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TAHUN VII

Dengan modal kecil, kita
pun bisa menjadi seorang
wirausahawan. Wirausahawan
tidak harus bermodal besar.
Yang penting adalah seorang
wirausahawan harus memiliki
kemampuan melihat dan
menilai peluang-peluang
bisnis; mengumpulkan sumber
daya yang dibutuhkan untuk
mengambil tindakan yang
tepat, mengambil keuntungan
serta memiliki sifat, watak dan
kemauan untuk mewujudkan
gagasan inovatif kedalam dunia
nyata secara kreatif dalam
rangka meraih sukses dan
meningkatkan pendapatan.
Sungguh, setiap orang terbuka
peluang untuk menjadi
wirausahawan. Persoalannya
adalah: Mau atau tidak ada.
Andaikan kita MAU, sungguh
peluang sukses secara finansial
menanti kita.

sukses

berwirausaha

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

beranda

percaya

diri

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

Blitar

Wlingi Jl. Urip Sumoharjo 119
Beru - Wlingi
Telp./Fax. (0342) 695617
Blitar Jl. Anggrek 38 Blitar
Telp./Fax. (0342) 800423

Malang Raya

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



Anda ingin berwiraswasta? Pertama-tama
Anda harus memiliki kepercayaan diri yang
kuat dan positif. Anda harus yakin bahwa
Anda bisa menjadi seorang wirausaha yang
sukses. Keyakinan positif seperti itulah yang
harus Anda bangun.

Jangan justru keyakinan negatif yang
mendominasi pikiran Anda, misalnya
seperti: takut gagal, merasa tidak berbakat,
menduga tidak akan untung, dan lain-lain.
Singkirkanlah pikiran negatif itu. Insyaallah
Anda berhasil.

belajar dari

arthur hugh clough
Banyak orang ingin sukses, namun
tidak berani gagal. Karena takut gagal,
akibatnya orang itu justru tidak melakukan
apa-apa. Karena tidak melakukan apaapa, maka orang itu tidak pernah maju
dalam hidupnya. Begitu-begitu saja
sepanjang hidupnya. Arthur Hugh Clough
Seorang Penyair Inggris kelahiran 1819
memberikan nasihat yang sangat baik
bagi kita: “Lebih baik bertempur dan kalah,
daripada tidak bertempur sama sekali.”
Bagaimana dengan kita?

metrosawiran

gagas

Membuka usaha sendiri memang tidak mudah. Butuh perjuangan dan pengorbanan yang lebih karena wirausaha
adalah bidang kerja yang penuh dengan resiko. Namun dengan mengetahui langkah-langkah awal, insyaallah Anda
akan menemukan jalan berwiraswasta yang baik.

1.

Tentukan bidang usaha. Bidang usaha apa yang diperlukan
masyarakat sekitar Anda. Mungkin Anda tidak menguasi bidang
tersebut. Jangan kecil hati. Jika Anda memiliki motivasi kuat, Anda
bisa belajar untuk menguasainya.
Siapa pasar Anda. Mengetahui bakal pasar Anda juga sangat
diperlukan. Dengan memahami potensi pasar Anda, Anda bisa
memilih kualitas produk yang sesuai dengan kemampuan pasar, dan
jumlah produk yang akan Anda pasarkan.
Lokasi. Tempat Anda menjalankan usaha itu juga penting untuk
diperhatikan. Bisa jadi tempat usaha Anda tidak strategis karena
kebetulan Anda memiliki lahan di jalan yang jauh dari jalan raya. Itu

2.
3.
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pun bukan halangan untuk menjalankan usaha. Mungkin Anda harus
menulis petunjuk arah yang mencolok di ujung jalan itu, agar pejalan
tergoda untuk membaca dan menuju tempat Anda bekerja.
Modal. Tentu, tanpa modal kita tidak bisa berusaha. Tapi modal
bukan segalanya. Bisa jadi kita mulai dari modal kecil. Yang
paling penting justru membangun kepercayaan pada diri masyarakat.
Jika mereka percaya, mereka akan menjadi pelanggan setia. Dari situ
modal kita pun berkembang.
Membangun jaringan. Jaringan dengan banyak orang, lembaga,
perusahaan lain, juga amat penting. Mereka akan menjadi pasar
yang baik bagi usaha kita, bahkan bisa menjadi mitra kerja.

4.

5.



gagas
Berwiraswasta tentu memerlukan dana. Kita harus berupaya
agar dana untuk berwiraswasta tidak habis untuk memenuhi
kebutuhan keseharian kita. Bagaimana memenuhi kebutuhan dana
untuk keseharian hidup keluarga tanpa mengganggu kegiatan
berwiraswasta kita? Berikut ini beberapa pengalaman yang bisa kita
petik manfaatnya.

Hariyono, 36 th.
Hariyono Pakan Burung
Jl. Bromo Utara Wlingi
(0341) 694 239

Yulis Winarti, 44 th
Guru Sport
Jl. Raya Timur 71 Talun
085815226788

Titus Nuryanto, 60 th.
Produksi Jamur Tiram
Pagerwojo RT 51 RW 12
Kesamben
085755032929

Basuki, 38 th
Abas Aquarium
Los Kios Pasar Burung
Pasar Wlingi
081334877269

Refleksi:

melihat ke belakang
demi masa depan
“Pemenuhan kebutuhan pada saat kesusahan,
bisa dilakukan ketika kita memiliki tabungan
dan investasi. Untuk memenuhi kebutuhan
jangka pendek, saya lebih memilih tabungan,
dan jangka panjang saya berinvestasi dalam
bentuk tanah dan bangunan.”

“Bagi saya, anak adalah masa depan saya.
Dan untuk mempersiapkan segalanya, saya
harus menyiapkan biaya pendidikan dengan
menabung dan berinvestasi dengan tabungan
berjangka.”

“Untuk masa depan yang lebih baik dan
keuntungan yang maksimal, saya berinvestasi
tanah. Karena saya yakin bahwa kebutuhan
selalu meningkat, sehingga diperlukan dana
yang tidak sedikit di masa depan.”

“Untuk mempersiapkan masa depan, saya
mempunyai tabungan yang produktif, yaitu
tabungan dalam bentuk usaha, serta berinvestasi
tanah. Semoga dengan tabungan dan investasi
yang saya miliki, bisa mempersiapkan semua
kebutuhan saya.”

Semoga dengan pemikiran teman-teman anggota di atas, bisa memberikan pemikiran baru bagi kita semua.



metrosawiran

kabar sawiran
Pada tanggal 16 Desember 2012,
Pengurus CU Sawiran mendadakan
Rapat Anggota Perwakilan, para
KORWIL CU Sawiran. Rapat Anggota
Perwakilan
yang
membahas
Program Kerja Dan Proyeksi Tahun
2013 ini diselenggarakan di Gedung
Pertemuan Hotel Sahid Montana, Jl.
Kahuripan No. 09 Malang. Selamat,
semoga pemikiran dan hasil RAP
memberi perubahan positif bagi CU
Sawiran.

Pada tanggal 06 Desember 2012,
CU Sawiran yang diwakili oleh
manajemen dan pengurus CU
Sawiran memberikan kuliah tamu
“Pengelolaan Koperasi” untuk para
mahasiswa dari Jurusan Ekonomi
Pembangunan, Universitas Airlangga
Surabaya. Selamat, semoga dengan
sharing ilmu ini, memberikan banyak
manfaat bagi kita semua.

Bersamaan dengan pelaksanaan
Rapat Anggota Perwakilan CU
Sawiran, pada tanggal 16 Desember
2012
pengurus
CU
Sawiran
melantik KORWIL CU Sawiran untuk
menunaikan tugas dalam masa
kepengurusan 2012-2014. Selamat
dan Sukses untuk Teman KORWIL.

Asset

Rp. 76.692.561.895

5.293 10.053 17.562
Jumlah
Calon
Anggota
Anggota

Penyertaan

Modal

PERTUMBUHAN
Kredit Anggota
Asset
%
%
%

-1,60 11,71 -2,38
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Equity

Rp.16.893.574.151

Liability
Rp.59.798.987.744

Vol.Kredit
53.899.478.402



horizon

merasa bahagia, emosinya bisa berupa keceriaan, kegembiraan,
keinginan berbagi, dsb. Emosi timbul sebagai akibat dari perasaan
yang terjadi didalam diri. Jadi sebetulnya mudah untuk hidup
termotivasi. Kuncinya adalah rasakan hal-hal yang membahagiakan
dan bayangkan kesuksesan yang akan Anda raih. Saya jamin Anda
akan termotivasi untuk bekerja.
Selain itu ada beberapa tips yang ingin saya berikan agar Anda
bisa termotivasi kapanpun dan dimanapun:
1. Selalu konsisten
Kemudahan timbul dari kebiasaan. Motivasi pun sama. Ia
memerlukan kedisiplinan sehingga Anda terbiasa hidup dengan
motivasi. Ada ungkapan bagus yang mengatakan, “Sesuatu yang
Anda ulangi tiap hari selama 21 hari akan menjadi kebiasaan”. Saya
anjurkan Anda untuk mempraktekkannya.

motivasi diri
Al Falaq Arsendatama

Menjadi sukses adalah impian semua orang. Tentunya untuk itu
diperlukan motivasi yang kuat untuk mengatasi tantangan untuk
mencapai apa yang Anda inginkan. Motivasi ini harus ditumbuhkan
dari dalam diri sendiri. Anda bisa saja membaca ratusan buku atau
pergi ke puluhan seminar untuk memperoleh suntikan motivasi,
namun hal yang sering terjadi adalah kenaikan emosi sesaat untuk
berubah.
“Motivasi adalah pohon yang Anda siram dengan kedisiplinan
diri”
Bagaimana caranya supaya Anda tetap termotivasi untuk bekerja
mencapai tujuan yang diinginkan? Intinya motivasi adalah seni
berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini melibatkan
perasaan yang Anda rasakan melalui emosi yang muncul.
Lantas apa bedanya antara perasaan dan emosi?
Contohnya begini, jika Anda merasa bersalah maka emosi yang
muncul bisa ketakutan dihakimi, ingin melarikan diri, dsb. Jika Anda



2. Bertanggung jawab
Anda perlu seseorang yang bersedia mengingatkan Anda untuk
tetap berada di tujuan. Ia bertugas memberikan dukungan dan
menjadi mitra bertukar pikiran bagi ide dan gagasan yang Anda
punya. Dari sini Anda akan merasa bertanggung jawab untuk
memberikan yang terbaik baginya. Proses mencapai tujuan
menjadi lebih mudah dengan hadirnya seseorang yang menjadi
cermin diri Anda.
3. Dekatlah dengan orang-orang yang bervisi sama
Kalau Anda ingin membangun bisnis, bertemanlah dengan orangorang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis atau mereka yang
mau memulai bisnis. Anda bisa memperoleh energi dan motivasi
dari mereka. Akan sangat mudah untuk termotivasi ketika Anda
memperoleh support. Apa yang Anda rasakan sebagai rintangan
ketika bekerja sendiri bisa teratasi dengan bantuan dan dukungan
teman-teman yang bervisi sama.
4. Fokus pada proses, bukan tujuan
Seringkali Anda turun mental ketika dihadapkan pada kesulitan
mencapai tujuan. Fokuslah pada proses. Setiap proses memerlukan
waktu. Entah cepat, entah lambat. Tujuan Anda sudah jelas, namun
perjalanan menuju kesana bisa berliku dan naik turun. Dengan
fokus pada proses Anda terhindar dari beban mental karena
sekarang Anda memegang kendali atas proses itu sendiri, bukan
dikendalikan oleh target untuk mencapai tujuan.
Sekarang Anda lebih tahu bahwa motivasi merupakan kunci untuk
meraih sukses. Yang Anda perlukan sekarang adalah kemauan kuat
untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
metrosawiran

guyub sawiran

RAP:
perpanjangan

pemikiran anggota
bersama oleh seluruh anggota CU Sawiran. Dan hasil baik-pun
akan didapatkan oleh seluruh anggota CU Sawiran.
Salah satu rahasia kesuksesan dari sebuah lembaga keuangan
yang dimiliki bersama sama oleh seluruh anggotanya, adalah
kesepahaman pemikiran. Dengan sebuah pemikiran yang diamini
oleh seluruh anggota, dilakukan oleh seluruh anggota, Insya Allah
semua akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan semoga
bisa memberikan dampak positif tidak hanya untuk anggota CU
Sawiran melainkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selamat
bagi CU Sawiran yang telah melakukan RAP, semoga evaluasi dan
pemikiran baru dari para wakil anggota memberikan dampak
positif bagi kita semua. Amin.
Dalam sebuah lembaga keuangan, khususnya koperasi, demokrasi
merupakan hal yang utama. Dengan semangat demokrasi,
seluruh anggota sebagai pemilik koperasi bisa sharing pemikiran,
memberikan masukan serta evaluasi kepada pengurus dan
pengelola koperasi. Itulah yang terjadi di CU Sawiran, dimana
CU Sawiran memberikan keleluasaan dan membuka pintu lebar
lebar untuk menampung semua pemikiran, evaluasi dan masukan
anggotanya. Salah satu media untuk menyalurkan pemikiran
adalah lewat RAP yaitu Rapat Anggota Perwakilan CU Sawiran.
Rapat Anggota Perwakilan atau yang biasa kita sebut dengan RAP
adalah salah satu sarana untuk menyampaikan pemikiran maupun
aspirasi anggota, yang nantinya akan dibawa dalam Rapat Anggota
Tahunan. Dan jika pemikiran para peserta RAP dalam hal ini KORWIL
bisa disetujui anggota yang hadir dala RAT, maka hasil keputusan
bersama ini akan dilaksanakan dalam pola kebijakan dan rencana
kerja CU Sawiran tahun 2013.
Begitu pentingnya Rapat Anggota Perwakilan ini untuk perubahan
yang lebih baik bagi CU Sawiran, maka kehadiran dan pemikiran
para anggota sangat diharapkan. Agar ada satu evaluasi bersama
dan solusi serta strategi baru yang dipikirkan bersama, dilakukan
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jaring sawiran

Sebagai sebuah keluarga besar, CU Sawiran dihuni oleh anggota dari
berbagai profesi. Anggota CU Sawiran ada yang berprofesi sebagai
guru, dosen, dokter, petani, peternak, pedagang, wiraswastawan,
dan lain-lain. Keanekaragaman profesi itu merupakan potensi yang
amat dahsyat yang dimiliki keluarga besar ini.
Bagi para anggota yang memiliki usaha tertentu, komunitas keluarga
besar CU Sawiran ini sesungguhnya merupakan pasar yang amat
potensial. Bahkan, bukan hanya pasar, tetapi bisa menjadi keluarga
yang masing-masing anggotanya bisa membesarkan satu dengan
yang lain melalui prinsip asih, asuh, asah.



bersama
membangun
masa depan
lebih baik

Melalui rubrik Jaring Sawiran ini para anggota bisa:
1. Memamerkan produknya, entah melalui iklan, tulisan pendek,
sehingga diketahui oleh semua anggota.
2. Menuliskan tips-tips sukses berdasarkan pengalaman nyata
dalam menjalankan usaha.
3. Bertanya tentang kiat-kiat membangun usaha. Harapannya
anggota yang lain akan menjawan berdasarkan
pengalamannya.
4. Berkomunikasi antar anggota.
Mari, kita maksimalkan fungsi Jaring Sawiran. Dengan selalu
bersama, kita akan lebih mudah menggapai sukses.
metrosawiran

mutu manikam

ketawa,” katanya. Bakat seni yang
mengalir dari seorang tukang
bakso itu, diasah Sule dengan
menjajal berbagai alat musik,
khususnya beragam alat musik
tradisional Sunda.

sule :

berbagi
rezeki
ketika
sukses

SIAPA yang tak mengenal Sule. Bagi penggemar
Opera Van Java di Trans 7 atau Awas Ada Sule di
Global TV pasti sudah akrab dengan pria yang
dikenal sebagai pelawak terlahir era dua tahun
terakhir ini.
Bayangkan penghasilan Sule dalam sebulan
bisa mencapai Rp 1 miliar dengan rincian
Rp 20 juta – Rp 40 juta sekali tampil di Opera
Van Java dan Awas Ada Sule. Belum ditambah
penghasilan Sule dari yang lain. Sekarang
pemeran utama Opera Van Java itu sudah
menjadi miliarder baru dengan memiliki lima
rumah mewah di Bandung dan Jakarta serta
beberapa mobil.
Dahulu kata Sule bersama sang istri, dia
hidup sangat sederhana bahkan bisa dibilang
serba kekurangan. Bayangkan saja, kata Sule,
dahulu dia tinggal di rumah petak kontrakan,
yang kadang dibayar dengan uang pinjaman
tetangganya. “Kalau dulu sih, boro-boro buat
beli baju, bayar rumah sama makan saja harus
meminjam dari tetangga”, ujarnya.
januari2013

Sule menikah dengan Lina (32), tahun 1997.
Karena penghasilan dari melawak tidak
tentu, untuk menutupi kebutuhan hidup,
Sule bersama sang istri sempat berdagang
ayam goreng serta berjualan baju kebaya.
“Pendapatannya cuma Rp 20.000 sehari. Rp
1.000, digunakan untuk belanja sayur, sebagian
lagi beras, sabun dan untuk jajan anak. Itu juga
nggak cukup,” paparnya.
Lika liku makan asam garam dalam menempa
perjalanan karirnya sudah dirasakan semua
oleh ayah dari Rizki (12), Putri (8), dan Rizwan
(2). “Saya bersyukur sekarang masa paceklik itu
sudah berlalu. Tetapi berapa penghasilan saya
sekarang? Biarlah hanya saya yang tahu,” ujar
Sule.
Bakat mengocok perut penonton turun dari
ayahnya yang sangat piawai dalam menghibur
orang. “Bapak itu lucu,” kata Sule. Ayahnya
adalah seorang pedagang bakso keliling.
“Setiap bapak keliling, saya kadang-kadang ikut
serta. Bapak aku jago banget bikin konsumen

Perjalanan karier Sule dengan
mendirikan grup lawak SOS bersama
Ogi dan Oni. Pada tahun 2004,
agar dapat bertahan, ketiganya
mencoba mengadu nasib dari
Bandung ke Jakarta, dengan modal
sebuah proposal yang dimasukkan
ke berbagai stasiun televisi. Tahun
2005 saat mengetahui ada audisi
lawak API (Akademi Pelawak TPI),
Sule bersama teman-temannya
itu mengikuti audisi tersebut.
Siapa sangka, Sule bersama kedua
temannya itupun keluar sebagai
pemenang pertama dari acara
lawak tersebut.
Bagi Sule rezeki tidak hanya
untuk anak dan istrinya. Sebagian
penghasilan Sule juga dibagi
kepada
adik-adiknya.
Sule
membuatkan adik-adiknya rumah.
Anak kedua dari empat bersaudara
ini juga tidak sungkan membantu
kedua temannya yang dulu samasama tergabung dalam grup lawak
S.O.S.
Tanpa bermaksud sombong, Sule
mengatakan jika dirinya juga kerap
kali mentransfer sejumlah dana
ke rekening teman-temannya itu.”
Dulu saya itu banyak dibantu orang
karena saya tidak mampu, sekarang
apa salahnya jika saya membantu
orang-orang sekitar saya yang juga
membutuhkan bantuan. Selama
saya bisa bantu, saya pasti akan
bantu semampu saya”, ujarnya.



seputar sawiran

berinvestasi melalui cu sawiran
Sejenak, mari kita berfikir tentang kebutuhan yang harus dipenuhi.
Apakah kebutuhan akan modal kerja? Apakah biaya pernikahan dan
melahirkan? Biaya pendidikan anak? Biaya kesehatan? Asuransi?
Ternyata banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Apalagi
jika kita memikirkan kebutuhan darurat yang mendadak harus kita
penuhi, maka kebutuhan diri akan uang semakin besar pula.
Untuk mempersiapkan kebutuhan yang direncanakan, maupun
mendadak, kita bisa menggunakan produk tabungan dan investasi.
Tabungan dan investasi memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan
jangka pendek maupun jangka panjang kita, baik yang direncanakan
maupun bersifat darurat.
Namun, tahukah Bapak/ Ibu bahwa di CU Sawiran mempunyai produk
investasi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan dengan balas
jasa yang bersaing dengan produk di pasaran? Produk yang kami
miliki adalah Simpanan Keanggotaan CU Sawiran.
Bagaimana CU Sawiran bisa memberikan bantuan modal kerja?
CU Sawiran bisa memberikan bantuan modal kerja dengan
memberikan bantuan berupa pinjaman. Berbeda dengan lembaga
keuangan lain, CU Sawiran memberikan bantuan pinjaman dengan
bunga terjangkau dan waktu fleksibel sesuai dengan kebutuhan
anggota.

10

Mengapa Simpanan Keanggotaan memberikan keuntungan yang
optimal di masa depan?
Karena balas jasa yang diberikan oleh CU Sawiran berupa SHU, yang
merupakan akumulasi dari jasa simpanan dan jasa pinjaman, selain
itu semakin besar keuntungan CU Sawiran SHU yang diberikan juga
semakin besar. Sehingga lebih menguntungkan daripada bunga
simpanan maupun deposito lembaga keuangan lain.
Apakah benar bisa membantu menutupi kebutuhan?
Benar sekali, CU Sawiran mempunyai dana sosial untuk menikah,
melahirkan, pendidikan, maupun kematian, juga dana sosial rawat
inap. Sehingga bisa sedikit meringankan biaya atas kebutuhan yang
dikeluarkan.
Bagaimana dengan perlindungan anggota?
Tidak perlu kuatir, CU Sawiran juga memberikan perlindungan untuk
simpanan maupun pinjaman anggota jika anggota meninggal dunia.
Perlindungan pinjaman sampai Rp. 100 juta dan simpanan sampai
Rp. 25 juta. Dan yang pasti, premi ditanggung oleh CU Sawiran.
Jadi Bapak/ Ibu pembaca, dengan menjadi Anggota CU Sawiran
secara langsung Anda telah berinvestasi untuk masa depan
sekaligus mendapatkan manfaat yang bisa diterimakan ketika Anda
membutuhkan.
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sawiran menjawab

ingin

buka
usaha
Yang terhormat Mbak
Ika,
terimakasih
atas
pertanyaannya. Mbak Ika,
untuk membuka usaha
bisa disesuaikan dengan
pekerjaan Mbak Ika, agar
pekerjaan utama tidak
terganggu.
CU Sawiran
sebisa mungkin membantu
Mbak Ika untuk membuka
usaha.
Mbak
Ika,
mungkin
membutuhkan modal usaha
yang bisa didapatkan dari
menyisihkan gaji bulanan.
Namun perlu diingat, bahwa
mbak Ika juga tetap harus
mempunyai tabungan, agar
Mbak Ika bisa memenihi
kebutuhan darurat yang
pasti akan terjadi. Untuk itu
Mbak Ika bisa mengambil
produk pinjaman yang
dimiliki oleh CU Sawiran.
Kita asumsikan kebutuhan
untuk modal usaha Rp.
3.000.000,-. Kami berikan
ilustrasi untuk dua suku
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Dear Metro Sawiran
Saya Ika baru bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saat ini
saya mempunyai tabungan di Sibuhar. Saya ingin membuka
sebuah usaha kecil-kecilan, yang mungkin bisa menambah
pendapatan. Bagaimana CU Sawiran bisa membantu saya?
(Ika - Malang)
bunga yang bisa diambil oleh
Mbak Ika.
Dari tabel kami menyarankan
Mbak Ika untuk mengambil
pinjaman dengan suku bunga
2,25% anuitas karena lebih
murah dibandingkan dengan
suku bunga 1,3% flat. Tidak
hanya memilih pinjaman dengan
suku bunga rendah, namun perlu
dipikirkan juga tentang biaya
operasional/ biaya produksi serta
keuntungan yang diharapkan.

pinjaman
jangka waktu
bunga

Langkah terakhir adalah dengan
membuat kalkulasi harga jual
dari produk. Harga jual ini
diharapkan bisa meng-cover
semua biaya, agar usaha Mbak
Ika tidak merugi.
Demikian Mbak Ika, jawaban
singkat tentang pertanyaan
Mbak Ika. Untuk lebih jelasnya
Mbak Ika bisa menghubungi
teman manajemen di TP CU
Sawiran terdekat. Terimakasih
dan selamat berkarya.

flat 1,3%

Anuitas 2,25% menurun

Rp. 3.000.000,-

Rp. 3.000.000,-

24 bulan

24 bulan

Rp. 164.000,-/ bulan

Rp. 163.200,-/ bulan

rehat
Memotret
Rambut
Panjang untuk
Iklan Dagang
Seorang muda bertubuh
kurus jangkung dengan
rambut panjang
menjurai dengan
gayanya berjalan-jalan di
sebuah trotoar.

Seorang pria mengamatngamatinya dari
belakang, kemudian
ia berkata kepada
pemuda itu: “Anak
muda, bolehkah aku
memotret figur dirimu
dari sisi belakang untuk
kujadikan sebuah iklan
dagang?”

Mendengar kata-kata ini,
pemuda itu sangat
senang lalu berkata:
“Bole. Anda pasti
seorang perancang tata
rambut?”

“Salah, Dong. Aku adalah
penjual sapu pel,” jawab
pria setengah baya itu
sambil tersenyum.
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sosok

Hari Adji Mulyono:

Yang Utama adalah Pelayanan
Penasehat
Pengurus CU Sawiran
Penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto
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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Bagi Hari Adji Mulyono seorang anggota CU Sawiran
TP Wlingi, pekerjaan adalah sebuah kepercayaan
yang harus diemban, karena kepercayaan yang
diberikan kepada para customer akan memberikan
manfaat luar biasa bagi banyak orang.
Sehari-hari suami Ratna Dewi ini menjalankan usaha
penjualan pakan ternak yaitu Sauli Poultry Shop
(Sauli PS). Usaha yang dirintis puluhan tahun yang
lalu ini, telah mendapatkan pasarnya. Mulai peternak
dari Kesamben sampai peternak di wilayah Gunung
Kawi Malang. Usaha yang dijalankan ini tidak dilalui
dengan mudah. Saat perintisan dulu hanya dibantu
satu orang karyawan. Saat ini sudah mempunyai
6 karyawan yang bertugas mengemas, melayani
pembeli sampai layanan antar pakan. Sungguh luar
biasa!
Salah satu rahasia sukses dari Sauli PS adalah karena
manajemen yang baik. Pasangan Hari Adji Muilyono
dan Ratna Dewi, membagi tugas dalam pengelolaan
Sauli PS. Ibu Ratna Dewi yang mengelola manajemen
Poltry Shop sedangkan Bapak Hari Adji yang
melakukan pendampingan bagi para customer
yang dimiliki. Hal ini dilakukan, karena orang tua
dari Dhimas Aji Nugroho (8th), Nayla Qoirunisa
(6th) dan Bima Aji Prayogo (5th) beranggapan
bahwa pelayanan kepada customer adalah hal yang

utama, sehingga pendampingan, kunjungan perlu
dilakukan agar kedekatan customer dan Sauli PS
bisa terjaga. “Selain pelayanan yang harus dimiliki
oleh orang yang menjalankan semua usaha adalah
kujujuran. Dengan kejujuran, customer bisa percaya
dan dengan kepercayaan usaha kita makin diminati,”
lanjut Bapak Hari Adji.
Tidak hanya konsep manajemen Poultry Shop saja
yang dilakukan pasangan ini. Konsep pengelolaan
keuangan rumah tangga juga dilakukan dengan
baik. “Saya harus memisahkan keuangan keluarga
dan usaha. Untuk pendidikan anak saya telah
menyiapkan tabungan pendidikan, untuk kesehatan
dan masa depan saya telah menyiapkan diri dengan
berasuransi dan investasi tanah. Dan yang pasti,
tabungan untuk keluarga tidak bisa diambil untuk
usaha, jika membutuhkan tambahan modal lebih
baik saya mengambil pinjaman agar pengelolaan
keuangan keluarga lebih baik” kata Bapak Hari Adji
yang diamini Ibu Ratna. Selamat dan sukses bagi
Bapak Hari Adji dan Ibu Ratna, semoga inspirasi yang
diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Sauli PS

Jl. Raya Kesamben 5-12 Kesamben - Kab. Blitar
(0342) 331116/ (0342) 332998

metrosawiran

