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CU Sawiran didirikan
untuk memberdayakan potensi
masyarakat. Gerakan pemberdayaan
menjadi salah satu visi lembaga ini.
CU Sawiran berkeinginan untuk
membangun masyarakat yang
mandiri secara finansial. Oleh karena
itu semua anggota CU Sawiran
diharapkan mampu mengembangkan
asset, investasi, dan kemampuan tata
kelola keuangan keluarga. Dengan
demikian, terciptalah masyarakat
sejahtera dan berdaya.

cu sawiran ialah

sebuah
gerakan

http://www.fatu.nu/wp-content/uploads/2011/09/diversity-1500x1235.jpg

Sawiran memang
sebuah lembaga
keuangan. Namun, ia bukan
sembarang lembaga keuangan.
CU Sawiran bukan sekadar
lembaga simpan-pinjam. Produk
simpan-pinjam bukannya tujuan
utama lembaga ini tatkala
didirikan.

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) 499303
Tosari Pasar Tosari - Pasuruan
Telp. (0343) 571060

Probolinggo

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

Blitar

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

Malang Raya

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



melangkah
bersama
T

ak semua persoalan bisa dipecahkan
sendiri. Banyak masalah akan tuntas
diselesaikan jika dihadapi bersama-sama.
Kebersamaan mampu mengatasi persoalan
kita. Hal tersebut juga terjadi di CU Sawiran.
Pada prinsipnya anggota CU Sawiran bersekutu
sebagai sebuah keluarga. Solidaritas dibangun untuk
membantu memecahkan persoalan anggota lain,
saling membantu dan saling peduli. Kita bergabung
demi sama-sama bahagia.
http://www.wallpaperswidefree.com/Independence-Day/wallpaper/15-August-2014-independence-day-with-Mahatma-Gandhi-hd-wallpapers

Kantor Pusat

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

http://res.cloudinary.com/www-virgin-com/virgin-com-prod/sites/virgin.com/files/Articles/Travel%20Getty/mountain_climb.jpg

beranda

Belajar dari

Kebahagiaan terjadi ketika apa yang Anda
pikirkan, apa yang Anda ucapkan dan apa
yang Anda lakukan berjalan selaras.

Mohandas Karamchand Gandhi
1869-1948 -pemimpin gerakan India merdeka

metro sawiran

makna filosofis

gerakan credit union
oleh : Ashar Chilmi

K

elahiran Credit Union di Indonesia
selaras dengan kondisi perjuangan
para pendiri dan perintis bangsa dalam
mencapai kemerdekaan. Dampak
mendasar yang bisa kita rasakan
ialah bahwa sebagai bangsa yang
majemuk dari sisi suku, agama, ras, adat
budaya dan beragam golongan lain
mampu berinteraksi untuk mencapai
kesejeahteraan bersama.
Sisi penting lain dengan terbebasnya
bangsa kita dari ‘belenggu penjajah’
diantaranya terbukanya peluang dan
kesempatan setiap anak bangsa untuk
mengaktualisasikan bakat dasar insani yang
dikaruniai oleh Sang Maha Pencipta. Pada
akhirnya bilamana setiap unsur penting dalam
kebutuhan fitrah manusia tadi telah terpenuhi
maka segenap pengorbanan atas perjuangan
memerdekakan diri semua individu tidak akan
sia-sia.
Kekuatan diri tiap individu tersebut bila
diikat-satukan dengan kekuatan orang lain
secara bersama-sama dalam mewujudkan
kebutuhan, kepentingan, harapan, cita-cita
mulia akan berubah menjadi ‘daya besar’
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yang bermuatan magnet saling merekatkan.
Keanekargaman kelebihan diri entah itu
berupa potensi bakat insaniah, kekayaan alam
dan sumber daya lain yang telah menyatu
tersebut selanjutnya oleh para penggerak
gerakan credit union termasuk pada pendiri
koperasi dinamakan ‘swadaya’ . Daya magnet
swadaya itu terus menerus bergesekan untuk
saling mengasah diri melalui komunikasi baik
secara langsung ataupun tidak langsung untuk
tetap fokus mengembangkan kesempatan dan
kemampuan menuju terwujudnya harapan,
cita-cita bersama yakni kesejahteraan umum.
Hasil gesekan magnet yang berkelanjutan
tadi menemukan media komunikasi luar
biasa dalam meningkatkan, memajukan
sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui jalur ‘pendidikan’. Dalam konteks arti
yang lebih umum setiap anggota masyarakat
bersekempatan sama untuk memperoleh
akses pengajaran, pengembangan diri,
pendampingan dan perberdayaan baik yang
diselenggarakan oleh institusi resmi negara
maupun lembaga inisiasi yang lahir dari oleh
dan untuk masyarakat semua.
Pendidikan akan menjadi amat jelas
terukur jika hasil interaksi atas proses gesekan

minat, bakat, keterampilan hingga keahlian
yang dimiliki seseorang telah berimbas pada
‘nilai-budaya’ entah yang sudah lama atau
mampu memperbaharui nilai manfaat. Upaya
untuk saling melengkapi adanya kekurangan
pada diri seseorang dan ditemukenali pada
kelebihan yang ada pada orang lain hanya bisa
terwujud jika lahirnya cara berpikir, bersikap
dan bertindak dengan mengedapankan
unsur simpati (bukan antipati), empati
(peduli) serta kerelaan bersama dalam
‘bersolidaritas’; yaitu ketika masing-masing
individu telah mampu menekan diri untuk
tidak mengedepankan tingkat ego-sentris,
watak selfish, perilaku pragmatis, maupun
gaya hidup hedonis. Kondisi ini menjadi syarat
penting yang mendukung semua orang untuk
‘total’ menunjukkan daya kreativitas, solutif,
produktif dan penuh variasi ‘inovasi’.
Semoga kajian alur menyeluruh tentang
filosofi hidup dan kehidupan tersebut menjadi
bahan perenungan bagi penggiat credit union
untuk sadar bahwa kesejahteraan suatu
bangsa dan seluruh umat manusia ‘hanya’
bisa terwujud melalui gerakan ‘orang-orang
yang saling percaya’.



foto dari http://podiumconsulting.com/the-podium-project/2015/5/15/eleven-proven-techniques-to-help-your-answer-your-audiences-toughest-questions

http://www.realadventure.co.uk/email/creston-better-together/

gerakan cu

http://corporatecomplianceinsights.com/top-five-corporate-compliance-challenges-in-2010-for-technology-companies/

Cakrawala

mengenal

SAK-ETAP

A

pa yang dimaksud
dengan SAK-ETAP
(Standard Akuntansi
Keuangan untuk Entitas
Tanpa Akuntabilitas
Publik)?
Pengertian SAK sudah
dibahas pada Metro Sawiran
edisi Februari 2016.
Sekarang mari kita bahas
ETAP.



Kriteria Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
adalah:
1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang
signifikan (tidak terdaftar pada otoritas
pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator
lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar
modal. Entitas tidak menguasai aset dalam
kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok
besar masyarakat, seperti bank, entitas
asuransi, pialang dan/atau pedagang
efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank
investasi).
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk
tujuan umum (general purpose financial
statements) bagi pengguna eksternal.

Apa Manfaat SAK ETAP?
Dengan SAK ETAP diharapkan Lembaga/Perusahaan
kecil dan menengah memperoleh manfaat:
1. Dapat membuat dan menyusun Laporan
Keuangannya sendiri, karena lebih mudah
implementasinya dan lebih sederhana dibandingkan
dengan SAK Umum.
2. Walaupun Lebih mudah implementasinya dan lebih
sederhana tetapi tetap dapat memberikan informasi
yang andal dalam penyajian laporan keuangan
3. Lembaga/Entitas tetap dapat diaudit dan
mendapatkan opini audit, sehingga Lembaga/Entitas
dapat menggunakan laporan keuangannya sesuai
dengan kebutuhan dalam pengembangan usahanya.

metro sawiran

http://bizenablr.com/Family-business-sell-not-sell

Tips

tips sukses :
mengembangkan
bisnis dengan
pasangan

P

ernikahan bisa terkoyak oleh perselingkuhan, komunikasi yang tidak baik, pertalian yang tak sempat terang, dan kadangkadang oleh bisnis. Apabila Anda tak pro aktif, usaha keluarga bakal menghancurkan pernikahan. Berikut sejumlah cara untuk
menjaga pernikahan tetap langgeng dibawah tekanan tugas dan bisnis.
1. Saling melayani
Pasangan yang saling melayani mempunyai
peluang lebih baik dalam membangun
keberhasilan. Saling melayani pasangan
yakni menjadi energi pernikahan dan
mengesampingkan ego masing-masing.
Janganlah memasukan ego buat mengatur
pernikahan dan bisnis Anda. Ciptakan ruang
cinta di antara pekerjaan bisnis, keluarga, dan
pasangan Anda.
2. Lebih banyak cinta
Kesalahan lain terhadap step awal
membangun bisnis yakni berkurangnya
keintiman pasangan. Jadwal perjalanan,
keletihan, stres lantaran hambatan dalam
penjualan, jam kerja yang panjang, perhatian
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terhadap anak-anak, rekan, dan kewajiban
masyarakat bakal mengganggu keintiman.
Padahal mempunyai waktu bersama dan
kedekatan, dan tak hanya memikirkan usaha
justru membangun relasi harmonis dan akan
lebih antusias dalam berbisnis.
3. Janganlah Bilang “Mana Sempat”
Tidak sedikit entrepreneur berdalih
sibuk sehingga kurang memperhatikan
pasangannya. Kalau Anda berpikir, “Kami
tidak mempunyai cukup waktu untuk
bersama sebab sedang membangun bisnis “,
tentu Anda tidak benar. Jika Anda memiliki
sebuah tim yang kompeten untuk melakukan
visi, maka Anda dapat akan lebih memiliki
banyak waktu untuk bersama dengan

pasangan. Anda memiliki peluang untuk pergi
sekali setahun. Justru seringlah bersyukur
dengan kelimpahan itu dengan cara lebih
menghargai pernikahan Anda, tingkatkah
pertalian kasih dengan pasangan Anda.
4. Ibadah Bersama
Mahligai rumah tangga dan usaha keluarga
dapat makin kokoh bila Anda laksanakan
ibadah bersama. Berdoa, membaca bersama,
membagi petunjuk dan pengalaman hidup.
Ingat, pernikahan yang langgeng merupakan
titik awal sebuah kerajaan bisnis yang
fantastis. Ini cara yang strategis dan cerdas
buat berinvestasi dengan cara membangun
persatuan yang lebih kuat bersama pasangan
Anda.



Suara

solidaritas
membawa
berkah
“Kami semua di sini sedang berduka,
baik petani, pengelola penginapan,
persewaan jeep, persewaan kuda,
warung, toko,“ ungkap Subur anggota
TP Ngadisari yang memiliki toko
pracangan dan jual bensin eceran.
Erupsi Bromo bedampak bagi
perekonomian keluarganya. Hampir
50% pendapatan dari toko menurun.
Sebagai koordinator wilayah Desa Jetak
ia berusaha memberikan semangat
pada anggota-anggota yang lain.
Baginya jika pasrah saja tidak akan
menghasilkan. Ia yakin para anggota CU
Sawiran di TP Ngadisari mampu bangkit
dengan bantuan CU. Sungguh, CU
Sawiran bukan hanya lembaga simpan
dan pinjam, tapi sebuah gerakan
pemberdayaan.

Subur

Anggota TP Ngadisari

Toko Pracangan
Desa Jetak Sukapura Probolinggo
081234566784

C

U Sawiran kembali di uji. Setelah erupsi Gunung Bromo tahun 2010,
kini erupsi serupa terjadi kembali di awal Desember 2015. Yang paling
merasakan dampaknya adalah TP Tosari dan TP Ngadisari. Solidaritas kita
sebagai insan CU sangat diperlukan disini. Slogan “Together We Are Better”
harus benar-benar dibuktikan dalam suatu tindakan. Maukah anda terlibat??

“Awal saya menjadi anggota CU Sawiran tahun 2010.
Mungkin sudah kehendak Tuhan saya mengenal CU
Sawiran. Pas baru awal-awal menjadi anggota sudah
ada peristiwa erupsi gunung Bromo. Homestay yang
saya kelola juga mengalami penurunan pemasukan.
Cuma untuk erupsi Bromo kali ini tidak terlalu
berdampak bagi wisatawan asing. Wisatawan asing
justru makin tertarik dan penasaran dengan kondisi
Bromo terkini. Media terlalu lebay memberitakan
kondisi Bromo,” ungkap Sri Hartatik geram. Padahal
sudah ada pengumuman dari BMG kota Probolinggo
yang menyatakan bahwa kawasan Wisata Taman
Nasional Bromo Tengger Semeru dibuka dengan
batas-batas yang sudah ditentukan.. “Semoga lewat
Metro Sawiran bisa disosialisasikan kondisi Bromo
yang sesungguhnya agar geliat perekonomian
cepat pulih. Kami butuh dipromosikan bukannya
dimatikan,” ungkapnya menutup perbincangan.

“Saya pasrah saja, “ ungkap Sukarnam dengan
nada tak bersemangat, “Kini saya lebih memilih
untuk pasrah dan mengunggu sampai erupsi
benar-benar berakir. Aktivitas saya sehari-hari
selain bertani ya membantu sebagai perangkat
desa di Ngadas dibidang pembangunan. Jadi
untuk kesibukan sedikit bisa mengobati duka
saya. Untung saya sudah bergabung dengan
CU Sawiran. Setidaknya CU Sawiran sudah
memberikan solusi untuk permasalahan saya
ini, dan harapan saya semoga erupsi ini cepat
berlalu dan perekonomian masyarakat kembali
pulih. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan
tidak akan menguji umat-Nya di luar batas
kemampuannya, Selain saya berpasrah diri
namun tetap berdoa agar hasil pertanian saya
ke depan akan dilipatgandakan seperti pasca
erupsi sebelumnya.”

Sukarnam

Anggota TP Ngadisari

Perangkat Desa Ngadas & Petani Sayur
Rmh : Desa Ngadas Sukapura Probolinggo
085233499998

Sri Harnanik

Anggota TP Ngadisari

Pengelola Homestay “Bu Nanik” Bromo
Desa Wonokerto Sukapura Probolinggo
081336480224
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Gagas

memberdayakan
masyarakat
melalui
credit union
oleh : Tengsoe Tjahjono
(Anggota CU sawiran)

C

redit Union kali pertama
digerakkan oleh Raiffeisen
untuk menjawab kondisi
masyarakat di Jerman ketika
itu yang sedang mengalami
krisis ekonomi. Credit Union
merupakan lembaga keuangan
yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat ,
untuk meningkatkan kesejahteraan
dan martabatnya, melalui
pelayanan simpan dan pinjam.
Ketika itu Raiffeisen memiliki
pengalaman bahwa membagi
–bagikan uang kepada orang–
orang miskin ternyata gagal
membawa perubahan. Justru
bantuan yang bersifat mendorong
pemberdayaan manusia seutuhnya
yang meningkatkan kesejahteraan
mereka.
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Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan
masyarakat? Pemberdayaan masyarakat
berarti proses pembangunan di mana
masyarakat berinisiatif untuk memulai
proses kegiatan sosial demi memperbaiki
situasi dan kondisi diri sendiri. Semua itu bisa
tercapai manakala seluruh masyarakat ikut
berpartisipasi. CU Sawiran memandang ada
4 faktor penting berkaitan dengan upaya
pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan,
swadaya, solidaritas, dan inovasi.
1. Pendidikan
Pendidikan anggota sangat penting
dalam gerakan CU. Pendidikan bukan hanya
secara formal, misalnya melalui pelatihan
atau lokakarya. Tidak hanya itu. Namun,
CU Sawiran terus-menerus melakukan
pendampingan dan membangun tradisi
kesadaran tata kelola keuangan yang benar
dan sehat. Semua anggota diarahkan
untuk memiliki kebiasaan menabung,
mengembangkan aset, dan berinvestasi.
Harapannya kelak mereka bisa memiliki
kemandirian finansial.

2. Swadaya
CU Sawiran selalu berusaha membangun
kesadaran anggota betapa pentingnya
mengembangkan modal sendiri. Pelan-pelan
anggota diajak untuk tidak bergantung lagi pada
modal pihak ketiga. Maka sebagian uang SHU
yang diterima oleh anggota diarahkan untuk
disimpan sebagai simpanan di CU, memperbesar
simpanan suka rela, dan sebagainya. Kebiasaan
yang baik di CU ini bisa diadopsi dan diadaptasi ke
dunia usaha yang mereka jalankan.
3. Solidaritas
Saling membantu satu dengan yang lain
merupakan spirit CU Sawiran yang selalu
disosialisaikan kepada anggota. Bahwa, uang
yang disimpan di CU Sawiran bukan hanya
bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga berguna
bagi anggota lain. Oleh karena itu setiap anggota
diharapkan tertib dalam melaksanakan kewajiban
administrasinya supaya tidak mengganggu
pelayanan kepada yang lain. Kredit macet
misalnya, bukan hanya mengganggu roda CU
Sawiran, namun juga mengganggu nafas hidup
anggota lainnya.
4. Inovasi
Masyarakat maju ialah masyarakat yang siap
dan mau memperbarui diri. Menjauhkan diri dari
kebiasaan konsumtif dan mengubah cara berpikir
ke pengembangan asset merupakan contoh
inovasi. Membiasakan diri untuk membuat
rencana anggaran tahunan dan tidak membiarkan
uang mengalir tanpa perencanaan merupakan
bentuk inovasi. Dengan menjadi anggota CU
Sawiran, masyarakat memiliki kesadaran baru
mengenai pentingnya perencanaan dan evaluasi
keuangan.
Itulah potensi CU Sawiran sebagai sebuah
gerakan bersama. Hanya, sekali lagi, semua itu bisa
terwujud bila semua anggota aktif berpartisipasi.



B

erlibur merupakan cara yang
efektif untuk bisa mengembalikan
konsentrasi dan menghilangkan stres akan
semua hal yang membuat penat. Selain
penghilang stress, berlibur juga merupakan
solusi untuk menambah keakraban dalam
rumah tangga dan kemesraan suami
istri. Namun banyak yang mengatakan
bahwa liburan akan banyak menghabiskan
banyak uang bahkan tidak ada manfaat
nya sama sekali.

berlibur
murah
meriah

Padahal berlibur sendiri tidak selalu identik
membutuhkan budget atau dana yang banyak.
Karena ada cara-cara lain untuk menikmati
liburan dengan dana yang murah ataupun
tanpa uang sekalipun, seperti menghabiskan
waktu di rumah atau pergi ke objek wisata yang
murah meriah namun berkesan sehingga bisa
menjadi kenangan.
Trik Berlibur Murah Meriah
1. Cari Lokasi Tempat Liburan
Memang lokasi akan menentukan budget
liburan yang akan dikeluarkan selama berlibur.
Namun untuk mendapat harga yang murah,
maka usahakan untuk mencari lokasi tempat
liburan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan.
Selain itu, usahakan juga untuk memilih
lokasi yang tidak terlalu jauh supaya biaya
perjalanannya pun murah.
2. Piih Objek Wisata Murah Meriah
Di Jakarta khususnya banyak objek wisata
yang murah meriah dan tidak membuat
kantong jadi bolong. Seperti contoh kebun
binatang, wisata ke Kota Tua atau bisa wisata
alam dan bersepeda santai. Objek wisata
tersebut mungkin bisa menjadi pilihan untuk
liburan hemat dan murah meriah namun



tetap menyenangkan. Atau Anda bisa Keliling
Kota di Indonesia dengan Bis Tingkat Wisata

dana liburan akan banyak digunakan untuk
menyewa penginapan dan belanja oleh-oleh.

3. Pilih Penginapan Murah
Jika memang Anda dan keluarga sudah
merencanakan untuk berlibur maka
usahakan untuk memesan penginapan jauh
hari sebelum berangkat. Memang untuk
penginapan bisa dikatakan merupakan faktor
yang akan mengeluarkan banyak pengeluaran.
Mungkin tak perlu memilih hotel bintang 4,
cukup losmen, atau rumah penduduk.

5. Manfaatkan Adanya Saudara
Ini aneh, namun banyak dilakukan!
Biasanya kita akan melakukan liburan di
kota yang terdapat sanak saudara di sana.
Setidaknya dengan adanya saudara, maka
budget untuk penginapan bisa dihilangkan
atau bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain.

4. Belanja Oleh-Oleh Jangan Terlalu Banyak
Sudah umum jika berlibur, selain
menikmati suasana liburan maka oleh-oleh
akan menjadi hal yang penting ketika berlibur.
Untuk mengurangi biaya yang terlalu besar,
maka belanja oleh-oleh lebih baik dikurangi
atau jangan terlalu banyak. Karena biasanya,

6. Bawa Bekal
Jika memang sudah menentukan lokasi,
dana liburan, dan mempersiapkan semua
maka jangan lupa untuk membawa bekal
baik makanan siap saji atau bahan makanan
yang bisa dimasak ketika berlibur. Dengan
membawa bekal, tentu akan mengurangi biaya
sekaligus menghemat dana liburan Anda.
(Diolah dari http://apuy-puye.com/tips-liburan-hemat-murah/)
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http://derekmeetsworld.com/2015/09/16/15-things-about-backpacking-you-usually-dont-hear-about-part-1/

Klinik Finansial

Sawiran Enterpreneur Community
http://blog.jobtiger.bg/tag/netuarking

Berangkat dari pengalaman Raiffeisen tersebut,
CU Sawiran mencoba untuk melihat apa yang
bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
yang lebih baik. CU Sawiran mempunyai potensipotensi yang begitu besar dalam sumber daya
yang dimilikinya. CU Sawiran mempunyai lebih
dari 6.700 anggota dari berbagai latar belakang
dan berbagai macam pekerjaan dan usaha. Di
dalam anggota CU Sawiran banyak pelaku usaha.
Yang menjadi PR besar di CU Sawiran adalah
bagaimana bisa membuat jaringan untuk bisa
mengoptimalkan pemberdayaan di setiap sumber
daya yang ada.

pemberdayaan potensi
sumber daya CU Sawiran

F

riedrich Wilhelm Raiffeisen, penggagas Credit Union, dihadapkan pada
situasi perekonomian yang terpuruk di masyarakat yang dipimpinnya.
Melihat hal ini, Raiffeisen tergerak untuk bisa mengentas penderitaan yang
dialami oleh masyarakatnya. Langkah yang dilakukan oleh Raiffeisen adalah
memberikan ikan kepada masyarakat, yaitu mengumpulkan orang-orang
kaya untuk bersama-sama ‘urunan’ memberikan uang dan juga roti kepada
masyarakat miskin untuk bisa menopang kehidupan masyarakat. Namun cara
tersebut tidak bisa bertahan lama karena dari dalam diri masyarakat sendiri
belum muncul kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan perekonomian
mereka. Cara itu bukannya mengentas mereka namun malah membuat mereka
menjadi tergantung terhadap bantuan dari orang lain.
Melihat cara yang dilakukannya untuk
menolong masyarakatnya tersebut tidak
membuahkan hasil, maka Raiffeisen
memberikan pancing. Raffeisen mencoba
untuk melakukan pemberdayaan kepada
masyarakatnya. Raiffeisen tidak lagi
mengumpulkan orang-orang kaya, namun
beliau justru mengumpulkan orang miskin
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itu sendiri dan mengajak mereka untuk
saling menolong satu sama lain. Raiffeisen
mengajaka masyarakatnya untuk saling
bersolidaritas satu sama lain, untuk saling
memberdayakan satu sama lainnya.
Dengan secara bersama-sama saling
memberdayakan maka akan mencapai
kehidupan yang lebih baik.

Jaringan yang akan dibangun oleh CU Sawiran
adalah menghubungkan pelaku usaha yang satu
dengan pelaku usaha yang lain sehingga terbentuk
pasar. Misalnya di sektor pariwisata, ada anggota
yang berada di kota mempunyai usaha travel,
anggota yang di TP Tosari mempunyai usaha
menyewakan jeep untuk wisata ke Bromo dan
anggota TP Ngadisari yang mempunyai usaha
menyewakan kuda. Ketiga anggota tersebut bisa
bekerja sama apabila anggota yang mempunyai
usaha travel menghantar tamu yang akan
berwisata ke Bromo. Atau di sektor perdagangan
dan pertanian, anggota yang berprofesi sebagai
pedagang sayur bekerja sama dengan anggota
yang berprofesi petani sayur. Atau anggota yang
berprofesi sebagai guru bisa bekerja sama dengan
anggota yang mempunyai usaha konveksi apabila
pihak sekolah membutuhkan kaos atau seragam.
Dan masih banyak lagi jaringan-jaringan yang
bisa dibangun dengan memanfaatkan potensi
yang ada. Dengan demikian anggota CU Sawiran
diharapkan bisa memanfaatkan potensi-potensi
yang ada kalangan anggota itu sendiri.
Pemberdayaan ini tentu saja tidak bisa
dilakukan oleh salah satu pihak. Pemberdayaan
ini menuntut kerja sama dari semua pihak yang
ada di CU Sawiran. Pemberdayaan membutuhkan
solidaritas, membutuhkan semangat untuk
berbagi. Mari kita berbagi untuk menuju
kehidupan yang lebih baik.



Seputar Sawiran
http://www.evangelicalsforsocialaction.org/reconciliation-and-dialogue/call-to-dialogue/

maupun non anggota mengenai CU
Sawiran, merupakan salah satu langkah
untuk mengembangkan anggota CU
Sawiran.
Sifat antusias itu pada dasarnya
menular. Jadi dalam kehidupan seharihari jika kita memiliki sifat antusias
hal tersebut memberikan efek positif
pada orang yang kita ajak berinteraksi.
Orang yang antusias melakukan sesuatu
berdasar tujuan yang lebih besar dari
dirinya. Mereka memiliki keinginan
untuk membantu orang lain dan
membangun masyarakat.

antusiasme:

kunci sukses pelayanan
oleh : Dian Christiani

A

ntuasiasme sangat penting dalam
melakukan pekerjaan. CU Sawiran
mendasarkan karyanya dengan spirit
tersebut. Hal itu tercermin pada nilai dan
budaya yang dimiliki oleh CU Sawiran.
CU Sawiran memiliki nilai dan budaya yang
menjadi acuan agar menjadi lembaga keuangan
yang mempunyai kepribadian baik. Nilai dan
budaya tersebut ialah Humble, Empathy,
Antusiasme, Reliable, Tangiable, atau disingkat
menjadi HEART.
Edisi sebelumnya Metro Sawiran telah
membahas nilai dan budaya Humble (rendah
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hati), dan Empathy (mengetahui apa yang
menjadi kebutuhan anggota, dengan pendekatan
personal). Selanjutnya Metro Sawiran edisi kali
ini, akan membahas nilai budaya yang ketiga
Antusiasme.
Dengan Antusiasme setiap orang yang terlibat
CU Sawiran, dalam memberikan pelayanan selalu
penuh semangat untuk saling berbagi dalam
rangka peningkatan sikap hidup.
Sifat antusias yang dimiliki anggota dalam
melayani serta memberikan solusi dan
pengarahan tentang pengelolaan keuangan
memberikan efek positif bagi pendengarnya.
Pelayanan yang diberikan kepada anggota

Mereka secara alami tertarik untuk
berbagi antusiasme mereka dengan
orang lain. Nah, hal inilah yang menjadi
dasar acuan untuk mengembangkan
CU Sawiran dengan mengajak semua
orang yang terlibat dalam CU Sawiran
berantusias atau bersemangat
mengajak orang lain untuk ikut
merasakan manfaat dari menjadi
anggota di CU Sawiran. Setiap orang
yang sudah terlibat dalam CU Sawiran,
pasti dengan sendirinya akan muncul
sifat antusias ketika menjelaskan atau
memberikan pelayanan kepada orang
lain.
Sifat antusiasme juga dapat
menumbuhkan motivasi dan dorongan
bagi lawan bicara, karena secara tidak
langsung kita sudah mengajak orang
lain untuk ikut merasakan peningkatan
taraf hidup melalui produk-produk
yang ditawarkan oleh CU Sawiran.
Setidaknya dengan sifat Antusiasme
yang menjadi nilai dan budaya CU
Sawiran kita bisa melakukan ibadah,
dengan memberikan efek positif
terhadap orang lain serta berbagi tips
pengelolaan keuangan menurut CU
Sawiran.
metro sawiran

kabar sawiran

P

uji Syukur pada tanggal 05 Februari 2016 CU Sawiran
mendapatkan kunjungan dari saudara-saudara CU
Cikalmas Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut sangat terasa
suasana hangat dan kekeluargaan. Senyum dan keceriaan
yang tampak merupakan bukti nyata bahwa sebagai insan
CU semangat untuk setia memberdayakan tak kan pernah
luntur. Semoga kunjungan dan sharing yang dilakukan makin
mempererat tali persaudaraan antar CU Sawiran dan CU
Cikalmas.

P

ada tanggal 15-16 Februari 2016 CU Sawiran
mendapatkan kunjungan studi banding dari Kopdit Pelita
Usaha Temanggung. Sharing yang dilakukan lebih banyak
berfokus mengenai pinjaman perumahan dan penyediaan
dana untuk pinjaman perumahan tersebut.

Asset

Rp. 129.721.535.453
Jumlah Anggota

6.519
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Equity Liability Vol.Kredit

Rp. 28.731.992.522

Calon Anggota

Penyertaan Modal

Rp. 100.989.542.931

PERTUMBUHAN Kredit

13.071 30.466 21,37

%

Rp. 104.590.595.662

PERTUMBUHAN Anggota

5,33

%

PERTUMBUHAN Asset

29,18%
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sosok

siap melawan tantangan alam
dipastikan akan tetap bertahan sampai kapan karena aktivitas erupsi
tidak bisa diprediksi akan berakhir kapan. Tak hanya pertanian saja yang
merasakan dampak erupsi, namun pariwisata dan kegiatan ekonomi
non pertanian juga ikut lumpuh.
Memang jika kembali lagi belajar dari pengalaman, pasca erupsi
kondisi tanah akan lebih subur, hasil panen juga biasanya akan lebih
meningkat sampai 2 bahkan 3 kali lipat. Namun kembali lagi sikap
pasrah bukanlah solusi terbaik saat ini. Citro bersama sang istri
mencoba untuk membuka usaha Salon dan kelak hendak menambah
usaha d ibidang alat tulis dan perlengkapan sekolah. Selaku perangkat
Desa Ngadas dan juga sebagai Korwil CU Sawiran ia tak henti-hentinya
mengajak dan mendidik anggota CU Sawiran dan masyarakat sekitar
untuk mampu mengembangkan potensi diri guna mengembangkan
usaha selain pertanian. Mungkin kata “pasrah” bisa dirubah menjadi
“syukur atas berkah”. Berkah atas hasil pertaian mungkin saat ini masih
tertunda, namun keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik tetap
menyemangatinya.

“

Erupsi gunung Bromo lagi-lagi menyapa kami kembali diawal
pergantian tahun. Jika melihat dari pengalaman, erupsi
gunung Bromo kali ini tidak sedahsyat erupsi tahun 2010 yang
memakan waktu cukup lama yaitu 9 bulan. Namun dampak
yang kami rasakan kali ini lebih memberatkan karena berbeda
dengan erupsi tahun 2010 yang terjadi pascapanen,sedangkan
erupsi kali ini terjadi saat awal mulai tanam sehingga pertanian
di sini lumpuh total,” begitu tutur Citro Wibowo.

Dalam kondisi seperti itu Citro juga bersyukur, mengemban amanah
sebagai Koordinator Wilayah CU Sawiran yang juga berkecimpung
di dunia pertanian ini juga sedikit membantu mensosialisasikan
pentingnya budaya menabung. “Sudah digariskan bahwa kami
sangatlah dekat dengan alam, potensi alam Bromo sangatlah istimewa,
tinggal kami yang dituntut untuk lebih solider dan berinovasi. Jika mulai
saat ini sudah bisa menata diri baik lahir maupun batin, erupsi episode
yang akan datang sudah bisa kami jawab ‘Kami Sudah Siap’ dengan
senyuman tetap merekah di wajah kami masyarakat Tengger,” katanya
mengakhiri perbincangan.

Kebanyakan masyarakat di sini lebih memilih untuk “pasrah” dengan
kondisi ini. Tanaman kentang dan kubis sudah pasti “zonk” alias gagal
panen, tanaman bawang prei masih sempat bertahan tapi tidak bisa

penasehat
Pengurus CU Sawiran
penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto
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