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bersatu untuk
saling membantu

Uang memang bukan
segalanya, namun tanpa uang
apa jadinya. Begitulah faktanya.
Hanya di CU Sawiran sebenarnya
yang utama adalah manusia, uang
merupakan unsur kedua. Kita bersatu
dalam CU Sawiran pertama-tama karena
kita saling percaya, saling berusaha, dan
berusaha untuk saling membantu dalam
suka duka, lebih-lebih dalam upaya melepaskan
anggota dari persoalan keuangan demi membangun
usaha atau kebutuhan lainnya.
Karena kita menomorsatukan manusia, maka tumbuhlah
semangat solidaritas pada tiap diri anggota CU. Dampaknya, kita
pun saling membantu satu dengan yang lain. Maka, kebahagiaan dan
kesejahteraan bisa kita rasakan bersama.

beranda

kabupaten dan kota yang
dilayani CU Sawiran.
Bagaimana cara bersolidaritas?
Yaitu dengan anda menjalankan
kewajiban anggota. Dengan
menabung simpanan wajib,
berarti Anda telah membantu
saudara anggota yang lain
untuk memenuhi kebutuhan

pinjamannya. Dengan
mengembalikan angsuran
tepat waktu, Anda telah
memberikan keuntungan
untuk CU Sawiran yang akan
dimanfaatkan bersama untuk
berbagai macam dana sosial,
pembayaran premi asuransi
dan fasilitas lain untuk setiap
anggota.

metrosawiran

Solidaritas tidak hanya bisa
Anda lakukan di lingkungan
sekitar Anda saja. Dengan
menjadi anggota CU
Sawiran, Anda telah
mengembangkan solidaritas
ke lingkup yang lebih luas,
yakni ke seluruh anggota
dengan domisili di berbagai

Kantor Pusat

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

Pasuruan

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

Probolinggo

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

Blitar

Solidaritas dalam CU Sawiran

Blitar Jl. Tanjung 146 Blitar
Telp./Fax. (0342) 800423
Wlingi Jl. Urip Sumoharjo 119
Beru - Wlingi
Telp./Fax. (0342) 695617

Malang Raya

belajar dari

Hary Tanoesoedibjo
- Group President & CEO Mediacom/MNC



Hadapi masa lalu tanpa penyesalan.
Hadapi hari ini dengan tegar dan
percaya diri. Siapkan masa depan
dengan rencana yang matang dan
tanpa rasa khawatir.

Batu Jl. A.Yani
Telp. (0341) 5025649
Fax. (0341) 5025651
Blimbing Jl. L.A. Sucipto 46
Telp./Fax. (0341) 474768, 477777
Dinoyo Jl. MT. Haryono 167 Kav.1
Telp. (0341) 577639
Fax. (0341) 558764
Kepanjen Jl. Raya Sumedang 1
Telp./Fax. (0341) 393062
Lawang Ruko Diponegoro Blok B
Telp. (0341) 422010
Fax. (0341) 422009
Sawojajar Ruko Sawojajar
Jl. Danau Toba A2
Telp. (0341) 711375
Fax. (0341) 716317
Turen Ruko Turen Square
Jl. Panglima Sudirman 98
Telp. (0341) 826449
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credit union is people... not just money
oleh : Hubertus Woeryanto

Kalau ditanya apakah koperasi
kredit atau credit union itu, maka
saya menjawab dengan memberikan
definisi beikut: “Credit union adalah
sekumpulan orang yang bersepakat
untuk secara bersama-sama
mengumpulkan uang mereka, sehingga
tercipta modal yang dapat dipinjamkan
di antara mereka untuk tujuan yang
baik dengan cara yang mudah dan
bunga yang rendah”.
Ada 5 faktor yang terkandung dalam credit
union: (1) ada sekumpulan orang yang
bersepakat (dalam kebersamaan, (2) ada
kegiatan mengumpulkan uang sehingga
tercipta modal, (3) modal yang terkumpul
dapat dipinjamkan di antara mereka, (4)
pinjaman diberikan untuk tujuan yang baik,

dan (5) pinjaman diberikan dengan cara
mudah dan bunga rendah. Meski demikian,
komponen yang utama hanya ada 2 yaitu
ORANG dan uang. Dan yang paling utama
adalah ORANG (sebagai subjek), sedangkan
uang hanyalah sarana belaka.
Bahwa koperasi kredit atau credit union
sangat tepat dan efektif menjadi katalisator
dalam mewujudkan hubungan lintas
agama, dapat kita lihat dari sifatnya yang
mengandung nilai-nilai universal, antara
lain: 1. Menanamkan pemahaman “Credit
Union is people, not just money” kepada
para anggotanya merupakan upaya untuk
mengendalikan nafsu yang berlebihan para
anggota yang cenderung mendewakan uang
dan meniggalkan semangat menghargai
sesama; 2. mengembangkan semangat
gotong royong dan tolong menolong di

antara sesama; 3. menumbuhkembangkan
semangat kemandirian baik
individual maupun kelumpok; 4.
menumbuhkembangkan sifat dan semangat
solidaritas atau kesetiakawanan melalui
cara berbagi dalam segala aspek kepada
sesama yang lebih membutuhkan; 5.
memprioritaskan pemberian pelayanan
pinjaman untuk kebutuhan darurat
(rawat inap di rumah sakit dan biaya
musibah kematian) serta mendahulukan
pinjaman dalam jumlah kecil bagi anggotaanggotanya yang tergolong berpenghasilan
rendah; 6. menumbuhkembangkan
semangat menghargai sesama anggota
secara lintas ras, suku maupun agama.
(dikutip secara singkat dari http://parokiarnoldus.net/)
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Apa untungnya ikut CU Sawiran? Di samping kita bisa mengelola keuangan keluarga kita, kita pun bisa membantu
anggota lain yang sangat memerlukan dana demi usaha dan kebutuhan hidupnya. Bukankah kebahagiaan yang tak
terhingga manakala kita bisa membahagiakan orang lain. Berikut ini pengalaman beberapa anggota yang bahagia
karena terbantu dan membantu.
Semua jenis usaha memang ada suka dukanya apalagi dengan keterbatasan modal,
kata Mariana, ibu 2 anak ini. Dengan bergabung
bersama CU Sawiran sejak 3 tahun yang lalu dia
Mariana
merasa sangat beruntung. “Saya sangat terbantu
“Toko Kamto & Toko Asta”
sekali bisa membuka warung rujak dan es di
Berjualan Sembako di Pasar Besar
kompleks perumahan Kauman. Dengan usaha
Lawang
ini saya bisa mencukupi biaya rumah tangga dan
Jln Ngamarto 4 No 237
membiayai sekolah kedua anak saya.”
RT 03 RW 05 Lawang - Malang

Harga dan kualitas merupakan kunci keberhasilan
sebuah usaha dagang, di samping tidak terlepas
dengan pelayanan yang baik. Berawal 1 toko
sembako di Pasar Lawang kini usaha Ibu Puji
Astutik berkembang menjadi beberapa toko dan
pengelolaannya dibantu suami dan anaknya.
“Suka duka usaha itu satu paket tetapi semua
itu kami serahkan kepada Tuhan karena bersama
Tuhan pasti bisa ini ungkapan.” Begitu ungkapnya.

Puji Astutik
‘Warung Rujak mbak Anna”
Rujak Cingur & Aneka Es

Belakang Pasar Lawang
Jln. Kauman, Gang Niaga no 57
Lawang
0341 428065 & 081100288963

Bahagia itu sederhana tergantung bagaimana kita menjalankannya. Bagi Erry
Pridayanti yang terpenting kebutuhan pokok , serta membayar kewajiban dan
angsuran di CU Sawiran terpenuhi. “Kehidupan saya sangatlah sederhana tetapi
saya sangat senang bisa mengajak teman–teman
dan saudara-saudara bergabung di CU Sawiran.
Erry Pridayanti
Untuk mengisi waktu yang kosong saya gunakan
Perum Bedali Indah
untuk merajut maklum saya sudah tidak bekerja
Jln. Mawar blok C 19 no 8
Lawang - Malang
dan saya ibu rumah tangga yang harus mengurus
085230620899
2 anak. Dengan bergabung di CU Sawiran saya
bisa membangun kebersamaan dan banyak yang
terbantu,” begitu tuturnya.
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Pada hari Jumat – Sabtu, tanggal 11 – 12 September
2015 segenap Pengurus, Pengawas, Manajer, Pimpinan
Departemen dan Pimpinan Wilayah CU Sawiran
mengadakan Rapat Kerja untuk Rencana Prioritas
Lembaga tahun semester II 2015 dan Tahun 2016.
Selamat, semoga rencana kerja yang disusun membawa
perubahan lebih baik untuk CU Sawiran.

Pada tanggal 21 September 2015, CU Sawiran
mengadakan pelatihan untuk budidaya lele
untuk Anggota TP Wlingi dan TP Blitar. Pelatihan
dengan pembicara Bapak Yohanes Adi Narmodo
ini mengangkat teknologi probiotik untuk
perikanan sebagai langkah nyata CU Sawiran dalam
melaksanakan program SEC. Selamat, semoga
pelatihan ini membawa manfaat bagi banyak anggota.

Pada Hari Rabu, tanggal 16 September 2015 CU
Sawiran mendapatkan kunjungan Studi Banding
dari segenap pengurus, anggota, dan pendamping
Pra-Koperasi Rejo Makmur Pandaan. Studi banding
ini mengambil tema pengembangan produk
dan legalitas koperasi. Selamat, semoga studi
banding ini membawa manfaat untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Asset Equity Liability
Rp. 94.137.044.927

Rp. 121.221.106.604 Rp. 27.084.061.677
Jumlah

Anggota

6.536

Calon
Anggota

Penyertaan

Modal

PERTUMBUHAN

Kredit

12.808 30.415 25,08

%

Vol.Kredit
Rp. 107.784.999.492

PERTUMBUHAN

Anggota

5,61

%

PERTUMBUHAN

Asset

20,72%
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pendidikan
keuangan
untuk anak
oleh Ron Afable

Salah satu masalah penting yang setiap
orangtua harus pertimbangkan adalah
bagaimana kita mempersiapkan mereka
untuk menghadapi “dunia nyata”?
Manajemen keuangan adalah hal
penting di dalam dunia nyata, sehingga
kita harus mendidik anak agar mampu
melakukannya mulai dari hal yang
paling sederhana.
Banyak orangtua yang salah kaprah dan
beranggapan bahwa pendidikan sekolah
sudah cukup sebagai bekal anak di kemudian
hari. Hal ini salah besar. Orangtua juga
perlu mendidik anak tentang hal-hal yang
tidak pernah mereka dapatkan di sekolah,
misalnya tentang pengelolaan keuangan
pribadi.



Setelah anak dapat menghitung dan mulai
masuk Sekolah Dasar, perkenalkanlah
uang. Ajarkanlah cara menghitung uang,
memperkenalkan berbagai pecahan mata

uang, serta ajarkan cara menyimpannya.
Anak sekolah sudah mengenal “jajan di
sekolah”, sehingga inilah waktu yang tepat
untuk mendidik anak dalam mengelola
keuangan. Inilah cara-cara yang dapat Anda
lakukan :
1. Beri mereka uang saku harian, lalu
mingguan
Jumlahnya tidak menjadi masalah.
Untuk anak yang lebih kecil, Anda
dapat memberikannya sedikit setiap
hari. Sedangkan anak yang lebih besar,
dapat diberikan setiap minggu. Mengapa
demikian? Supaya anak yang lebih besar
belajar mengatur pengeluarannya sehari-hari
dalam seminggu.
2. Perbedaan antara keinginan dan
kebutuhan
Ajarkan mereka perbedaan antara keinginan
dan kebutuhan. Bahkan orang dewasa
membuat pengeluaran kebiasaan buruk

karena mereka lupa untuk membedakan
antara apa yang sebenarnya mereka
butuhkan dan apa yang mereka inginkan.
3. Ajarkan mereka tentang menabung
Anda dapat mendidik agar mereka
menabung sebagian uang, sehingga tidak
semua uang yang diberikan dihabiskan.
4. Mengingatkan mereka tentang
hutang
Seiring dengan perkembangan pergaulan,
mungkin teman-teman anak Anda sudah
dapat meminjam uang kepada sesama
temannya. Jelaskan kepada anak Anda
bahwa meminjam uang adalah tidak baik.
Biasakan mereka mengendalikan diri ketika
ingin jajan atau membeli sesuatu di kantin
sekolah.
(diolah dari http://id.theasianparent.com/teaching_your_kids_
about_money_and_the_world/)

Belanja energi ini mencakup pembelian
listrik, pembelian BBM untuk
kendaraan, pembelian gas LPG dan
jenis energi yang lain. Dan untuk lebih
jelasnya, coba hitung belanja energi
keluarga Anda beberapa bulan terakhir.
Berapa pengeluaran Anda untuk
belanja energi?

Jangan mengisi tanki kendaraan Anda penuhpenuh
Jika Anda mengisi tanki penuh, maka kendaraan
semakin berat. Dan akhirnya banyak tenaga yang
digunakan, dan tentu konsumsi bahan bakar juga
semakin meningkat.

Namun jangan kuatir, karena ada
beberapa tips untuk menghemat
energi:

Sesekali bersepedalah dalam aktivitas harian
Anda
Selain untuk kesehatan, dengan bersepeda Anda akan
mengurangi belanja energi Anda.

Ganti TV tabung Anda dengan TV
layar datar
TV tabung membutuhkan energi yang
cukup besar untuk menyalakannya.
Untuk itu gantilah TV Anda dengan TV
layar datar untuk mengurangi belanja
energi Anda.
Ganti bohlam Anda dengan bohlam
hemat energi
Bohlam tertentu membutuhkan energi
yang lebih besar untuk menyalakannya.
Untuk itu ganti bohlam hemat energi.
Misalnya bohlam LED.
Semoga tips singkat ini bisa merubah
angka belanja energi Anda. Selamat
mencoba..

melek finansial

Rawat kendaraan Anda secara teratur
Dengan keteraturan Anda merawat kendaraan maka,
konsumsi bahan bakar kendaraan Anda juga semakin
efisien. Selain itu juga akan menghemat biaya reparasi
jika kendaraan Anda mengalami kerusakan.

november2015

Belanja energi untuk keperluan
sehari-hari sangatlah besar. Bisa
dibilang pengeluaran nomor dua
terbesar setelah pengeluaran untuk
mencukupi kebutuhan makanan.

hemat energi untuk hidup lebih baik


2. Memiliki kesadaran dan tanggung
jawab terhadap profesinya.

metrosawiran

jejaring sawiran

Hal ini dimaksudkan agar seorang supir
memiliki integritas dan tanggung jawab
yang tinggi terhadap profesinya,dalam
prakteknya semisal tepat waktu dalam
melakukan antar jemput sang majikan. Hal
ini sangat penting mengingat waktu itu
sangat berharga. Kebanyakan supir sudah
melakukannya,namun sebagian yang lain
sering telat dalam pelaksanaanya.
3. Memiliki skill (kemampuan)
mengemudi yang baik.

ETIKA
PROFESIONALISME
SEORANG SUPIR PRIBADI
oleh Nur Achmad Fauzan



Banyak sekali jenis-jenis profesi yang
dikatakan informal,di antaranya adalah
sebagai supir. Supir atau pengemudi
adalah salah satu profesi yang sering
dipandang sebelah mata oleh banyak
orang. Profesi ini seringkali dianggap
tidak memiliki prestise dan bahkan
menjadi pilihan terakhir bagi para
pencari kerja. Sebagai pihak yg sangat
berperan dalam kelancaran transportasi
darat ini, sudah seharusnya seorang
supir memiliki bekal dan pengetahuan
tentang lalu lintas.

seorang supir pribadi memiliki sebuah adab
atau etika yang harus di patuhi agar semua
kegiatan (antar-jemput) yang dilakukannya
berjalan dengan baik dan benar, karena bila
seorang supir pribadi melanggar etika atau
adab tersebut, pastinya akan berdampak
fatal bagi dirinya, terutama karirnya.

Seorang supir pribadi tentunya berbeda
dengan supir-supir pada umumnya.
Sesuai dengan namanya, seorang supir
pribadi memiliki tanggung jawab untuk
melakukan kegiatan antar jemput hanya
untuk majikannya saja. Berbeda dengan
misal supir angkot yang mengantar khalayak
umum. Oleh sebab itu, sudah seharusnya

Hal ini bermakna seorang supir pribadi harus
mengetahui bagaimana cara pelayanan yang
baik dalam berkendara untuk si majikan,
seperti membukakan pintu sang majikan
ketika hendak naik ataupun turun dari
mobil. Bila kriteria ini diabaikan maka akan
terkesan kurang etis bagi supir terhadap
seorang majikannya.

Menurut pengamatan saya sebagai
penulis,seorang supir pribadi seharusnya
memiliki beberapa beberapa kriteria etika
atau adab yang baik (professional) dan
semestinya di patuhi,yakni :
1. Memiliki pengetahuan dan perilaku
berkendara yg aman, nyaman dan positif.

Hal ini sangat urgen bagi seorang supir
pribadi, karena merupakan kunci utama
baginya. Menguasai kendaraan dengan
tidak baik akan menyebabkan hal-hal
yang bersifat fatal, seperti kecelakaan,
karena supir kurang sigap dan ahli dalam
berkendara.
4. Mematuhi segala rambu–rambu dan
peraturan lalu lintas yang berlaku.
Berkaitan dengan poin sebelumnya, hal
ini juga sangatlah penting dimiliki agar
berkendara menjadi lebih aman dan
nyaman.
5. Memiliki loyalitas tinggi dalam
mengabdi sebagai supir.
Zaman sekarang loyalitas sudah bukan lagi
prioritas, sebab banyak sekali godaan di luar
sana yang menginginkan untuk mengganti
pekerjaan. Namun, jika seorang supir pribadi
bisa melakukannya, maka kemungkinan
besar dia akan memperoleh penghasilan
lebih besar dikarenakan kesetiaannya.
Dengan menjalankan kriteria seperti yang
dijabarkan di atas,seorang supir diharapkan
bisa menjadi seorang yang profesional
dalam karirnya.
(diolah dari http://fauzanworld.blogspot.kr/2011/03/etikaprofesionalisme-seorang-supir.html)

Berapakah umur yang pas untuk memulai wirausaha?
Bagaimana seorang anak berumur 14 tahun sudah menjadi
jutawan, sebuah kisah sukses wirausaha yang menginspirasi.
Adalah kisah seorang muda yang bernama Farrah Gray.
Farrah Gray ini berasal dari kaum minoritas di Amerika, ia
merupakan keturunan kulit hitam Afrika Amerika. Ketika
kecil pemuda yang lahir tahun 1984 ini tinggal di sebuah
apartemen kelas bawah. Rasa sayang terhadap ibunya,
membuat ia ingin memberikan yang terbaik buat keluarganya.
Ia belajar ini dari acara-acara televisi yang ditontonnya.
Di usianya yang ketika itu baru berumur 6 tahun (tahun 1990), ia
berjualan batu. Bukan batu untuk bangunan, namun batu untuk
mengganjal pintu rumah. Batu itu dilukisnya sehingga menarik. Dan
ia pun bisa menghasilkan uang dengan ide yang sederhana itu. Ia pun
tampil profesional walau baru berumur 6 tahun, yaitu dengan membuat
kartu nama. Di kartu nama itu tertulis “Farrah Gray, CEO Abad 21.
Farrah Gray telah menunjukkan keyakinan dirinya bahwa ia akan
menjadi seorang CEO bahkan sejak di umur 6 tahun.
Suatu ketika, Farrah Gray bertemu dengan seseorang bernama Roy
Tauer. Roy tertarik melihat kartu nama yang diberikan oleh seorang anak
yang masih berumur 6 tahun. Ia melihat adanya ambisi entrepreneur
/ wirausaha yang kuat di dalam diri anak itu, dan ia mengajak bekerja
sama mendirikan sebuah klub bisnis yang diberi nama UNEEC (Urban
Neighborhood Economic Enterprise Club), yaitu sebuah organisasi yang
mendorong anak-anak muda menjadi wirausaha.
Ia pun memulai usaha lotion, yang idenya tanpa sengaja ia temukan
ketika ia bermain-main dengan lotion ibunya. Perjalanan karir bisnisnya
pun terus mengalir, sehingga ia pun bisa berkantor di Wall Street
Journal. Di usia ke-11, ia diliput oleh stasiun TV KVBC Channel 3 dan

mendapat gelar kehormatan dari Allen University. Tiga tahun kemudian,
ketika ia berumur 14 tahun, ia menjadi jutawan dengan meraih 1,5
juta dollar penghasilan dari perusahaannya Farr Out Food. Di usia
19 tahun, ia mengakuisisi sebuah majalah internasional, Innercity. Ia
mulai membagikan kesuksesannya di usia 21 tahun dengan menulis
buku tentang perjalanan suksesnya, salah satu judul bukunya adalah
Reallionaire.
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jutawan muda
bermodalkan
percaya diri

mutu manikam

Farrah Gray

Dalam buku ini Farrah Gray membuka rahasianya sehingga bisa berubah
dari seorang anak yang harus antre makanan dengan kupon bantuan
publik, menjadi seorang pengusaha sukses di usia yang masih sangat
muda. Ia memandu kita menunjukkan langkah menuju kekayaan, di
antaranya:
1. Memahami kekuatan sebuah nama.
2. Bagaimana mengubah penolakan menjadi kesempatan.
3. Bagaimana meraih setiap kesempatan.
4. Bagaimana mengikuti arus tapi tetap mengarah ke tujuan Anda.
5. Memfokuskan waktu Anda pada apa yang Anda kuasai.
Farrah Gray adalah seorang anak yang berasal dari kalangan minoritas
di Amerika, dan sekarang pun ia masih menjadi bagian dari kalangan
minoritas. Bedanya, kalau dahulu Gray adalah seorang keturunan AfrikaAmerika miskin, yang merupakan minoritas di Amerika, maka sekarang
ia telah menjelma menjadi milyarder muda, yang juga merupakan
minoritas di dunia ini, karena ia telah menjadi bagian dari 1% penduduk
dunia yang menguasai peredaran uang.
Farrah Gray adalah seorang pemuda yang dinamis dan optimis, yang
senantiasa percaya akan kata-kata neneknya yang berbunyi: “‘If better is
possible, than good is just not enough.” – Jika kita bisa melakukan yang
lebih baik, maka bagus saja belum cukup.
(diolah dari http://www.facebook.com/pages/Motivasi-dan-Inspirasi-Sukses-/145995508791387?ref=hl)



seputar sawiran
metrosawiran

Beberapa saat yang lalu kami menanyakan kepada anggota,
kenapa memilih CU Sawiran. Seorang anggota CU, mengaku
tertarik bergabung dengan Sawiran karena mengetahui
manfaat yang akan diperolehnya.
“Saya mendengar banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan
menabung di Sawiran. “Saya khawatir gaji saya akan habis begitu
saja jika tidak ditabung. Di Sawiran, saya mempunyai kewajiban
menabung setiap bulan, dalam simpanan wajib.” menurutnya banyak
keuntungan yang diperolehnya, tidak hanya simpanan sahamnya
bertambah, namun keuntungan anggota yang lain juga dapat
dinikmati, salah satunya adalah pinjaman. Anggota tidak begitu
saja dapat meminjam dana di Sawiran, karena punya kewajiban
menabung dahulu setelah mendaftar.
”Saya menjadi terbiasa menabung, dan memperoleh manfaat dari
berbagai bentuk balas jasa yang diberikan CU,” kata anggota tersebut
yang sudah menjadi anggota sejak tahun 2007.
Baginya, menabung di lembaga keuangan lain, sama sekali
tidak memberikan keuntungan karena yang diberikan hanyalah
keuntungan kecil untuk setiap nasabah. Hal ini berbeda dengan yang
diterapkan oleh credit union.
Berbagai Manfaat Credit Union
Keberadaan CU, memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat.
Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya, apakah CU sama
dengan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan lain?
Credit Union, tentu saja beda dengan koperasi simpan pinjam atau
lembaga perbankan umumnya. Manfaat credit union bagi anggota
adalah mengubah pola pikir. Dari yang terbiasa instan – mendaftar
langsung dapat pinjaman dan langsung menggunakannya - menjadi
menciptakan modal (saham) terlebih dahulu dengan menabung
secara rutin. Jika telah mengumpulkan modal melalui simpanan
saham, baru dapat memanfaatkan atau meminjam dana. Hal inilah
yang membuat credit union berbeda dengan lembaga keuangan
lainnya,”
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Selain itu, di CU Sawiran, seorang anggota dapat mengubah
kebiasaannya dari tidak biasa menabung menjadi biasa
menabung. Anggota CU Sawiran selalu mempunyai dana dalam
bentuk simpanan saham yang terus meningkat, dan selalu bisa
memanfaatkan simpanan saham tersebut untuk mengingkatkan
kualitas ekonomi dan usaha mereka. Menabung di Sawiran berbeda
dengan menabung di lembaga lain. Biasanya setelah menabung,
uang tersebut ditarik untuk dipergunakan. Tetapi di CU Sawiran
tetap ada dana yang tersimpan untuk keperluan dan langkahlangkah ke depan.

Bersama CU Sawiran

mengubah
pola pikir

Kepercayaan anggota
Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat
kepada CU Sawiran , jumlah TP (Tempat Pelayanan) pun terus
bertambah dari tahun ke tahun. Dari satu TP di Dusun Sawiran
Nongkojajar, saat ini kami dapat melayani anggota di sebelas TP.
Jumlah anggota yang terus bertambah tiap tahunnya, tidak terlepas
dari upaya pengurus, pengawas dan manajemen dalam menerapkan
prinsip manajemen yang terbuka, di mana setiap perkembangan
selalu ditampilkan per bulan.
Adanya unsur kepercayaan dan kebersamaan yang diutamaka,
maka di CU Sawiran setiap anggota dapat mengetahui setiap
perkembangan yang terjadi di CU. Melalui bulletin ini anggota
mendapatkan informasi dari bulan ke bulan tentang kemajuan CU
Sawiran. Setahun sekali Rapat Anggota Tahunan (RAT) digelar secara
terbuka. Para anggota dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan
berkembang di Sawiran.
Kepercayaan adalah hal yang utama bagi pelayanan CU Sawiran
ke masyarakat luas. Menjadi anggota ataupun tidak adalah pilihan
anda. Kami akan tetap memberikan yang terbaik. Salam.
(dikutip dari https://www.facebook.com/CUSawiran/notes)

sawiran menjawab
•
•

Pelayanan
Keamanan dan
kenyamanan
• Hubungan antar
sesama anggota
mulai dari kalangan
yang paling rendah
sampai yang mapan.
Agar CU Sawiran semakin
maju. Terima kasih, sukses
selalu untuk CU Sawiran

november2015

Salam sejahtera,
mohon CU Sawiran
selalu meningkatkan:

Meningkatkan
Relasi dan Pelayanan
Salam sejahtera untuk kita semua, Kami mengapresiasi saran masukan Saudari
selaku anggota yang mau perhatian dan peduli pada perkembangan serta tantangan
kebutuhan CU Sawiran bagi anggota maupun masyarakat umum.
Target tercapainya pelayanan prima sedang dan akan terus kami benahi, selaras dengan
pengembangan potensi maupun kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada.
Mengingat keberadaan SDM adalah dinamis sehingga kapasitas mereka harus selalu mampu
menjawab setiap permasalahan tantangan serta kebutuhan anggota ataupun masyarakat dimana
CU Sawiran menjalankan visi dan misi besarnya. Terimakasih

rehat

Di pengadilan

Hakim

: “Anda kenal dengan tersangka?”

Hakim (mulai jengkel) : “Jadi anda kenal dengan saudara Kadir?”

Saksi

: “Tidak pak!”

Saksi

: “Tidak Pak.”

Hakim (mengulang) : “Anda tidak kenal dengan orang ini?”

Hakim (geram)

: “Lhoo... Tadi katanya kenal?!”

Saksi

Saksi

: “Sama Kadir kenal, sama saudaranya tidak!”

Hakim

: “GRRRRR!”

: “Kalau dia kenal, namanya Kadir, bukan
Tersangka.”
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metrosawiran

sosok

Sejak bekerja serabutan ia sudah mengenal
dan bergabung di CU Sawiran Lawang
karena dia melihat ada keunikan di lembaga
ini, terutama kedekatan antara anggota
dengan manajemen. Pihak manajemen akan
dengan sabar melayani dan memberikan
solusi kepada anggota. Maka, tidaklah heran
kalau anggota di sini juga bisa bersolidaritas.
Contohnya kalau ada salah satu anggota
mendapatkan masalah maka anggota
lainnya ikut memberikan jalan keluar dan
dukungan. “Hal itu hanya ini yang terjadi di
sini, “kata Mi’roj dengan serius.

Tak Pilih-pilih Pekerjaan
Mochamad Mi’roj selama ini tidak memilihmilih pekerjaan. Bekerja apa pun ia tidak
malu. “Banyak pekerjaan yang sudah saya
rasakan, dari kuli bangunan, pemulung
plastik, dan pekerjaan serabutan lain saya
lakukan. Saya tidak malu karena pekerjaan
ini halal.” Pengalaman tersebut telah
mendewasakannya.
“Dari berbagai pengalaman pekerjaan
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penasehat
Pengurus CU Sawiran
penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto

redaktur pelaksana
Tengsoe Tjahjono
Melina
Lukman Susetyo

akhirnya saya menemukan pekerjaan yang
sesuai di hati dan waktu. Pekerjaan jasa
penggilingan bumbu masak di pasar besar
Lawang merupakan pekerjaan yang sangat
menyenangkan. Apalagi di dukung lokasi
yang strategis dan lingkungan yang kondusif.
Dengan pekerjaan ini saya bisa saling
berbagi pengalaman dengan pelanggan dan
pedagang–pedagang sekitar.”

alamat /iklan
CU Sawiran TP Blimbing
Jl. L.A. Sucipto 46 Malang
Telp. (0341) 477777
Fax. (0341) 474768

Setiap pekerjaan pasti ada pasang surutnya
karena pekerjaan ini ada musimnya.
“Beruntung banget saya mempunyai
pelanggan tetap sampai kota Singosari
dan Purwosari. Sehingga saya tak pernah
khawatir.” Di samping pekerjaan utamanya
di bidang jasa penggilingan bumbu masak,
Mochamad Mi’roj mempunyai hobi yang
menguntungkan yaitu jadi wasit sepak
bola area kabupaten Malang. Ke depan ia
mempunyai harapan untuk membesarkan
usaha dengan berjualan bumbu masak yang
nanti akan dikelola oleh istrinya. Semoga
sukses ya

Mochamad Mi’roj
“Menerima jasa Penggilingan
Bumbu masak”
Pasar Besar Lawang Malang
Rumah :
Jln Anjasmoro gang Pengadilan
RT 004 RW 002 Lawang
081333878163

e-mail
metro@cusawiran.org
rekening
BCA an. Kopdit Sawiran
No. 3163102214
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