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ekuatan Credit Union
semata-mata pada modal,
(CU) adalah pada
namun pada energi yang
tersedianya modal, apalagi
ditimbulkan oleh anggota,
jika memiliki modal besar.
pengurus, pengawas, dan
Pernyataan tersebut
manajemen. Anggota
merupakan pernyataan
yang partisipatif,
yang tidak dilandasi pada
pengurus yang kreatif
pengalaman empirik.
dan jujur, pengawas
Banyak koperasi kredit
yang menjalankan
gulung tikar walau semula
fungsi monitoring
dia digelontor dengan
dengan optimal dan
modal besar.
berwibawa, serta tim
Kekuatan CU bukan
manajemen yang

Andal, trengginas, dan
militan, merupakan
kekuatan yang
menentukan majumundurnya CU.
Sungguh, sinergi
empat energi itulah
nafas panjang sebuah
Credit Union. Jika mereka
berempat bergandengan
tangan secara kompak,
sebuah CU diharapkan
bisa menjadi besar, dan
berarti kesejahteraan
masyarakat bukan hanya
mimpi belaka.
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bersama

menapak
C

redit Union merupakan komunitas
orang yang saling percaya.
Kesalingpercayaan itu merupakan jiwa
Credit Union. Masing-masing pelaku
dalam operasionalisasi CU yaitu anggota,
pengurus, pengawas, dan manajemen harus
menyiapkan dan mewujudnyatakan diri
yang bisa dipercaya satu dengan yang lain.

Jika hal tersebut
dapat dicapai, insya
Allah seluruh komponen CU
bisa bersama menapak dalam irama
yang sama. Dengan demikian, kita
bisa menghindarkan sedikit mungkin
persoalan yang menghambat karya CU
dalam upaya membangun masyarakat
sejahtera.

Belajar dari

Penghasilan kita seperti sepatu, jika
terlalu kecil, mereka menjepit kita, tetapi
jika terlalu besar, mereka menyebabkan
kita tersandung dalam perjalanan.

Charles Caleb Colton
(1780-1832), penulis dan kolektor Inggris

metro sawiran
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gerakan cu

credit union
merupakan gerakan
menyejahterakan
masyarakat

C

redit Union (CU) merupakan sebuah gerakan yang berbeda
dibandingan dengan gerakan lembaga keuangan lainnya. Hal
tersebut sudah terlihat dari asal katanya yaitu dari kata credere yang
berarti percaya dan union yang berarti kelompok. Dengan kata lain
credit union merupakan sekumpulan orang yang saling percaya. Dari
situ kita sudah tahu perbedaannya dengan lembaga keuangan yang
lain. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kapitalis dan
hanya berorientasi pada profit. Walaupun sekarang sangat genjar
dan booming muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah tanpa
bunga yang mengusung sistem bagi hasil. Akan tetapi yang menjadi
pertanyaannya, Apakah lembaga keuangan tersebut percaya dan
mendidik nasabahnya? Apakah semua nasabah merupakan pemilik
lembaga keuangan tersebut yang mempunyai andil dalam menentukan
kebijakan?
April 2016

CU merupakan kumpulan orang (anggota) yang menjadi
pemilik bukan hanya investor besar seperti bank. CU
merupakan sebuah lembaga keuangan yang tidak mengincar
profit tetapi yang terpenting adalah menyejahterakan anggota.
Hal itu tercermin dari syarat keanggotaan, ragam produk
simpanan dan pinjaman, besaranya balas jasa dan dana sosial
yang diberikan. CU merupakan gerakan yang sederhana tapi
profesional. Hal itu terlihat dari bangunan CU yang sederhana
bukan bangunan mewah gedung bertingkat. Selain itu sistem
pengelolaanya yang profesional dan berorientansi pada
kesejahteraan anggota. Hal ini karena CU mempunyai prinsip
bahwa manusia tidak boleh terjebak dalam pengumpulan aset
atau uang melainkan membangun kekuatan moral dan fisik
manusia sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam segala
hal dengan kemampuan diri sendiri.
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Cakrawala

mahir akuntansi dengan

metode 5 jari

S

udah menjadi hal umum yang ketahui bahwa ilmu akuntansi
memiliki sistematika pengerjan yang panjang mulai dari
pencatatan hingga pelaporan. Namun sebenarnya akuntansi
sangatlah mudah dan menyenangkan bila ditelaah lebih
seksama. Seperti halya yang akan kita bahas dalam tips berikut
ini yang merupakan pondasi awal untuk kita mahir pada tahap
akuntansi selanjutnya yaitu dengan menggunakan lima jari kita.

Langkah selanjutnya mari kita lipat jari kita
sehingga ibu jari bertemu dengan kelingking.
Dua jari yang bertemu ini memiliki saldo normal
didebet, yang secara otomatis ketiga jari lainnya
memiliki saldo normal di kredit. Dengan kata
lain, asumsinya setiap penambahan saldo akan
menambah pada saldo normal masing-masing
dan begitu juga sebaliknya.

Berikut gambarannya :

Ketika kita sudah memahami salah satu
dasar akuntansi yang satu ini, maka aka
mempermudah proses belajar akuntansi di
tahap-tahap yang berikutnya. Mudah bukan?

1.
2.
3.
4.
5.



Ibu Jari diperankan sebagai ASSETS/HARTA
Jari telunjuk diperankan sebagai PASSIVA/KEWAJIBAN
Jari tengah diperankan sebagai EQUITY/MODAL
Jari manis diperankan sebagai INCOME/PENDAPATAN
Kelingking diperankan sebagai EXPENSE/BEBAN

By MSM

metro sawiran

1. Jangan Takut dan Khawatir
Perasaan takut dan khawatir merupakan
pikiran kita yang paling tidak produktif.
Sebagian besar hal-hal yang kita khawatirkan
atau takutkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk
apa kita khawatir dan takut?
2. Jangan Pernah Menyimpan Dendam
Dendam adalah hal terbesar dan
akan menjadi beban terberat jika kita
menyimpannya di dalam hati. Maukah Anda
membawanya sepanjang hidup? …. Saya rasa
tidak. Jangan sia-siakan energi kita dengan
menyimpan dendam, sudah pasti tidak ada
gunanya. Gunakanlah energi kita tersebut
untuk hal-hal yang positif.
3. Fokus Pada Satu Masalah
Jika kita memiliki beberapa masalah,
selesaikanlah masalah kita satu per satu.
Jangan terpikirkan untuk menyelesaikan
masalah secara sekaligus karena justru akan
membuat kita semakin stress.
4. Jangan Membawa Tidur Masalah Anda
Masalah adalah hal yang sangat buruk
untuk kesehatan tidur kita. Pikiran bawah
sadar kita adalah hal yang luar biasa yang
dapat membuat kita gelisah dan tidur kita
menjadi tidak nyenyak.
5. Jangan Mengambil Masalah Orang Lain Untuk
Anda Selesaikan
Membantu orang lain yang sedang
dalam masalah adalah hal yang mulia,
tetapi jika kita mengambil porsi terbesar
untuk menyelesaikan masalah orang lain
tersebut justru itulah kesalahan terbesar.
Biarkanlah orang tersebut yang menyelesaikan
masalahnya sendiri dengan porsi terbesar.
April 2016
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Tips

9 tips untuk

hidup lebih bahagia

6. Jangan Hidup di Masa Lalu
Mungkin terasa nyaman bagi kita
mengingat hal-hal yang menyenangkan
di masa lalu tetapi jangan Anda terlena
didalamnya. Konsentrasilah dengan apa yang
terjadi saat ini, karena kita pun akan bisa
merasakan banyak kebahagiaan di saat ini.
Saya yakin kita akan mempunyai perasaan
yang jauh lebih berbahagia jika kita merayakan
apa yang terjadi saat ini dibanding dengan
mengingat-ngingat kebahagiaan di masa lalu.
7. Jadilah Pendengar yang Baik
Mungkin sebagian besar orang susah
untuk menjadi pendengar yang baik. Justru
sebaliknya kita mengharapkan orang lain
yang mendengarkan omongan kita, tetapi
sebetulnya dengan belajar mendengarkan
orang lain, kita akan mendapatkan banyak

hal baru yang dapat sangat berguna bagi
kebahagiaan hidup kita.
8. Jangan Biarkan Frustasi Mengatur dan Bahkan
Mengacaukan Hidup Anda
Kasihanilah diri kita lebih dari apa pun,
maksud saya adalah janganlah kita menyerah
pada frustasi. Maju terus. Ambillah tindakantindakan positif dan lakukanlah dengan
konsisten.
9. Bersyukurlah Selalu
Bersyukur dan berterimakasihlah atas
semua yang kita dapatkan, bukan hanya hal
yang positif saja tetapi juga hal yang negatif,
karena saya percaya dibalik setiap hal yang
negatif tersebut ada hal baik yang bisa kita
pelajari.
(Sumber: http://www.akuinginsukses.com/9-tips-untuk-hiduplebih-bahagia/)



Suara

bersinergi
membangun
kerja sama
“Saya surprise melihat banyak wajah baru
saat pertemuan korwil”, ungkap Budi.
Awalnya saya yakin ini merupakan signal
positif, berarti makin banyak anggota
yang peduli terhadap CU Sawiran & mau
terlibat untuk mengembangkan CU
Sawiran. Namun ketika saya membantu
managemen untuk membagikan buku
RAT di wilayah saya masih banyak anggota
yang masih menganggap kegiatan RAT
ini adalah gawe pengurus & managemen.
Jika keberlangsungan CU Sawiran hanya
dibebankan kepada maagemen, pengurus,
dan pengawas saja maka ibarat mesin
lama-lama bisa jebol juga. Jika memang
CU Sawiran dianggap sebagai kendaraan
untuk meraih cita-cita, marilah kita
senantiasa menjaga dan merawat agar
semua cita-cita kita dapat terwujud.

Budi Indria

Anggota TP Sawojajar
Pedagang Bumbu “Pasar Tawangmangu”
Jl. Gilimanuk Lowokwaru-Malang |
081334405758

C

U Sawiran ibarat sebuah kendaraan yang pengurus sebagai setir atau kemudi,
pengawas sebagai spion, managemen sebagai mesin, korwil sebagai roda, dan
anggota sebagai bahan bakarnya. Jika salah satu komponen tidak berfungsi maka akan
mengganggu bahkan membahayakan perjalanan. Maka sangat diperlukan kerjasama
yang baik agar kendaraan CU Sawiran mampu berjalan hingga menggapai cita-cita yang
diinginkan bersama.

“Awal saya menjadi anggota CU Sawiran
tahun 2010, “ ungkap Edy Susanto. Saya
mengenal CU Sawiran karena tempat saya
bekerja memiliki kerjasama dengan CU
Sawiran dalam hal pengikatan pinjaman
dan pembuatan akte /sertifikat. Dari situ
saya mulai mengenal CU Sawiran lebih
jauh lagi. Mungkin karena hubungan saya
dengan managemen bisa dibilang cukup
dekat akhirnya saya menerima pinangan
untuk menjadi wakil anggota menjadi
korwil untuk TP Dinoyo. Saya melihat
dengan pertumbuhan anggota CU
Sawiran yang mencapai 6500-an anggota,
peran dari korwil harus dioptimalkan.
Korwil bisa menjadi perpanjangan tangan
manajemen, pengurus atau pengawas ke
anggota, begitu pula sebaliknya.

“Mungkin saya lebih beruntung daripada
teman-teman korwil yang berada di kota”,
tutur Usman Jeni mengawali perbincangan.
Disini (TP Tosari) saya tidak begitu mengalami
kesulitan untuk mensosialisasikan informasi
terbaru apa saja seputar CU Sawiran kepada
anggota. Beberapa saat yang lalu ketika erupsi
Bromo, saya bersama pak Indra (manajemen)
mengumpulkan warga (anggota) untuk
berdiskusi tentang dampak apa saja yang
timbul dan solusi apa saja untuk menyelesaikan
masalah yang timbul akibat erupsi Bromo.
Perasaan senasib sepenanggungan
menciptakan kedekatan antara anggota,
korwil, managemen, dan pengurus. Dengan
digalakkannya pendidikan korwil beberapa
saat yang lalu saya rasa sangat bermanfaat,
sehingga korwil dari masing-masing TP mampu
sharing pengalaman.

Usman Jeni

Anggota TP Tosari
Karyawan” Bromo Cottages” & Rent Car
Rmh : Dusun Kertanom RT 03 RW 05
Desa Tosari-Pasuruan | 085234222283

Edy Susanto

Anggota TP Dinoyo
Karyawan Notaris
Jl. Bandara Timika XV/CK-10 Perum Buring Satelit
Kedungkandang-Malang | 085230004416
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Gagas

menuju efektivitas tata kelola CU Sawiran
oleh : Tengsoe Tjahjono
(Anggota CU sawiran)

P

emilik credit union ialah anggota. Namun, tentu saja tidak
mungkin anggota sendiri mengurusi aset yang dimiliki.
Anggota memerlukan uluran tangan dari banyak tenaga untuk
membantu mengelola. Oleh karena itu kehadiran pengurus,
pengawas, dan manajemen mutlak diperlukan. Keempat
unsur CU tersebut harus mampu bekerja secara baik untuk
mewujudkan cita-cita bersama.
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA
Anggota sebagai pemilik bertanggungjawab untuk membesarkan
dan memperkuat lembaga CU ini secara optimal dan maksimal.
Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menjalankan tugas dan
tanggung jawab administrasi secara baik, serta berpartisipasi dalam
seluruh aktivitas CU.
Di samping itu jika Anda memiliki dana lebih simpanlah di CU, dan
jika membutuhkan modal datanglah ke CU. Jangan menyimpan dana
di CU Sawiran, pinjam modal ke koperasi lain. Atau, menyimpan modal
ke koperasi lain, meminjam modal ke CU Sawiran. Jika ini yang Anda
lakukan, CU tidak akan menjadi kuat dan berkembang.
Jadi secara ringkas yang harus dilakukan anggota ialah aktif
menjalankan simpan-pinjam, bertanggung jawab, dan terlibat.
April 2016

“Terlibat” maksudnya siap melibatkan diri dalam kepengurusan dan
kepengawasan, siap melibatkan diri pada sosialisasi dan pendidikan,
aktif terlibat dalam RAT, dan siap menjadi koordinator wilayah.
SIAP MELAYANI
Sebenarnya tugas utama pengurus, pengawas, dan manajemen ialah
melayani anggota. Mereka ini tidak hanya dituntut bekerja keras namun
siap melayani anggota yang memiliki berbagai macam karakter. Dan, ini
bukan persoalan mudah. Maka, pendekatan personal ke masing-masing
sangat diperlukan. Itu yang sudah dilakukan CU Sawiran selama ini.
Melayani dengan ramah, melayani dengan senyum, melayani
dengan sabar, dan tentu saja terbuka kepada anggota akan mampu
menciptakan atmosfer kondusif di CU Sawiran. Itulah yang
membedakan pelayanan CU Sawiran dengan lembaga keuangan yang
lain.
Sungguh, tata kelola CU harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Tata
kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengurus,
manajemen dan pengawas serta partisipasi anggota. Relasi yang baik
antara empat unsur kekuatan CU tersebut hendaknya menjadi satu
keutuhan yang bersinergi untuk mencapai cita-cita bersama, sesuai
dengan tugas dan peran masing-masing.
Seoul, 11 Maret 2016
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Klinik Finansial

M

asalah keuangan dalam rumah
tangga merupakan hal yang biasa
bagi pasangan
yang baru
menikah.
Hal tersebut
merupakan
ujian awal
yang berat
apalagi dengan
ditambahnya anggota baru dalam
keluarga (anak) yang akan mengakibatkan
pengeluaran menjadi semakin besar. Jika
dahulu sebelum menikah, penghasilan
masing masing cukup untuk memenuhi
kebutuhan. Akan tetapi setelah menikah
seharusnya uang tersebut meningkat
bukannya malah menjadi berkurang atau
tidak dapat mencukupi kebutuhan.

pengelolaan
keuangan
pasca menikah

Apabila kita melihat lebih mendalam,
sebagian besar faktor yang terjadi teryata
bukan pada kecilnya penghasilan melainkan
pada manajemen pengelolaan keuangan
keluarga yang buruk. Selama ini kita seringkali
salah memperioritaskan kebutuhan, sehingga
hal yang terpenting malah terlupakan. Untuk
itu kita perlu belajar melek finansial. Melek
finansial ini tidak terdapat di pelajaran
sekolah, jadi belum tentu orang yang
mempunyai gelar sarjana dengan IPK tinggi
bisa pandai dalam masalah keuangan.
Melek finansial menurut robert T Kiyoshi
merupakan kemampuan dasar membaca
dan memahami laporan keuangan serta
mengendalikan arus kas. Atau dapat
dikatakan bahwa melek finansial itu kita bisa
mengerti perbedaan antara utang yang baik
dan buruk serta pengeluaran yang baik dan
buruk.



Sedangkan cara atau tips untuk mengelola
keuangan rumah tangga yang baik dapat
dicoba beberapa langkah sebagai berikut:
1. Mengetahui total pendapatan setiap bulan.
2. Bersedekah, secara matematis ketika
kita bersedekah maka uang kita akan
berkurang tapi Anda harus percaya dengan
bersedekah akan meningkatkan rejeki kita.
3. Mencatat pengeluaran dan mengevaluasi
setiap akhir bulan. Evaluasi tersebut
diantaranya mengenai :
a) Apakah ada barang yang tidak
dibutuhkan terbeli pada bulan itu.
Kalau iya maka kita coret dari daftar
b) Jika ada kebutuhan yang harganya
sedikit mahal maka kita ganti dengan
merek yang lebih rendah dengan
kualitas yang hampir sama.
4. Membandingakan harga toko satu dengan
yang lainnya
5. Membedakan antara kebutuhan dengan
keingginan dan nafsu
6. Memelihara dan menjaga barang dengan
baik.

Terkait dengan apa yang diungkapkan
di atas merupakan beberapa cara dan
kejadian yang sering dialami oleh pasangan
yang baru menikah. Hal tersebut juga
pernah saya alami, ditambah lagi istri saya
memutuskan untuk berhenti bekerja dan
lebih fokus untuk mengurus rumah tangga
serta keuangan keluarga. Beberapa orang
banyak yang beranggapan apa mungkin
kami bisa mencukupi kebutuhan hanya
dengan mengandalkan 1 (satu) gaji padahal
2 (dua) orang bekerja saja kami tidak dapat
mencukupi kebutuhan.
Akan tetapi setelah pernikahan kami
memasuki usia 2 (dua) tahun teryata kami
masih bisa mencukupi kebutuhan kami
ditambah lagi kami mempunyai anggota baru
dalam keluarga. Hal yang perlu digaris bawahi
diatas bukan pada kecilnya penghasilan
akan tetapi bagaimana kita dapat mengelola
keuangan keluarga dan mengetahui melek
finansial. Semoga ini dapat membuka
pemikiran dari teman-teman dan berbagi itu
indah.
metro sawiran
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Sawiran Enterpreneur Community

berkah
di balik
erupsi

B

encana adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam
atau mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan
atau non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis. (UU No. 24 Tahun
2007).
Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa
bencana itu dimulai karena ada sesuatu
yang mengancam baik faktor alam maupun
non alam atau manusia yang pada akhirnya
menimbulkan kerugian baik harta benda
hingga jiwa manusia.
Menurut UU No. 24 Tahun 2007 dikatakan
bahwa potensi penyebab bencana di
wilayah Indonesia dikelompokkan dalam
3 jenis bencana. Salah satu jenis bencana
adalah bencana alam. Bencana alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
April 2016

oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan dan tanah longsor.
Salah satu potensi ancaman bencana
yang ada di wilayah kerja CU Sawiran adalah
bencana alam khususnya bencana gunung
berapi karena di wilayah kerja CU Sawiran
terdapat tiga gunung berapi yang masih aktif
yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru dan
Gunung Kelud.
Tanggal 4 Desember 2015 lalu salah satu
gunung tersebut mengalami erupsi, yaitu
Gunung Bromo. Yang paling merasakan
dampak dari erupsi Gunung Bromo tersebut
adalah anggota di TP Ngadisari dan TP Tosari.
Sektor pariwisata dan pertanian di wilayah
Gunung Bromo paling merasakan dampaknya.
Begitu diumumkan oleh BMKG kawasan
gunung bromo menjadi status siaga maka jalur
pariwisata Gunung Bromo ditutup. Wisatawan
yang sudah merencanakan untuk berwisata ke
Bromo langsung membatalkan rencana wisata
mereka. Demikian juga di sektor pertanian.
Tanaman yang baru ditanam langsung mati
dan tidak bisa dipanen lagi karena terkena abu

yang mengandung belerang yang dikeluarkan
oleh Gunung Bromo.
Apakah erupsi Gunung Bromo ini
merupakan malapetakah ataukah berkah?
Beberapa anggota dari TP Ngadisari
mengatakan erupsi gunung Bromo bisa dilihat
sebagai malapetaka, namun mereka mencoba
untuk melihat manfaat dari erupsi gunung
Bromo tersebut. Setelah erupsi tersebut
berhenti maka mereka akan mendapatkan
berkah dengan meningkatnya hasil panen.
Mereka mengatakan saat ini mungkin rejeki
mereka “diminta” oleh Yang Maha Kuasa
namun mereka yakin bahwa Tuhan akan
mengembalikannya beberapa kali lipat.
Menurut mereka, biasanya pasca erupsi para
petani akan mendapatkan panenan beberapa
kali lipat lebih banyak dari panenan sebelum
erupsi.
Erupsi gunung Bromo telah dinyatakan
selesai dan wisata Gunung Bromo telah
dibuka kembali. Dengan dibukanya wisata
Gunung Bromo, harapan dari para anggota
dan masyarakat yang bergerak di sektor
pariwisata adalah wisatawan yang berkunjung
ke Bromo bisa normal kembali. Para petani
juga sudah mulai mengolah tanah agar bisa
ditanami kembali dan mengharapkan hasil
panen yang berlimpah.
Saat ini yang menjadi salah satu kebutuhan
utama bagi para petani adalah pupuk. Hal
ini merupakan kesempatan bagi anggota CU
Sawiran yang dari TP lain yang berprofesi
sebagai peternak ayam dan atau kambing
untuk bisa menjalin komunikasi dengan
petani di TP Ngadisari dan TP Tosari karena
kotoran ayam dan kambing bisa dijadikan
pupuk untuk meningkatkan produktifitas
tanah pertanian di sekitar gunung Bromo.
Dengan saling berkomunikasi, dengan
saling berbagi maka kita bisa bersama untuk
berkembang menuju kearah yang lebih baik.
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Seputar Sawiran

reliable:
peran penting kepercayaan
oleh : Dian Christiani

K

epercayaan masyarakat
sangatlah penting untuk sebuah
lembaga keuangan, karena mereka
mempercayakan sejumlah uang
mereka untuk di kelola oleh suatu
lembaga keuangan. Tidak terkecuali CU
Sawiran, yang merupakan salah satu
lembaga keuangan yang fokusnya pada
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
CU Sawiran merupakan koperasi
yang berbasis kepercayaan anggota
untuk memiliki saham sebagai bentuk
kepemilikan CU Sawian. Inilah sebabnya
mengapa dalam nilai dan budaya yang
diusung CU Sawiran terdapat kata
Reliable atau dapat dipercaya.
Nilai dan budaya CU Sawiran yang telah
kita ketahui sebelumnya, ada lima nilai
budaya; Humble, Emphaty, Antusiasme,
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Reliable, dan Tangible. Dalam majalah Metro
Sawiran sebelumnya sudah dijelaskan secara
rinci apa maksud dan tujuan dari tiga nilai
budaya; 1) Humble, yang berarti melayani
dengan rendah hati, 2) Empathy, yang berarti
mengerti apa yang menjadi kebutuhan
masyarakat melalui pendekatan personal,
dan 3) Antusiasme, yang berarti melayani
masyarakat dengan penuh semangat dan
motivasi.

sesuai dengan data yang ada (absolut).
CU Sawiran ingin menjadi suatu lembaga
keuangan yang dapat dipercaya oleh
anggotanya dan masyarakat. Maka dari itu,
CU Sawiran kedepannya selalu melakukan
perbaikan-perbaikan dalam hal apapun untuk
memperoleh kepercayaan masyarakat bahwa
CU Sawiran merupakan lembaga keuangan
yang dapat diandalkan dan dipercaya.

Metro Sawiran edisi kali mengulas nilai
dan budaya CU Sawiran yang keempat,
Reliable. Dengan reliable berarti CU Sawiran
memiliki keinginan menjadi lembaga yang
dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk
pemenuhan kebutuhan finansial maupun non
finansial

Salah satu tindakan yang dilakukan CU
Sawiran untuk memperoleh kepercayaan
anggota ialah dengan dicetaknya buku RAT
(Rapat Anggota Tahunan) yang berisi tentang
laporan-laporan pertanggungjawaban
pengurus dan pengawas, laporan keuangan
CU Sawiran dan laporan rencana kerja
pengurus dan pengawas di tahun berikutnya.

Dalam ilmu Ekonomi dan Akuntansi
suatu laporan yang Reliable ialah hasil akhir
yang dapat menampilkan suatu laporan

Semoga ke depan CU Sawiran yang telah
bekerja dengan semangat reliable semakin
dekat dengan masyarakat.
metro sawiran

kabar sawiran

Workshop Pengurangan Resiko Bencana
Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis.
Kondisi geografis Indonesia sebagian besar rentan bencana
karena di Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih
aktif, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia.
Kondisi seperti ini membuat Indonesia menjadi sangat rentan
terhadap segala macam bencana.
Untuk menghadapi hal terserbut, Puskopdit bersama bekerja
sama dengan Mercy Corps Indonesia dan didukung oleh ACA
(Asuransi Central Asia) mengadakan Workshop Manajemen
Pengurangan Resiko Bencana bagi Puskopdit Jawa Timur dan
Koperasi Kredit yang dilaksanakan di Gedung Diklat Puskopdit Jawa
Timur pada tanggal 02 – 06 Maret 2016. Workshop ini diikuti oleh
15 Primer Puskopdit Jawa Timur, 3 KSP dari Lombok Nusa Tenggara
Barat, 1 dari Koperasi Pasar Sumberpucung Kab. Malang. Untuk
kesempatan kali ini CU Sawiran diwakili oleh Lukman Susetyo dan
Melina.

Asset

Rp. 130.787.927.292
Jumlah Anggota

6.529

April 2016

Renstra
Manusia harus
fokus pada masa
depan. Sehingga
perlu adanya
rencana strategis
dalam menjalankan
kehidupan di masa
depan. Begitu juga dengan CU Sawiran yang memerlukan adanya
rancangan, susunan dan ketekunan terhadap pemahaman rencana
strategis yang akan dibentuk yang selanjutnya dilaksanakan dengan
penuh ketulusan untuk perkembangan CU Sawiran. Puji Syukur
pada tanggal 20 Februari 2016 telah diadakan pertemuan dengan
perwakilan korwil dari masing-masing TP membahas Rencana
Strategis CU Sawiran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Wisma
Talitakum – Jalan Metro Batu
Pendidikan Korwil II
Pendidikan merupakan salah satu pilar CU Sawiran. Bentuk
dari kegiatan pendidikan tersebut CU Sawiran menyelenggarakan
serangkaian acara yang dihadiri korwil masing – masing TP.
Salah satu rangkian kegiatannya adalah Pendidikan Korwil. Hal
ini dimaksudkan agar terwujudnya pilar CU melalui pendidikan
masyarakat. Puji Syukur pada tanggal 21 Februari 2016 telah
diadakan Pendidikan Korwil II yang dilaksanakan di Wisma
Talitakum – Jalan Metro No. 24 Batu

Equity Liability Vol.Kredit

Rp. 29.116.978.477

Calon Anggota

Penyertaan Modal

13.178 30.597

Rp. 101.670.948.815

PERTUMBUHAN Kredit

-0,68

%

Rp. 104.809.128.877

PERTUMBUHAN Anggota

0,25

%

PERTUMBUHAN Asset

2,29%
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sosok

siap melawan tantangan alam

H

idup harus berubah menjadi lebih
baik, itulah yang menjadi pegangan
hidup bagi Dadang Priyo, anggota
sekaligus korwil dari TP Blimbing yang
tinggal di jalan Sumber Waras RT 05
RW 05 Bugis-Saptorenggo-Pakis-Kab.
Malang. Jatuh bangun merintis usaha
tidak membuat patah semangat untuk
tetap berusaha membahagiakan keluarga
dengan hasil keringatnya sendiri.

menyerahkan pengelolaan tabungannya
kepada CU Sawiran, lewat banyak produk
yang dimiliki oleh CU Sawiran, diantaranya
keanggotaan, Sibuhar Umum, Sibuhar
Siswa, dan Sipintar untuk tabungan
pendidikan masa depan putri dan
putranya.

Awalnya suami Fitri Indahyani ini mencoba
peruntungan memasarkan alat tulis kantor
mulai dari Kepanjen hingga Lawang. Pasar
yang dibidik kala itu memang area Kabupaten
Malang. Dadang lebih memilih wilayah
kabupaten karena dengan modal sedikit dan
dengan mengandalkan pelayanan prima bisa
masuk ke daerah-daerah pelosok.
Lambat laun berkat keuletan dan inovasi,
bapak dari 2 orang anak ini mampu membuka bidang usaha yang lain
tanpa harus meninggalkan usaha lamanya yang sudah menjadi motor
gerakan ekonomi keluarga selama ini. Usaha lain yang berhasil dibuka
antara lain: toko pracangan, persewaan mobil, jual kue dan baju lebaran
jika momet lebaran tiba. Sebenarnya masih banyak lagi jenis usaha yang
dilakoni manusia ulet satu ini, mulai dari jasa makelar mobil, rumah,
burung, sampai jasa las. Sampai saking banyaknya usaha yang digeluti,
Dadang berinisiatif untuk membuka UD, UD versi Dadang adalah
“Usaha Dewe”. “Nama dagang tidak menjadi senjata bagi usahanya, tapi
nama “Dadang” sudah cukup menjual”, kelakar Dadang sambil tertawa
lebar.

Dadang Priyo selaku korwil TP
Blimbing pada kesempatan pertemuan
perwakilan korwil yang dilaksanankan di
Talitakum Batu pada tanggal 20 Februari
2016 menggambarkan bahwa CU Sawiran
ibarat rumah yang harus dilengkapi dengan
kebutuhan ruangan dan isinya agar sesuai
dengan apa yang diharapkan di masa
depan. Sehingga dalam penerapannya
pemilik CU bisa menjadi pelengkap dalam
sebuah rumah impian yaitu CU Sawiran.
“Di CU Sawiran saya sering duduk bersama
untuk sharing baik dengan pengurus,
pengawas, dan managemen. Kedekatan ini sangat saya nikmati, CU
Sawiran bak keluarga kedua bagi saya, “ ungkap Dadang.
Ada satu falsafah Jawa “Urip Iku Urup”. Hidup itu hendaknya
memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat
yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik, tapi sekecil apapun
manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang
yang meresahkan
masyarakat. Bersama
CU Sawiran Dadang
Dadang Priyo
“Suplier ATK, Toko Pracangan & Rent Car ”
menajalankan
prinsip itu.
Jl. Sumber Waras RT 05 RW 05

Suatu usaha tidak akan pernah sukses tanpa adanya pengelolaan
keuangan yang baik menurut Dadang. Oleh karena itu Dadang
penasehat
Pengurus CU Sawiran
penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto
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