengambil pinjaman,
walaupun dijamin oleh saudara yang
berdomisili di TP tersebut. Mengapa?
Karena pinjaman anggota peruntukannya
hanya untuk pribadi. Dan CU Sawiran,
tidak bisa mengambil risiko yang
dibebankan kepada penjamin, jika anggota
mempunyai kelalaian. Hal ini memang kami
maksudkan agar kami bisa sepenuhnya
bertanggungjawab
atas
perputaran
uang yang dilakukan oleh CU Sawiran.
Terimakasih, dan kami berharap agar
jawaban kami berkenan di hati saudara.
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sosok
Bapak Suwito:

Berani Beda, Berani Berisiko
memanfaatkan jasa Salon Lydia untuk mempercantik
diri.
Namun tidak hanya salon dan toko yang dikembangkan
oleh pasangan suami istri ini. Baru-baru ini, Bapak Suwito
juga mengembangkan pemasaran lampu petromax
yang berbahan bakar LPG. Pemasaran lampu petromax
baru ini, dilakukan untuk menyiasati langkanya bahan
bakar minyak untuk lampu yang biasa digunakan di
daerah Tosari. Selain itu, kendala sering padamnya
listrik, juga dipandang oleh ayah dari Rafael dan Joshua
ini menjadi peluang yang luar biasa.

Penasehat
Pengurus CU Sawiran
Penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto

Tidak dengan mudah untuk memulai usaha yang baru
ini. Ketakutan akan rIsiko yang akan dihadapi, menjadi
satu momok yang umum di masyarakat juga di hati
Bapak Suwito. “Namun kekkawatiran tersebut bisa
ditepis, jika kita bisa berfikir bahwa peluang yang lebih
besar akan kita dapatkan jika kita berani mengambil
resiko itu,” lanjut Bapak Suwito.

Redaktur Pelaksana
Tengsoe Tjahjono
Lukman Susetyo
Alamat
CU Sawiran TP Blimbing
Jl. L.A. Sucipto 46
Telp. 477777
Fax. (0341) 474768,
Pemasangan Iklan
(0341) 477777
e-mail
metro@cusawiran.org
rekening
BCA an. Kopdit Sawiran
No. 3163102214
Layout cetak
AXA Creative Design
0341 7712324
081 555 20124
Isi di luar tanggung jawab
percetakan
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Sebagai daerah pertanian, kesuburan tanah
Tosari sudah tidak diragukan lagi. Namun di
daerah pertanian ini, ada satu anggota CU
Sawiran yang mempunyai usaha berbeda.
Beliau bernama Bapak Suwito. Suami dari
Ibu Lydia ini, mempunyai usaha berbeda dari
kebanyakan warga Tosari, yang mempunyai
pekerjaan sebagai petani.

Kerja keras dan keberanian mengambil risiko akan
selalu mendapatkan hasil yang baik. Hal itu wajar
dan selalu terjadi. Demikian juga yang dialami Bapak
Suwito. Usaha keras, keberanian untuk memulai usaha
dan keberanian mengambil resiko membuahkan
hasil. Petromax LPG tidak hanya dimanfaatkan oleh
penduduk Tosari, namun juga dibeli oleh wisatawan
dari luar kota yang berkunjung. “Tidak hanya berusaha
saja, namun dukungan CU Sawiran dalam memfasilitasi
pengelolaan keuangan dan bantuan modal turut andil
dalam berkembangnya semua usaha saya,” lanjut Bapak
Suwito.

Keluarga Bapak Suwito mengembangkan usaha
salon dan toko. Salon mempunyai nama sama
dengan istri, yaitu Salon Lydia ramai dikunjungi
oleh warga setempat. Tidak hanya oleh kaum
ibu, namun banyak pemuda dan pemudi yang

Dengan kerjasama yang baik dengan CU Sawiran, untuk
mengelola keuangan, kerja keras, dan berani untuk
memulai usaha adalah sebuah kunci sukses untuk
sebuah keberhasilan. Selamat untuk Bapak Suwito dan
keluarga.
metrosawiran

