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CU Sawiran merupakan lembaga
keuangan milik semua anggota. Asset
CU Sawiran merupakan asset bersama.
Dana yang terkumpul dan berputar di CU
Sawiran merupakan dana bersama. Oleh
karena melalui dana tersebut setiap anggota
saling membantu satu dengan yang lain,
saling melayani satu dengan yang lain. Oleh
karena itu, semua anggota diajak untuk
melanggengkan keberadaan CU Sawiran ini
dengan cara merawatnya bersama-sama.
Dengan semangat saling melayani, CU
Sawiran akan bisa abadi.

melayani
melayani
melayani

http://stories.travelista.tv/the-hotel-concierge-a-savvy-travelistas-best-ally/

U Sawiran merupakan lembaga
keuangan yang meletakkan
aktivitas pelayanan pada nomor satu
gerak kerjanya. Melayani, melayani,
dan melayani merupakan spirit kerja
CU Sawiran. Sikap saling melayani ini
hendaknya juga menjadi etos kerja
semua anggota.

Kantor Pusat
Km 6, Nongkojajar RT9 / RW6
Dawuhansengon
Purwodadi - Pasuruan
Telp. (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) 499303
Tosari Pasar Tosari - Pasuruan
Telp. (0343) 571060

Probolinggo
Sukapura Jl. Raya Ngadisari
Telp. (0335) 541178

Blitar
Blitar Jl. Jl. Tanjung 192 Blitar
Telp./Fax. (0342) 800423
Wlingi Jl. Urip Sumoharjo 119
Beru - Wlingi
Telp./Fax. (0342) 695617

https://www.gsb.stanford.edu/insights/can-companies-make-public-services-more-efficient

beranda

saling membantu
M

enjadi anggota CU Sawiran berarti
kita siap membantu satu dengan yang
lain. Uang yang kita simpan di CU Sawiran,
tidak hanya berguna bagi kita sendiri, namun
amat bermanfaat bagi anggota lain yang
membutuhkan. Dengan menyimpan uang
di CU Sawiran, tanpa kita sadari kita pun
telah ikut serta mengurangi beban orang lain.
Bukankah ini sangat indah?
Maka, menjadi anggota CU Sawiran bukan
hanya pilihan bijak untuk mengelola keuangan kita,
namun pilihan bijak untuk siap berbagi, saling peduli,
dan mengembangkan sikap solidaritas bagi yang
membutuhkan pertolongan.

Batu Jl. A.Yani
Telp. (0341) 5025649 / 5025651
Blimbing Jl. L.A. Sucipto 46
Telp. (0341) 474768, 477777
Dinoyo Jl. MT. Haryono 167
Kav.1
Telp. (0341) 577639/ 558764
Kepanjen Jl. Raya Sumedang 1
Telp. (0341) 393062
Lawang Ruko Diponegoro
Blok B
Telp. (0341) 422010 / 422009
Sawojajar Ruko Sawojajar
Jl. Danau Toba A2
Telp. (0341) 711375 / 716317
Turen Ruko Turen Square
Jl. Panglima Sudirman 98
Telp. (0341) 826449



https://www.youtube.com/watch?v=npTQvq66fl4

Malang Raya
Belajar dari
Ejekan adalah sarapan saya,
penolakan adalah makan siang saya,
kritikan adalah makan malam saya.
Itulah yang membuat tegar dan lebih kuat.

Bong C handra
Pengusaha Muda Indonesia

metro sawiran

gerakan cu

B

anyak cara yang
dapat dilakukan
CU Sawiran untuk
menggerakkan
keluarga (ayah, ibu,
dan anak-anak)
agar mengenal
secara dekat CU
Sawiran dan aktivitas
menabung. Salah
satunya melalui
lomba mewarna
yang pelaksanaannya
di rumah masingmasing keluarga sejak
25 Juli hingga 25
Agustus 2016.

menggerakkan keluarga melalui lomba mewarna
Bagaimana pelaksanaan lomba yang
terbilang unik ini: lomba mewarna di rumah
masing-masing keluarga. Lomba ini dibagi
menjadi dua kategori yaitu A (TK A dan
B) dan B (Kelas 1 dan 2 SD), tentu dengan
bimbingan orang tua mereka masing-masing.
Setelah para peserta mengambil kertas
gambar yang diambil di TP terdekat, mereka
mewarna di rumah. Dalam komunikasi antara
anak dan orang tuanya pasti akan terjadi tanya
jawab tentang apa itu CU Sawiran, menabung,
buku tabungan, dan sebagainya. Bukankah ini
menjadi pendidikan sederhana kepada anak
mengenai uang.

yang sama tentang pentingnya menabung dan
memiliki pemahaman yang sama tentang CU
Sawiran. Dengan demikian, keluarga dan CU
Sawiran hari demi hari semakin kokoh dan
semakin mandiri.

Dengan melibatkan semua anggota
keluarga dalam lomba mewarnai ini
diharapkan dalam keluarga itu terbangun visi

1. Keluarga atau anggota CU Sawiran
semakin mengenal media komunikasi
yang ada di CU Sawiran. Mungkin suatu
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Kemudian karya hasil mewarnai itu
dikumpulkan kembali ke masing-masing TP.
Setelah itu dilakukan seleksi oleh tim juri.
Beberapa karya terbaik diposting di FB Credit
Union Sawiran. Yang mendapatkan ‘like’
paling banyak akan dikokohkan sebagai juara.
Nah, posting di FB ini merupakan terobosan
yang bagus. Ada beberapa nilai positif yang
bisa saya temukan:

ketika lomba juga memanfaatkan Buletin
Metro Sawiran.
2. Pemberian ikon ‘like’ juga memberikan
manfaat bagi semua anggota untuk
sungguh membaca semua postingan
yang terdapat di media sosial CU Sawiran
tersebut.
3. Masing-masing anggota menjadi saling
peduli satu dengan yang lain sebagai
sesama pemiliki CU Sawiran.
Lomba sudah selesai, pemenang sudah
ditentukan. Semoga berkat lomba mewarnai
ini, setiap keluarga semakin dikokohkan untuk
menjadi penabung yang baik demi masa
depan, dan semakin setia dan cinta kepada CU
Sawiran. Insyaallah. (Tengsoe Tjahjono)



https://www.gobankingrates.com/personal-finance/credit-report-myths/

Cakrawala

PSAK 4 (2013)

Laporan keuangan tersendiri

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 4

oleh : Shinta Melisa

P

SAK No.4 tentang
Laporan keuangan
tersendiri bertujuan
untuk mengatur
persyaratan akuntansi
untuk investasi pada
entitas anak, ventura
bersama dan entitas
asosiasi ketika entitas
induk menyajikan
laporan keuangan
tersendiri sebagai
informasi tambahan.



Pernyataan ini diterapkan pada entitas induk
yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam
mencatat investasi pada entitas anak, ventura
bersama dan entitas asosiasi.

-

Adapun ketentuan penyusunan laporan keuangan
tersendiri sebagai berikut:

-

-

-

Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai
dengan SAK yang berlaku
Jika entitas induk menyusun laporan keuangan
tersendiri sebagai informasi tambahan maka
entitas induk tersebut mencatat investasi pada
entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi
Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi
maka entitas mencatat perubahan dari tanggal
ketika perubahan status tersebut terjadi

Entitas induk mengakui deviden dari entitas anak,
ventura bersama atau entitas asosiasi pada laba
rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak
menerima deviden ditetapkan
Serupa dengan hal tersebut, entitas yang bukan
entitas induk mungkin mendirikan entitas baru
sebagai entitas indu yang memenuhi kriteria

Dengan demikian entitas menerapkan pernyataan
ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 01 Januari 2015 juga sekaligus
menggantikan PSAK 4(2009) mengenai laporan
keuangan konsolidasian dan laporan keuangan
tersendiri.

metro sawiran

http://www.kelleystc.com/tag/small-business/

Tips

K

alau Anda melihat Bill Gates atau Mark
Zuckenberg, pasti Anda tergiur dengan
kekayaan mereka yang luar biasa. Tapi
sadarkah Anda, bahwa mereka juga memulai
semuanya dari usaha kecil mereka. Dan tak
satupun dari mereka yang menduga bakal
mencetak keberhasilan seperti sekarang.
Berikut 10 aturan untuk memulai usaha kecil.
1. Lebih realistis.
Saat membuat model bisnis, coba lihat ke
sekeliling dan cari contoh sukses dari model bisnis
yang Anda kehendaki, lalu pelajari. Bila Anda tak
dapat menemukan, entah Anda yang luar biasa
jenius, atau model bisnis Anda tidak bakal berhasil
di dunia nyata.

10 tip memulai

usaha kecil

2. Jangan menginvestasikan uang sendiri.
Karena kebanyakan bisnis adalah perjalanan
yang berisiko, carilah partner. Jadi, jika semuanya
tidak berjalan semua rencana, Anda tidak bakal
bangkrut karena dana start-up tadi, dan tidak
dikejar utang.

5. Rekrut karyawan dengan baik.
Tanpa memedulikan ukuran usaha Anda, pada
akhirnya Anda akan merekrut karyawan dari luar. Untuk
itu, lakukan proses rekrutmen dengan hati-hati, tanpa
tergesa-gesa, dan perlakukan hal tersebut sepenting saat
Anda memulai usaha.

3. Perbudak diri sendiri.
Jika Anda tidak bersedia bekerja keras, lembur,
melupakan keuntungan pribadi dan kesehatan,
maka wirausaha bukan untuk Anda. Pada
awalnya, Anda pasti tidak akan mampu membayar
karyawan, sekalipun karyawan yang murah. Jadi,
karyawan Anda adalah Anda sendiri.

6. Jual kelebihannya, bukan harganya.
Saat Anda memulai usaha, sudah sewajarnya Anda
frustasi memasarkannya.Tapi, jika Anda bersaing pada
harga, Anda pada akhirnya akan menjual dengan harga
pas-pasan atau bahkan di bawah modal. Kuasai keahlian
berkomunikasi dengan pelanggan, untuk menjelaskan
bahwa harga produk Anda lebih tinggi karena memiliki
nilai yang lebih baik.

4. Hargai waktu.
Beri nilai uang pada waktu Anda, misalnya
Rp 20 ribu perjam. Ini akan membantu saat Anda
harus mengambil keputusan: Bila sebuah toko
mengenakan biaya Rp10 ribu untuk pengiriman
setiap minggu, dan Anda membutuhkan waktu
2 jam untuk pergi ke toko tersebut sendiri, maka
bayar terus ongkos kirim dari perusahaan tersebut,
karena lebih murah.
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7. Ketahui angka dasar.
Mengetahui berapa banyak uang yang Anda
butuhkan untuk menjalani usaha – mulai dari sewa toko,
listrik, asuransi karyawan, sampai harga tinta printer,
kertas, dan pajak. Lalu bagi semua itu dengan berapa hari
dalam setahun Anda akan buka, dan… itulah angka dasar
– jumlah minimum pendapatan yang Anda butuhkan
setiap hari.

8. Gunakan teknologi terbaru.
Teknologi anyar seperti aplikasi dan
penyimpaanan data dengan cloud technology
sangat murah dan membuat perusahaan kecil
dapat bersaing dengan perusahaan besar.
9. Perlakukan vendor dengan baik.
Perlakukan vendor dan suplier Anda
sebaik mungkin, seperti halnya Anda
memperlakukan para pelanggan. Hubungan
yang baik membuat mereka juga dapat
memahami keterlambatan pembayaran,
bahkan memberikan pengiriman gratis.
10. Jadilah yang terbaik.
Anda tidak boleh setengah-setengah.
Setiap hal yang Anda lakukan untuk klien
harus ah yang terbaik. Apapun yang Anda
buat dan jual, haruslah yang terbaik. Lakukan
itu terus menerus, dan kekuatan word of
mouth akan menyebar.
(Sumber: http://www.readersdigest.co.id/investasi-dan
bisnis/10+tip+memulai +usaha +kecil+dan+meraih+sukses)



Suara

CU Sawiran
melayani lebih
sungguh

C

U Sawiran secara konsisten memberikan pelayanan kepada anggota agar anggota benar-benar
mampu merasakan manfaat bergabung dengan CU Sawiran. Dalam Pelayanannya CU Sawiran
mengedepankan pelayanan sebagai alat komunikasi, media pendampingan, sarana berdiskusi, dan
sebagai media pendidikan.

“Di tempat saya bekerja pelayanan prima
sudah menjadi budaya. Hal tersebut
juga saya temukan di CU Sawiran”, tutur
Ayu. “Sempat berpikir pada waktu awal
bergabung dengan CU Sawiran, tentang
pelayanan jemput bola dibalut dengan
keramahan managemen yang bertugas
ke kantor kami apakah akan konsisten?
Nampaknya pertanyaan saya tersebut
terjawab seiring berjalannya waktu, selama
3 tahun menjalin kerjasama dengan CU
Sawiran, pelayanannya tetap sama tidak
berubah, masih tetap ramah, komunikatif,
fast respon, dll. Saya jadi meyakini bahwa
pelayanan di CU Sawiran memang sungguh
orisinil dan sudah menjadi budaya.”

Rahayu Wiji Astutik

”Media komunikasi makin hari makin
canggih. Jika kita tidak mengikuti
perkembangan zaman, bisa jadi kita
yang akan tenggelam ,” tutur CH Chusnul
Yachhinz. “Dalam melayani CU Sawiran
saya rasa sudah memanfaatkan media
komunikasi yang ada mulai dari WEB,
Facebook, WA, BBM, dan Buletin Metro.
Semoga ke depan makin ditingkatkan
dan lebih berinovasi lagi dalam
mengembangkan media sehingga
makin menarik minat anggota baik
yang lama, anggota baru, maupun
calon anggota untuk lebih dalam lagi
mengenal CU Sawiran.”

CH Chusnul Yachhinz

Anggota TP Sawojajar
Marketing Malang TV
Rmh : Jln Jaksa Agung Suprapto II/518
RT06/RW03
08156952777



Anggota TP Dinoyo
Kids Media
Rmh : Perum Asrikaton Indah A1-9 Asrikaton Pakis
081234313534

“Saya sudah pernah bergabung
dengan banyak lembaga keuangan
yang menawarkan pelayanan yang
sangat menjanjikan banyak fasilitas dan
kemudahan. Namun setelah bergabung
dengan CU Sawiran, saya merasakan suatu
perbedaan. Pelayanan CU Sawiran nampak
jelas bedanya, lebih sungguh-sungguh
dalam melayani anggotanya. Anggotalah
yang bisa menilai karena kami yang
merasakan langsung,” tutur Denny Bastian.

Denny Bastian

Anggota TP Dinoyo
Pengelola Kost
Rmh : Jln Mayjen Panjaitan ND/58 GG 8B
Penanggungan Malang
081333310145

metro sawiran

Gagas

CU SAWIRAN:
lembaga keuangan
yang melayani
oleh : Tengsoe Tjahjono (Anggota CU Sawiran)

A

pa keistimewaan CU Sawiran
sebagai lembaga keuangan?
Menjawab pertanyaan ini, bukanlah
sesuatu yang sulit bagi saya. Mengapa
tidak sulit? Sebab saya merupakan
anggota CU Sawiran yang sungguhsungguh melihat dari dekat
keistimewaan lembaga keuangan ini.
Keistimewaan utama dari CU Sawiran
adalah model pelayanannya. Pelayanan
prima merupakan semangat CU Sawiran
yang dilaksanakan dengan baik oleh staf
manajemen dan para pengurus serta
pengawas. Gaya pelayanan itulah yang
membuat anggota merasa memiliki relasi
yang baik dengan semua orang yang berkarya
di CU Sawiran.
Para anggota yang berdagang di pasar
maupun di kebun, misalnya, tidak perlu lagi
pergi ke kantor TP CU Sawiran untuk setor
atau tarik dana. Para staf manajemen yang
akan mengunjungi mereka, dimana pun
mereka berada. Pelayanan seperti ini akan
Oktober 2016

sangat menguntungkan anggota, baik dari
segi waktu dan tenaga. Bahkan, ketika para
staf manajemen itu datang, para anggota
pun bisa berkonsultasi ikhwal manajemen
keuangan usahanya.
Bukan hanya itu model pelayanan
CU Sawiran. Ketika anggota meminjam
uang sebagai modal usaha, mereka terus
didampingi dalam memanfaatkan uang
tersebut. Dengan demikian, uang itu
sungguh-sungguh memiliki nilai manfaat yang
luar biasa dengan semakin berkembangnya
usaha para anggota. Uang yang dipinjam
menjadi jelas peruntukannya dan jelas pula
bagaimana cara mengelolanya.
Apa pelayanan CU Sawiran yang lain?
Tentu saja produk-produk simpanan
yang digulirkan. Semua produk simpanan
sebenarnya merupakan bentuk pelayanan
CU Sawiran terhadap semua kebutuhan
anggota. Produk simpanan CU Sawiran
ada yang berupa simpanan jangka pendek
dan simpanan jangka panjang. Produk
simpanan itu juga untuk pelbagai kebutuhan:

modal usaha, pendidikan anak, kebutuhan
perumahan, dan sebagainya. Semua itu
semata-mata untuk melayani anggota.
Masih ada lagi? Tentu masih ada lagi yaitu
pelayanan pendidikan dan pelatihan. Untuk
meningkatkan kualitas dan kompetensi
anggota di bidang keuangan dan usaha
secara terprogram dan sungguh-sungguh
CU Sawiran mengadakan kegiatan tersebut
untuk semua anggota. Dengan cara begitu
semua anggota CU Sawiran mampu berdaya
dan mandiri serta diharapkan kelak menjadi
pribadi yang sungguh-sungguh memiliki
kemandirian finansial.
Itulah keistimewaan CU Sawiran. Sungguh,
tidak salah memilih CU Sawiran sebagai
lembaga keuangan Anda. Beritakan kebar
baik ini kepada semua kenalan dan saudara
Anda. Dengan demikian kita secara bersamasama telah menciptakan masyarakat mandiri
dan sejahtera. Semoga.
Seoul, 22 September 2016



simpanan
jangka pendek
cu sawiran

menjawab
kebutuhan Anda

Oleh : Dian Christiani

C

U Sawiran menawarkan berbagai fasilitas dan keuntungan yang memanjakan
anggotanya. CU Sawiran mengajarkan setiap orang untuk menata keuangan
dengan cara menyisihkan sebagian kecil pendapatan untuk ditabung, serta
memberikan balas jasa kepada seseorang yang telah mempercayakan uangnya untuk
disimpan di CU Sawiran dan dikelola kembali menjadi pinjaman. Balas jasa tersebut
berupa bunga yang diberikan setiap bulan berapapun saldo simpanannya.
Di CU Sawiran terdapat dua jenis
simpanan yaitu simpanan jangka pendek
dan simpanan jangka panjang. Pada kali ini
akan dijelaskan perihal simpanan jangka
pendek, yang disebut Simpanan Bunga Harian
(Sibuhar.)
Dengan memanfaatkan produk sibuhar
akan ada beberapa keuntungan. Keuntungan
yang bisa dirasakan ialah CU Sawiran
memberikan balas jasa berupa bunga
simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu.
Sebelumnya mari kami perkenalkan beberapa
jenis produk sibuhar yang ditawarkan untuk
orang tua, yaitu ada Sicalang.
Sicalang (Sibuhar Calon Anggota),
merupakan tabungan awal yang dapat
digunakan orang tua yang membutuhkan
transaksi setor tarik sewaktu-waktu. Dengan



pembukaan pertama Rp 35.000,- dengan
rincian Rp 10.000 untuk buku dan jasa
pelayanan dan Rp 25.000 akan dimasukkan
kembali ke tabungan Anda, selain itu untuk
minimal menabung hanya sebesar Rp.5000
saja. Tabungan ini cocok untuk Anda yang
mempunyai usaha, yaitu yang membutuhkan
dana sewaktu-waktu untuk modal atau ketika
uang Anda belum terpakai untuk modal
usaha kembali dapat disimpan di tabungan
Sicalang. Bunga simpanan untuk sicalang
ialah sebesar 3% per tahun.
Siharum (Sibuhar Umum), merupakan
tabungan harian umum yang bisa dipilih
ketika anda ingin mempunyai lebih dari satu
tabungan. Rincian dan bungan simpanan
sama seperti sicalang, yaitu minimal setor
Rp 5000 saja dan 3% per tahun.

Siharta (Sibuhar Anggota), tabungan
siharta merupakan tabungan yang didapat
ketika Anda sudah menjadi anggota CU
Sawiran. Bunga simpanan Siharta yaitu
3% pertahun. Untuk menjadi anggota
Anda cukup menyetor saham sebesar Rp
1.000.000,- yang terdiri dari simpanan pokok
(Rp 750.000,-), simpanan wajib (Rp 150.000,-),
dan simpanan sukarela (Rp 100.000,-) dan jika
Anda menjadi anggota CU Sawiran akan ada
banyak keuntungan yang diberikan. Siharta
bisa digunakan untuk jaminan pinjaman
anggota.
SiSiswa (Sibuhar Siswa), tabungan
siswa sangat cocok untuk Anda yang ingin
mengajarkan kedisiplinan kepada putra-putri
Anda dengan mengajak mereka menabung di
usia dini, dan harapannya tabungan ini dapat
memberikan manfaat yang luar biasa untuk
masa sekarang dan masa depan putra-putri
Anda. Cukup dengan pembukaan awal Rp
5000,- saja sudah bisa membawa pulang buku
sisiswa, dan untuk menabung minimal
Rp 2000,- setiap kali traksaksi. Terdapat bunga
simpanan untuk tabungan ini yaitu sebesar
2% per tahun.
metro sawiran

http://www.managers.org.uk/insights/news/2015/august/6-time-saving-tips-to-help-you-get-the-job-done

Klinik Finansial

http://www.persewaanmobilmalang.com/paket-sewa-jeep-bromo/

Sawiran Enterpreneur Community

S

esuai dengan visi misi yang
dibangun, CU Sawiran tidak hanya
melakukan pelayanan transaksional
saja namun juga banyak pelayanan
lain. Pelayanan yang diberikan ini bisa
memiliki banyak manfaat. Salah satu
pelayanan yang diberikan oleh CU
Sawiran adalah pelayanan pendidikan.
Dalam pelayanan pendidikan terdapat
manfaat yaitu untuk meningkatkan
kapasitas anggota, sebagai sarana untuk
berbagi, sebagai sarana untuk berdiskusi,
sebagai media untuk pendampingan,
dan lain-lain.

manfaat pelayanan pendidikan

Pendampingan dengan pendekatan
pendidikan inilah yang digunakan CU Sawiran
untuk meningkatkan kompetensi organisasi
Perkumpulan Bromo Tengger Kusuma.
Tidak hanya organisasinya saja namun juga
kompetensi para sopir dan pemilik jeep yang
berada di bawah naungan Perkumpulan Bromo
Tengger Kusuma.

adalah partisipasi seluruh pemangku
kepentingan yang ada dalam organisasi.
Prinsip yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu
pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah
dilaksanakan. Dan prinsip yang keempat
adalah dalam melakukan kegiatan diperlukan
koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi
secara efisien.

Pendampingan pendidikan yang diberikan
untuk Perkumpulan Bromo Tengger Kusuma
berupa tata kelola organisasi. Tata kelola
organisasi tidak bisa dipisahkan dengan tata
kelola keuangan organisasi dan tata kelola
keadministrasian. Ketiganya merupakan satu
kesatuan dalam mengelola suatu organisasi.

Pada pengelolaan organisasi tidak
terlepas dari pengelolaan keuangan dan
keadministrasian. Pengeloaan organisasi yang
baik harus didukung juga dengan pengelolaan
keuangan yang baik. Secara ringkas Pak
Astu sebagai pemateri tata kelola keuangan
menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan
yang baik itu harus melalui pencatatan untuk
setiap pemasukan dan pengeluaran dalam
pos-pos keuangan. Pos-pos tersebut akan
memberikan arahan dan pedoman untuk
membuat keputusan dan bisa mengatisipasi
resiko yang tidak terduga. Agar lebih akurat
maka laporan tersebut seyogyanya disertai
dengan dokumen dasar sebagai bukti transaksi
yang akan dijadikan dasar oleh akuntan untuk
melakukan transaksi, seperti bon, kuitansi,
nota penjualan, invoice, dll. Pengelolaan

Menurut Pak Pranoto, Wakil Ketua
Pengurus CU Sawiran yang memberikan
materi keorganisasian, ada beberapa prinsip
yang harus dilaksanakan agar organisasi bisa
berjalan dan berkembang dengan baik. Prinsip
yang pertama transparansi dalam pengelolaan
organisasi. Dengan adanya transparansi maka
seluruh anggota bisa mengetahui bagaimana
perkembangan organisasi dan sekaligus mereka
juga bisa mengawasi dan memperhatikan
aktivitas dari organisasi. Prinsip yang kedua
Oktober 2016

keuangan haruslah bersifat transparan dengan
melaporkan pengelolaan keuangan dalam
bentuk neraca dan laba rugi setiap bulannya
agar anggota bisa semakin percaya bahwa
keuangan organisasi dikelola dengan baik dan
benar.
Untuk pengamanan dokumendokumen organisasi maka dibutuhkan
pengadministrasian dan pengarsipan yang
benar. Segala bentuk dokumen harus
disusun dan dicatat dengan baik, tidak hanya
mengandalkan ingatan saja. Proses pengaturan
dokumen ini disebut pengarsipan. Dengan
pengarsipan yang baik maka penyimpanan,
pemeliharaan, penggunaan, penemuan kembali
bahkan pemusnahan arsip bisa dilakukan
dengan mudah.
Demikian salah satu rangkaian kegiatan
pendidikan yang dilakukan oleh CU Sawiran
terhadap pengelola Perkumpulan Bromo
Tengger Kusuma. Harapannya pendampingan
ini bisa menjadikan Perkumpulan Bromo
Tengger Kusuma bisa menjadi organisasi yang
berkelanjutan dan mendukung peningkatan
kualitas hidup atas anggota dan masyarakat
yang ada di daerah Tosari.



Seputar Sawiran

D

ewasa ini praksis eknonomi bisnis masyarakat
sering kali terjebak dalam kubangan sistem
yang kapitalistik. Disadari atau tidak, praksis yang
demikian justru semakin mengesampingkan
manusia dari kediriannya sebagai subjek yang
berbudaya. Lebih dari itu, kecenderungan
kapitalistik yang diusung dalam praksis tersebut
kian menggeser posisi manusia yang semula
beretika menjadi makhluk yang penuh dengan
persaingan, pertarungan, bahkan penaklukan demi
menumpuk kapital sebanyak mungkin, tanpa
memerhatikan dimensi kulturalnya.
Di tengah kondisi semacam ini Credit Union Sawiran
justru berupaya mengutamakan kembali nilai-nilai
budaya dalam praksis ekonomi bisnisnya. Dengan tujuan
menjadi lembaga keuangan yang mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan
pemberdayaan perekonomian rakyat, Credit Union
Sawiran senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai
kerendahan hati (humble), empati (emphaty), gairah
dan antusiasme (enthusiasm), dapat dipercaya dan
diandalkan (reliable), serta memiliki karya nyata yang
terasa manfaatnya (tangible). Nilai-nilai budaya ini
tentu bukan dimaksudkan sebagai perwajahan (supaya
kelihatan humanis sehingga laris manis, padahal
ujung-ujungnya tetap kapitalistik), melainkan justru
menjadi corak praksis ekonomi bisnis yang berguna bagi
kemanusiaan secara universal.
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lembaga keuangan
yang berbudaya
Oleh : Istivano Aprilwanda

Dengan demikian, sekalipun
Credit Union Sawiran memang ikut
tercebur dalam kubangan zaman yang
kapitalistik dan penuh dengan aksi
saling tikam antarentitas, lembaga

keuangan ini tetap berbasis pada asas
kepercayaan yang menjadi hakikatnya,
serta mengutamakan nilai-nilai budaya
dalam praksis ekonomi bisnisnya.

metro sawiran

kabar sawiran
Sosialisasi pendidikan berkelanjutan dan halal
bihalal wilayah I CU Sawiran
Pada tanggal 19 Agustus 2016 CU
Sawiran mengadakan sosialisasi pendidikan
berkelanjutan dan halal bihalal wilayah I CU
Sawiran

Pelatihan tentang materi tata kelola administrasi
dan pengarsipan kepada Perkumpulan Bromo
Tengger Kusuma.
Pada tanggal 18 Agustus 2016 CU Sawiran
mengadakan pelatihan tentang materi tata
kelola administrasi dan pengarsipan kepada
Perkumpulan Bromo Tengger Kusuma. Materi
kali ini disampaikan oleh Maria Tatik

Asset

Rp. 131.859.603.897
Jumlah Anggota

6.740
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Penilaian karya terpilih dari Lomba Mewarnai Bersama
Keluarga
Pada tanggal 31 Agustus 2016 telah diadakan
penilaian karya terpilih dari Lomba Mewarnai
Bersama Keluarga yang telah diselenggarakan CU
Sawiran mulai tanggal 25 Juli-25 Agustus 2016
yang bertempat di TP Sawojajar Ruko Danau Toba
A2.

Tim penilai terdiri dari ketua Tim Agustinus
Joko Priyono (Guru Kesenian SMAK Dempo
Malang) ; anggota I Adrianus Iwan Purba, S.Pd
(Guru Kesenian SMPK Cor Jesu Malang) ; anggota
II Daniel Dwi Sudaryanto (CU Sawiran). Dari 20
besar karya yang terpilih dari masing-masing
grup akan di upload dan penentuan pemenang
lomba berdasar jumlah “LIKE” terbanyak. Untuk
memperbanyak like diperbolehkan dengan
share ke halaman wall pribadi atau grup yang
lain dengan syarat mencantumkan hashtag
#mewarna_cusawiran. Batas akhir penutupan
like tanggal 7 September 2016. Pengumuman
pemenang lomba pada tangal 9 September 2016.

Pelatihan tentang materi tata kelola
keuangan kepada Perkumpulan Bromo
Tengger Kusuma.

Pada tanggal 11 Agustus 2016 CU
Sawiran mengadakan pelatihan tentang
materi tata kelola keuangan sederhana
kepada Perkumpulan Bromo Tengger
Kusuma. Materi kali ini disampaikan oleh
Maria Tatik
Training Of Trainer
Pada tanggal 13-16 September CU
Sawiran mengadakan Training Of Trainer
kepada Voulenteer Wilayah II CU Sawiran
bertempat di Wisma Unio Malang.

Equity Liability Vol.Kredit

Rp. 31.791.291.188

Calon Anggota

Penyertaan Modal

13.554 32.027

Rp. 100.068.312.709

PERTUMBUHAN Kredit

-1,08

%

Rp. 104.382.934.857

PERTUMBUHAN Anggota

3,49

%

PERTUMBUHAN Asset

3,13%
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sosok

“

Sebagai pedagang, lokasi usaha
menjadi hal yang sangat penting
dalam kemajuan usaha saya. Dengan
pemilihan lokasi yang tepat dan strategis,
akan memudahkan konsumen untuk
membeli produk yang saya jual. Karena
seringkali konsumen berperilaku praktis
yang mencari barang di lokasi yang
mudah dijangkau”.
Di pasar Blimbing sebelah barat saya
melayani pesanan ayam potong, Chicken
Nugget, Rolade-Baso Sapi, Baso Ayam alami
tanpa bahan tambahan yang kami beri
label Indoprima. Usaha ini sudah lama saya
geluti dan terbukti mampu menambah
sumber pendapatan di keluarga saya. Melihat
trend yang sedang ramai digandrungi oleh
masyarakat yaitu persewaan trail, saya
bersama suami sepakat untuk mencoba
usaha baru tersebut. Awalnya kami mencoba
menitipkan 2 sepeda trail ke paguyupan
& persewaan trail “Ngalas Adventure” di
Singosari. Alhamdullilah, usaha tersebut
berbuah manis, kini armada yang kami miliki
sudah berkembang menjadi 5 unit.
Semuanya tak lepas dari peran CU
Sawiran. Bagi saya CU Sawiran sudah seperti
keluarga. Saya ingat waktu pertama kali
bergabung dengan CU Sawiran, mencoba
usaha kue basah & catering di pasar Blimbing.
Pelayanan jemput bola ke pasar Blimbing
adalah primadona bagi anggota dan
penabung di pasar karena tidak usah repotrepot datang ke kantor sudah bisa menabung
setiap hari. Keramahan dari petugas yang

penasehat
Pengurus CU Sawiran
penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto

pelayanan CU Sawiran

sangat komplet

datang setiap hari ke pasar membuat kami
makin dekat dan makin percaya kepada CU
Sawiran. Setiap pertanyaan dan masukan yang
disampaikan oleh anggota selalu direspon
dengan baik sehingga terasa tidak ada jarak
yang membatasi antara manajemen dengan
anggota.
Ketika saya memulai usaha dan ingin
mencoba berganti usaha yang lain, CU
Sawiran juga memberikan pendampingan
usaha sehingga pengelolaan usaha saya benarbenar bisa berjalan dengan baik dan benar.
Tak jarang saya ke kantor CU Sawiran hanya
untuk sharing tentang pengalaman saya dan
pengalaman teman-teman saya di pasar. Jadi
jika ada anggota yang memiliki kesulitan atau
permasalah seputar usaha seperti saya atau
pengalaman teman-teman saya bisa menjadi
gambaran atau solusi atas masalah tersebut
lewat perpanjangan tangan dari CU Sawiran.
Pelayanan CU Sawiran bisa dikatakan
sangat komplet dan menjawab semua
kebutuhan anggota.Tidak hanya melayani

redaktur pelaksana
Tengsoe Tjahjono
Y. Setyo Agung Pamungkas

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

kebutuhan anggota akan modal usaha
namun juga melakukan pendampingan
dan pendidikan untuk anggota. Baru-batu
ini saya juga mengikuti pendidikan yang
diadakan oleh CU Sawiran. Materi yang saya
dapat meliputi tentang CU Sawiran, Media
Komunikasi CU Sawiran, tata kelola keuangan,
promosi, dan pengawaan. Materi-materi
tersebut sangat bermanfaat bagi saya, dan
harapannya ke depan saya dimampukan
untuk dapat berbagi ilmu kepada anggota
yang lain agar semakin banyak anggota CU
Sawiran yang dapat lebih meningkatkan
kesejahteraannya.

Naning Wilujeng (Mbak Ning Ayam)
Anggota TP Blimbing
Melayani pesanan ayam potong, Chicken Nugget,
Rolade-Baso Sapi, Baso Ayam alami tanpa bahan tambahan
Pasar Pagi Blimbing sebelah Barat
Dusun Morotanjek RT 03 RW 07
Purwoasri - Singosari - Malang
085100554078

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