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Namun, sebagai anggota CU, orang
diminta untuk aktif dan berpartisipasi dalam
mengembangkan lembaga tersebut. Aktif
memberikan saran dan kritik saat RAT, siap menjadi
pengurus atau pengawas, siap menjadi korwil,
bersedia ikut aktif mengawasi kinerja lembaga, dan
sebagainya. Hal itu dilakukan karena anggota CU
adalah sekaligus pemilik CU. Sungguh, CU yang sehat
karena selalu dijaga dan dirawat oleh anggota. CU yang
sehat akan mampu memberdayakan anggota di bidang
finansial mereka.

menjadi anggota
menjadi berdaya

http://social.eyeforpharma.com/sales-marketing/empowering-innovation

enjadi anggota CU
Sawiran tidak bisa
disamakan dengan menjadi
nasabah suatu bank. Sangat jauh
berbeda. Sebagai nasabah sebuah
bank orang hanya berlaku pasif, tidak
akan dilibatkan dalam tata kelola
manajemen keuangan di bank tersebut.
Aktivitas nasabah bank secara umum
terbatas pada setor tarik uang.

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

B

anyak jalan untuk bebas
secara finansial. Jalan itu
mungkin rumit dan berliku. Atau,
mungkin jalan itu mudah tetapi
justru tidak aman. Dan, memilih
menjadi anggota CU Sawiran
merupakan jalan yang bijak. Jalan
yang mudah, aman, nyaman, dan
tentram. Mengapa? Sebab semua
asset kita akan dilindungi dan
dijaga bersama-sama.

jalan bijak

Anda sudah berada di jalan
yang benar. Pengalaman indah
bersama CU Sawiran hendaknya
dikabarkan pula kepada saudara,
tetangga, maupun masyarakat
luas. Itu juga merupakan cara bijak
untuk membangun masyarakat
yang berdaya dan mandiri di bidang
keuangan.

Malang Raya
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



Belajar dari
Kebanyakan dari kita diajari kalau
lulus kuliah nanti jadi pegawai
negeri, atau bekerja di perusahaanperusahaan yang sudah mapan.
Padahal Indonesia masih banyak
membutuhkan wirausahawan muda.

Gibran Rakabuming Raka
Pengusaha Muda Indonesia

metro sawiran

http://www.kompasiana.com/ryokusumo/surat-terbuka-untuk-gibran-rakabuming_5687def8b37e61430964b9e2

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

http://anationofmoms.com/2012/05/homeschooling-on-the-road-and-in-the-summer.html

beranda

gerakan cu

gerakan
pemberdayaan
masyarakat

D

alam sejarahnya
Credit Union tidak
bisa dilepaskan dari
pemberdayaan anggota
karena Credit Union
didirikan tidak hanya
semata-mata untuk
berbisnis saja. Salah satu
pemberdayaan yang
dilakukan oleh CU Sawiran
adalah pemberdayaan
masyarakat di TP Tosari dan
Ngadisari. Pemberdayaan
masyarakat di Tosari
dan Ngadisari menjadi
perhatian CU Sawiran
karena karakter Gunung
Bromo saat mengalami
erupsi berbeda dengan
gunung berapi lainnya.
Erupsi yang terjadi di
gunung Bromo terjadi
dalam waktu yang
cukup panjang sehingga
masyarakat Tosari dan
Ngadisari benar-benar
dibuat tidak berdaya.
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Dalam kesempatan diskusi para anggota dan
masyarakat pengurus Komunitas Jeep Bromo
Tengger Kusuma, CU Sawiran diminta untuk
membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas
anggota Komunitas Jeep. Komunitas Jeep Bromo
Tengger Kusuma membutuhkan ilmu atau
pengetahuan yang meliputi:
1. Tata kelola keuangan sederhana untuk
anggota Komunitas Jeep Bromo Tengger
Kusuma.
2. Layanan prima untuk anggota Komunitas
Jeep Bromo Tengger Kusuma.
3. Penguasaan bahasa asing anggota Komunitas
Jeep Bromo Tengger Kusuma.
4. Peluang jaringan untuk Komunitas Jeep
Bromo Tengger Kusuma beserta jaringannya
Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
Probolinggo memiliki kekayaan budaya dan
pariwisata. Salah satunya adalah Gunung Bromo.
CU Sawiran mempunyai perhatian khusus
kepada anggota di Tosari atau Tengger yang
terkena dampak langsung erupsi gunung Bromo.

Keseriusan CU Sawiran dalam berpartisipasi
menanggulangi dampak erupsi gunung
Bromo adalah bersama masyarakat Tengger
membangun perekonomian anggota.
Karena wisatawan Bromo, bukan hanya
wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan
asing, CU Sawiran memandang bahwa betapa
pentingnya anggota Komunitas Jeep Bromo
Tengger Kusuma menguasai bahasa Inggris. Oleh
karena itu, pada tanggal 6 Oktober 2016 CU
Sawiran mengadakan pelatihan bahasa Inggris
kepada Perkumpulan Bromo Tengger KusumaTosari. Pemateri kali ini adalah Ratna Rini Sadar
Susanti, Livana, dan Maria Septiana.
Sungguh, kegiatan ini membuktikan betapa
besar perhatian terhadap para anggotanya. CU
Sawiran tak lelah mendampingi mereka. Dengan
menguasai bahasa Inggris, diharapkan kualitas
layanan Komunitas Jeep terhadap turis-turis asing
semakin bemutu di masa sekarang ini. Dengan
semakin banyaknya turis asing berkunjung ke
Bromo, maka sektor ekonomi di wilayah tersebut
akan mengalami kemajuan. Semoga. (Tetje)



http://www.northcorp.com.au/

Cakrawala

PSAK 5 (2009)
Segmen Operasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 5
oleh : Shinta Melisa

P

SAK 5 membahas
mengenai
Segmen Operasi telah
disahkan oleh Dewan
Standar Akuntansi
Keuangan pada
tanggal 15 Desember
2009.

PSAK 5 ini merevisi PSAK 5 tentang Pelaporan Segmen yang telah
dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2000.

Sedangkan Segmen operasi itu sendiri merupakan suatu komponen
dari entitas yang mencakup :

Dalam penerapannya, pernyataan ini tidak wajib diterapkan
untuk unsur yang tidak material. Dan seiring perkembangaannya,
dengan mempertimbangkan beberapa aspek maka Dewan Standar
Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 5
tentang Segmen Operasi pada tanggal 27 Agustus 2014.

•

Pada umumnya, PSAK 5 ini diterapkan atas laporan keuangan
entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan
entitas induk dengan kriteria sebagai berikut :
•

•



yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya
diperdagangkan di pasar publik (pasar modal domestik atau luar
negeri atau over the counter, termasuk pasar modal lokal dan
regional), atau
yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam
proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada regulator pasar
modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh
kelas instrumen di pasar publik.

•

•

keterlibatannya dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh
pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan
beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas
yang sama),
hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan
operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang
dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan
tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Entitas
mengungkapkan informasi yang memungkinkanpengguna laporan
keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari
aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik
dimana entitas beroperasi.

Adapun fungsi entitas dalam PSAK ini adalah untuk mengungkapkan
sekumpulan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis dimana
entitas terlibat dan lingkungan ekonomik dimana entitas beroperasi.
metro sawiran

http://genuinefinancialfreedom.com/what-is-financial-freedom/

Tips

6

tingkatan
kondisi keuangan

P

engusaha sukses sekaligus
motivator Tung Desem
Waringin mengatakan bahwa ada
6 tingkatan kondisi ekonomi yang
terjadi pada setiap orang. Enam
tingkatan tersebut diciptakan
oleh Anthonny Robbin, motivator
ternama dunia yang menjadi guru
dari Tung Desem Waringin.

Dalam karyanya yang berjudul Financial Revolution, enam
tingkatan kondisi keuangan tersebut terdiri dari :

Pertama,
Kedua,

Financial Protection. Ini adalah kondisi
dimana keuangan kita mampu mengcover
pengeluaran bulanan minimal 2 sampai 24 bulan (2 tahun, red).
Financial Security. Ini adalah kondisi keuangan
kita yang mencapai investasi cukup banyak.
Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti angsuran rumah,
biaya makan, listrik atau gas atau air, transportasi, asuransi dan
pajak. Hasil investasi kita mampu memenuhi kebutuhan yang telah
disebutkan tadi tanpa harus bekerja kembali. “Kecuali anda memilih
untuk bekerja,” kata Tung.

Ketiga,

Financial Vitality, adalah kondisi keuangan
dimana kita memperoleh hasil cukup banyak
dari investasi kita yang risikonya relatif aman. Hasilnya mampu untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan entertainment, dan
membeli baju baru atau barang mewah yang masuk akal.
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Keempat,

Financial Independent, adalah kondisi
dimana kita berhasil memperoleh hasil
yang bagus dari investasi kita yang selama ini sudah banyak. Bahkan
hasil dari investasi kita sudah mampu memenuhi kebutuhan kita tanpa
harus bekerja lagi seumur hidup. “Dengan kata lain, anda bebas untuk
tidak bekerja,” ujar Tung.

Kelima,

Financial Freedom. Kondisi ini adalah keuangan
yang mencapai hasil banyak dari beragam jenis
investasi yang banyak. Hasilnya mampu memenuhi kebutuhan hidup
dengan gaya yang kita inginkan.

Keenam,

Financial Absolute. Suatu kondisi keuangan
kita yang memiliki jumlah investasi yang
cukup banyak. Hasilnya kita yakini bisa kita lakukan untuk tujuan
apapun, apa yang kita inginkan, kemanapun kita inginkan. “Termasuk
dengan siapapun yang kita inginkan,” tutup Tung.
(sumber: http://www.suara.com/bisnis/2016/09/27/055151/ada-enam-tingkat-kondisi-keuangan-yangterjadi-pada-setiap-orang)



Suara

menjadi anggota

menjadi sejahtera

“Sejak bergabung menjadi anggota CU
Sawiran, saya merasa mulai mampu
membedakan mana yang termasuk
keinginan dan mana yang termasuk
kebutuhan,” tutur Ana panggilan akrab
Susana. Sebelumnya untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga awalnya
sering kekurangan, akhirnya ia bersama
suaminya sepakat untuk membuka
usaha toko pracangan kecil-kecilan
guna menambah dan menopang
perekonomian keluarga, namun modal
dari hasil suami bekerja masih sangat
kurang untuk memulai usaha baru ini.
Untung ia sudah menjadi anggota CU
Sawiran. CU Sawiran mampu menjawab
kebutuhannya dengan cepat sehingga
saya tidak perlu mengulur-ulur waktu
untuk segera membuka usaha. Tidak
hanya itu saja. CU Sawiran juga
memberikan pendampingan terhadap
usaha yang baru dirintisnya itu.

Susana

Anggota TP Ngadisari
Toko Pracangan
Rmh : Wonotoro RT 03 RW 02 WonotoroSukapura-Kab.Probolinggo
085236752984



K

eanggotaan CU Sawiran diperuntukkan bagi setiap insan yang
mau meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan selanjutnya
dimampukan untuk berbagi dengan sesama yang masih memerlukan
uluran tangan demi terwujudnya kesejahteraan bersama yang menjadi
cita-cita luhur Credit Union seluruh dunia.

“Di lingkungan tempat tinggal (desa
Ngadirejo), saya dipercaya untuk
mengelola koperasi wanita binaan PNPM”,
tutur Yiyin. Sebelum mendapat amanah
untuk menjalankan usaha koperasi wanita
ini Wiwin sudah terlebih dahulu menjadi
anggota CU Sawiran. Dalam menjalankan
usaha koperasi ini ia sangat terbantu oleh
pengalamannya yang didapatkan di CU
Sawiran. Karena tujuannya sama yaitu
mensejahterakan anggota, alhamdullilah
kini makin banyak warga sekitar tempat
tinggalnya yang mampu meningkatkan
kesejahteraannya. Bersama-sama dengan
masyarakat membangun masyarakat yang
lebih berswadaya dan sejahtera adalah citacita yang tidak hanya dilamunkan namun
juga dilakukan.

Yiyin Undari

Anggota TP Ngadisari
Koperasi Wanita Binaan PNPM
Rmh : Ngadirejo RT 04 RW 02 NgadirejoSukapura-Kab.Probolinggo
085231423531

“Kerjasama yang baik dengan suami dalam
sebuah usaha terbukti mampu meningkatkan
keharmonisan sekaligus kesuksesan usaha,”
tutur Wiwin. Di awal usaha Wiwin berinisiatif
untuk berjualan bakso. Perjuangan keras
yang dilakukan dengan bersusah payah,
dan dilakukan dengan sungguh-sungguh
membuat usahanya ini membuahkan hasil
yang baik. Namun Wiwin tidak mau berpuas
diri dan berhenti pada sebuah keberhasilan
saja, masih banyak peluang usaha lain
yang masih berpotensi untuk diraih sebuah
kesuksesan juga tentunya. Tidak hanya
menjual bakso dengan warung bakso saja
melainkan kini juga melayani segala macam
kuliner dan membuka toko pracangan yang
diberi nama toko “Ranu”. Menurut Wiwin
setelah menjadi anggota CU Sawiran usahanya
semakin lancar. Wiwin merasa kesuksesannya
ini perlu ditularkan. Wiwin melihat CU Sawiran
sebagai media berbagi. Wiwin ingin lebih
banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan
manfaat menjadi anggota CU Sawiran.
Semakin banyak masyarakat yang sejahtera
berarti lingkungan juga akan sehat dan aman.

Wiwin Sapti Winarni

Anggota TP Ngadisari
Warung & Toko Pracangan “Ranu”
Rmh : Ngadas RT 02 RW 01 Ngadas-Sukapura-Kab.
Probolinggo
085230070111
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http://www.fast-growing-trees.com/blog/apple-trees-small-harvests-arent-possible-with-these-tips/

Gagas

buah manis

jadi anggota
CU SAWIRAN
oleh : Tengsoe Tjahjono
(Anggota CU Sawiran)

A

pa manfaat yang diperoleh jika seseorang menjadi
anggota CU Sawiran? Ini merupakan pertanyaan dasar
sebelum seseorang memilih dan memutuskan untuk menjadi
anggota Credit Union. Sekurang-kurangnya saya mencatat ada
4 manfaat: 1. Manfaat Edukasional, 2. Manfaat Manajerial, 3.
Manfaat Finansial, dan 4. Manfaat Sosial.

Akibat dari pengelolaan keuangan yang baik tentu saja terciptanya
kecukupan finansial yang dialami oleh keluarga. Kecukupan finansial
tersebut menghindarkan keluarga dari masalah-masalah keuangan.
Bahkan, keluarga tersebut mampu memiliki asset dan investasi yang
sangat berguna bagi masa depannya. Dan yang tak kalah penting
keluarga tersebut tumbuh menjadi keluarga yang mandiri secara
finansial.

Manfaat edukasional atau pendidikan merupakan manfaat paling
utama yang bisa dirasakan oleh anggota. Anggota dididik untuk
menumbuhkan spirit menabung dalam hidupnya. Hal itu berarti
anggota dididik untuk bisa menyusun prioritas belanja yang harus
gayut dengan penghasilan yang diperoleh. Menentukan prioritas,
memilih mana belanja yang merupakan muara dari keinginan yang
sesungguhnya bukan kebutuhan, serta menentukan target pencapaian
kemandirian finansial.

Manfaat yang terakhir merupakan manfaat khas yang dimiliki
Credit Union, yaitu manfaat sosial. Dalam konteks budaya CU ada
suatu kebiasaan bahwa anggota akan saling membantu satu dengan
yang lain. Solidaritas anggota itu bisa diwujudkan dalam bentuk kerja
sama usaha, pemberian informasi usaha, melaksanakan secara tertib
kewajiban keuangan di CU Sawiran, meminimalkan kredit macet, dan
sebagainya. Supaya dapat saling membantu setiap anggota dituntut
disiplin dalam menabung, meminjam dan mengembalikan pinjaman
sesuai ketentuan dan pola kebijakan.

Realisasi dari manfaat edukasional adalah tindakan mengelola
keuangan keluarga. Inilah yang disebut manfaat manajerial. Jadi,
anggota CU Sawiran memiliki keterampilan mengelola keuangan
keluarga mereka masing-masing. Mereka bisa memisahkan antara uang
perusahaan dan uang keluarga, antara modal dan keuntungan, menata
pos-pos belanja secara bijak, dan tentu saja menabung.
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Demikianlah buah manis menjadi anggota CU Sawiran. Janganlah
buah manis itu dimakan sendiri. Bagikanlah kepada sahabat-sahabat
atau kerabat Anda juga. Pasti mereka juga akan senang dan ikut
merasakan manfaatnya.
Seoul 15102016



Klinik Finansial

simpanan jangka panjang cu sawiran

menjawab kebutuhan
akan datang

D

i samping simpanan
jangka pendek, CU
Sawiran juga memberikan
layanan simpanan jangka
panjang. Terdapat banyak
ragam simpanan jangka
panjang di CU Sawiran.

Oleh : Dian Christiani

Cemerlang, produk cemerlang memberikan
solusi untuk Anda dalam menjawab
kebutuhan jangka yang cukup panjang,
misalnya bila Anda mempunyai uang yang
belum terpakai bisa disimpan dahulu di
tabungan cemerlang. Keuntungannya ialah
Anda akan diberi balas jasa yang bebeda dari
setiap jatuh tempo yang Anda ambil, yaitu
untuk 1 bulan (6,5% pa), 3 bulan (7,25% pa),
6 bulan (7,5% pa), dan 12 bulan (8,25% pa),
cukup besar bukan untuk bunga simpanan?
Bandingkan saja bila Anda menyimpan uang
di rumah, jelas jumlah yang diperoleh berbeda. Dan pastinya tanpa
biaya administrasi lain.
Simaster (simpanan masa depan terpercaya),
menjawab solusi keuangan Anda yang
dipersiapkan untuk dana pensiun di masa
depan. Tabungan simaster memberikan
kemudahan untuk anda menyiapkan
kebutuhan masa depan. Minimal pembukaan
simaster bulanan Rp 50.000,- tiap bulan dan
simaster dimuka minimal Rp 500.000, jangka
waktu minimal 2 tahun, maksimal 15 tahun.
Selain itu bunga simpanan simaster bulanan
7% pa dan simaster dimuka 9% pa.



Sipintar (simpanan anak pintar). Sudahkan
Anda menyiapkan dana pendidikan untuk
Anda di masa depan? Sipintar menjadi
solusi yang tepat untuk para orang tua yang
ingin mendukung cita-cita anak tercinta.
Tabungan sipintar menawarkan bunga
simpanan 10% per tahun, di samping masih
ada tunjangan pendidikan dan tunjangan
prestasi yang mendukung anak-anak anda
supaya lebih giat belajar. Tabungan sipintar
dapat diprogram menurut jangka waktu
yang ingin disiapkan orang tua untuk biaya
pendidikan anak misalnya persipan untuk masuk SMP, SMA atau
bahkan perguruan tinggi. Minimal jatuh tempo pengambilan tabungan
sipintar ialah 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Nah bagi orang tua
yang ingin mendukung cita-cita putra-putrinya, silahkan dibukakan
tabungan sipintar. CU Sawiran menjamin tabungan ini akan sangat
bermanfaat bagi para orang tua dan anak-anak.
Pembaca Metro Sawiran, itulah produk-produk simpanan jangka
panjang yang ada di CU Sawiran. Masih banyak lagi solusi untuk
menjawab kebutuhan Anda yang ingin mengelola kondisi keuangan
menjadi lebih baik. Untuk lebih jelasnya, silahkan kunjungi kantor CU
Sawiran terdekat. Alamat dan no. telp kantor CU Sawiran bisa dilihat
di website CU Sawiran www.cusawiran.org, di Metro Sawiran atau bisa
juga mengunjungi laman facebook kami Credit Union Sawiran.

metro sawiran

Sawiran Enterpreneur Community

U Sawiran mempunyai program
pelaksanaan pendidikan anggota
tidak hanya melibatkan managemen
dan pengurus saja, namun juga
melibatkan anggota yang bersedia
menjadi voulenteer atau sukarelawan
untuk berbagi pengalaman dan
pengetahuan kepada anggota
yang lainnya. Dalam melakukan
penjaringan sukarelawan pendidikan
anggota, ada 55 orang korwil dan
anggota potensial yang bersedia
menjadi sukarelawan pendidikan
anggota.
Sebelum para sukarelawan itu
diterjunkan kepada pendidikan anggota,
mereka terlebih dahulu dibekali oleh Tim
Pendidikan CU Sawiran. Sampai dengan
saat ini CU Sawiran telah memberikan
pembekalan pada sukarelawan di wilayah
II, yaitu sukarelawan yang berada di TP
Batu, TP Dinoyo, TP Blimbing dan TP
Sawojajar, dan sukarelawan di wilayah
I, yaitu TP Ngadisari. Pembekalan
tersebut dikemas dalam TOT (Training of
Trainer) Pendidikan Anggota Voulenteer.
Pembekalan dilakukan selama 4 hari
mulai jam 14.00 sampai dengan jam
19.00 setiap harinya. Meskipun judul
dari kegiatan adalah TOT namun CU
Sawiran tidak membekali sukarelawan
dengan teknik-teknik menjadi pemateri
yang handal karena salah satu tujuan
membentuk sukarelawan pendidikan
anggota adalah mengajak sukarelawan
untuk mau berbagi pengetahuan dan
pengalaman kepada anggota yang lain.
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pendidikan anggota
sukarelawan CU SAWIRAN
Dalam TOT tersebut, sukarelawan dibekali
dengan materi-materi mengenai:
1. CU Sawiran
Dalam materi tentang CU Sawiran, para
sukarelawan diajak untuk lebih mengenal lagi
apa dan bagaimana gerakan Credit Union
mulai dari sejarah awal terbentuknya Credit
Union sampai dengan perkembangannya. Para
surelawan diajak melihat CU Sawiran lebih
dalam lagi mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Nilainilai lembaga yang ada di CU Sawiran sampai
dengan produk dan layanannya beserta dengan
filosofinya.
2. Website CU Sawiran
Para sukarelawan juga dikenalakan lebih
dalam lagi tentang media-media komunikasi
yang dimiliki oleh CU Sawiran, terutama
website CU Sawiran dan Website SEC CU
Sawiran. Sukarelawan ditunjukan fitur-fitur dan
penggunaan website CU Sawiran dan Website
SEC CU Sawiran.
3. Tata Kelola Keuangan Keluarga
Disini Tim Pendidikan mengajak para
sukarelawan untuk mengenal lebih dalam
lagi dan membedakan antara kebutuhan dan
keinginan yang ada dalam diri mereka. Dengan

mengetahui kebutuhan menurut siklus hidup
mereka maka diharapkan mereka bisa menata
keuangan mereka dengan memanfaatkan
produk dan layanan yang ada di CU Sawiran.
4. Promosi
Para Sukarelawan diberi beberapa tips
untuk melakukan promosi yang efektif dan
menggunakan Website-website CU Sawiran
sebagai sarana promosi anggota yang
mempunyai usaha. Dengan berpromosi di
Website SEC CU Sawiran akan semakin banyak
orang yang masuk dalam jangkauan promosi
anggota tersebut.
5. Kepengawasan
Setiap kali melakukan suatu usaha sangat
dibutuhkan yang namanya pengawasan
atau kontrol. Dengan adanya pengawasan
diharapakan bisa mengurangi resiko kegagalan
suatu usaha karena apa yang dilaksanakan bisa
sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Dengan pembakalan ini diharapkan para
sukarelawan mengambil peran untuk menjadi
penggerak perubahan yang selalu dilakukan
oleh CU Sawiran dalam usahanya untuk
meningkatkan kualitas hidup anggota dan
masyarakat di lingkungan kerja CU Sawiran.
http://www.macmh.org/about/employment-volunteers/

C



http://www.pcworld.com/article/3106726/windows/golden-keys-that-unlock-windows-secure-boot-protection-uncovered.html

Seputar Sawiran

siapakah
pemilik

credit union?

C

redit Union adalah lembaga yang
dimiliki oleh seluruh anggotanya
tanpa terkecuali dan tanpa membedabedakan anggota, semua memiliki
hak dan kewajiban yang sama. Hal ini
berbeda dengan bank konvensional
yang anggota atau nasabahnya
hanyalah “nasabah”. Bank dituntut
untuk menghasilkan keuntungan yang
besar, karena para pemegang saham
yang menjadi pemilik sebuah bank,
mengharapkan manajemen bank terus
meningkatkan kualitas finansial bank.
Sedangkan CU adalah sebuah lembaga
non profit yang memprioritaskan
pelayanan kepada anggota di atas
keuntungan. “Credit Union Is People
Not Just Money”. Meskipun CU adalah
lembaga non profit, CU harus dikelola
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secara profesional terutama dalam
pembuatan kebijakan-kebijakannya.
Pengertian kepemilikan di CU sangatlah
berbeda dengan kepemilikan pribadi.
Kepemilikan pribadi adalah hak pribadi
seseorang untuk memperlakukan barang,
aset, dan usaha sesuai dengan keinginan
pemiliknya. Kepemilikan dalam konteks
anggota CU tidak lah sama, kepemilikan
kita di CU adalah kepemilikan yang
“terbuka”. Banyak orang yang diperbolehkan
bergabung, namun perlu diperhatikan bahwa
banyak pula orang atau pihak yang terkait
di dalamnya. Maka tuntutan terhadap hak
seorang anggota terkait dengan anggota lain
atau pihak lain.
Kepemilikan dalam konteks CU harus
ditempatkan secara lebih proporsional
yakni kepemilikan yang terbuka dan
bersifat solider. Kepemilikan terbuka

secara sederhana adalah kepemilikan
yang dipandang sebagai sebuah
keikutsertaan seseorang secara suka rela
di dalam membangun sebuah harapan
melalui lembaga keuangan yang mampu
memfasilitasi orang lain dan diri sendiri
untuk hidup lebih sejahtera. Semangat
kepemilikan di CU sawiran adalah semangat
memperlakukan kepemilikan pribadi sebagai
sarana untuk mensejahterakan diri dan orang
lain. Saat ini banyak anggota menyadari
peran kepemilikannya di CU Sawiran bahwa
meskipun seseorang memiliki saham pribadi
tetapi menyadari bahwa dirinya bukan
satu-satunya pemilik atau bukanlah pemilik
tunggal. Anggota yang demikian merasa
memiliki nilai manfaat bagi orang lain dan
dia sendiri juga dapat memetik manfaat dari
status keanggotaan di CU Sawiran.
(Sumber: https://www.facebook.com/notes/credit-unionsawiran/siapakah-pemilik-credit-union/10153344260708506)

metro sawiran

kabar sawiran

CU KASIH ABADI PALASARI-BALI
Pada tanggal 16 September 2016 CU Sawiran kedatangan tamu dari
CU Kasih Abadi Palasari-Bali. Pertemuan ini diadakan di Rumah
Retret Sawiran dilanjutkan kunjungan ke TP Sawiran-Nongkojajar.

KSP LESTARI MANDIRI-LAWANG
Pada tanggal 27 September 2016 CU Sawiran kedatangan tamu dari
KSP Lestari Mandiri Lawang. Pertemuan ini diadakan di TP SawiranNongkojajar.

TOT VOULENTEER TP NGADISARI
Pada tanggal 03-05 Oktober 2016 CU Sawiran mengadakan Training
Of Trainer kepada Voulenteer TP Ngadisari bertempat di TP
Ngadisari.

PELATIHAN BAHASA INGGRIS
Pada tanggal 06 Oktober 2016 CU Sawiran mengadakan pelatihan
bahasa Inggris kepada Perkumpulan Bromo Tengger Kusuma-Tosari.
Pemateri kali ini : Ratna Rini Susanti, Livana, dan Maria Septiana.

Asset

Rp. 133.051.873.383
Jumlah Anggota

6.784

November 2016

Equity Liability Vol.Kredit

Rp. 32.135.610.805

Calon Anggota

Penyertaan Modal

13.591 32.253

Rp. 100.916.262.578

PERTUMBUHAN Kredit

-1,30

%

Rp. 104.153.031.214

PERTUMBUHAN Anggota

4,13

%

PERTUMBUHAN Asset

4,06%
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sosok

semangat saling
memberdayakan

R

irin Hermawati merupakan Anggota TP
Ngadisari yang sangat loyal. Mulai awal
dibuka TP Ngadisari Ririn sudah memilih
bergabung dengan CU Sawiran. Sebelum
bergabung menjadi anggota CU Sawiran,
segala urusan tentang tata kelola keuangan
usahanya diurusi dan disimpan sendiri
dirumah karena jauhnya lembaga keuangan
yang ada saat itu sebelum CU Sawiran
membuka tempat pelayanan di Ngadisari
tahun 2008

penasehat
Pengurus CU Sawiran
penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto

Di awal usahanya, Ririn Hermawati
membaca peluang usaha kuliner sebagai
pilihan terbaiknya. Kebetulan bakat dan
minat Ririn lebih condong di dunia masak
memasak. Ditambah dukungan keluarga
yang menyemangati dan mendukung Ririn
untuk membuka usaha kuliner. Perjuangan
keras yang dilakukan dengan bersusah
payah, dan dilakukan dengan sungguhsungguh membuat usahanya berkembang.

anak-anaknya masih kecil pasti amat
sangat membantu tidak sampai keteteran
memunuhi kebutuhan. Diakui pula oleh
Ririn bahwa sebenarnya yang paling banyak
membuat keteteran adalah keinginan yang
dibuat seakan-akan itu merupakan sebuah
kebutuhan. Setelah mendapat ilmunya
dari CU Sawiran sekarang Ririn sudah bisa
memilih dan memilah mana yang menjadi
prioritas.

Usaha kuliner terbukti sangat
menjanjikan karena Ngadisari sangat dekat
dengan kawasan wisata Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru. Banyak wisatawan
baik domestik maupun mancanegara
mampir di Ngadisari untuk beristirahat dan
berwisata kuliner terlebih dahulu sebelum
melanjutkan perjalanan menuju gunung
Bromo.

“Sekarang saatnya menebus
ketertinggalan yang sempat saya alami
dengan mencoba mengajak keluarga,
saudara, dan tetangga sekitar di lingkungan
dekat rumah dan perkumpulan ibuibu untuk lebih belajar bersama-sama
untuk lebih mengenal tentang tata kelola
keuangannya,” tutur Ririn. Ririn menjadi
contoh nyata pentingnya mengelola
keuangan keluarga dan usahanya.
Pengalaman Ririn ini sudah berhasil
ditularkan kepada masyarakat di lingkup
kecil di tempat tinggal dan tempat
usahanya. Kini Ririn berperan aktif dalam
kegiatan pelatihan yang diadakan oleh CU
Sawiran. Semoga semua anggota CU Sawiran
memiliki semangat dan dimampukan untuk
bersama-sama merangkul anggota yang lain
untuk saling memberdayakan satu sama lain.

Sebelum menjadi anggota CU Sawiran
Ririn merasa pengelolaan keuangan usaha
dan kebutuhan rumah tangga masih sering
keteteran. Berapapun hasil usaha yang
berhasil dikumpulkan sering kali belum
mampu mencukup kebutuhan rumah
tangga dan sekolah 2 orang anak pada saat
itu, namun setelah bergabung menjadi
anggota CU Sawiran Ririn merasakan banyak
manfaat. Awal menjadi anggota CU Sawiran
Ririn mulai menyisihkan pendapatannya
dan ditabung di CU Sawiran. Hal tersebut
terbukti efektif dalam mengatur lalu lintas
keuangan keluarga Ririn.
Di CU Sawiran Ririn juga mendapatkan
banyak ilmu terutama seputar tata kelola
keuangan sederhana. Ririn merasa agak
terlambat mengenal CU Sawiran. Andai
CU Sawiran sudah ada di Ngadisari sejak
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