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eringkali kita merasa takut
menyimpan uang di sebuah
lembaga keuangan. Kita khawatir
jangan-jangan kelak lembaga
keuangan itu bangkrut, pailit, dan
sebagainya sehingga simpanan kita
pun ikut lenyap. Ketakutan seperti itu
amatlah wajar sebab sering kita lihat
kejadian seperti itu.

produk unggul

Karena itu berinvestasi di CU
Sawiran terasa sangat aman. Melalui
produk unggul yang ada kita bisa
berinvestasi dan secara nyata
berkembanglah asset yang kita miliki.

http://www.gogreen.ink/

berinvestasi melalui

Namun, bersama CU Sawiran
ketakutan seperti itu tidak perlu
terjadi. Mengapa? Karena kerja sama
dan kinerja Pengurus, Pengawas, Tim
Manajemen, Korwil, dan Anggota
sangatlah baik. Mereka saling
membantu dan mengawasi satu
dengan yang lain. Setiap ada persoalan,
mereka secara sigap bertemu untuk
memecahkan bersama-sama.

beranda

evaluasi

Dusun Nongkojajar,
Desa Wonosari, Kecamatan Tutur,
Kabupaten Pasuruan
Telp. (0343) ) 499303

A

khirnya kita sampai di pengujung
tahun 2016. Bulan depan kita
sudah memasuki tahun 2017. Saatnya
kita membuka-buka kembali catatan
keuangan keluarga kita dalam rentang
setahun yang kita lalui. Bagaimana
penghasilan dan pengeluaran kita,
berapa asset yang kita punyai, bahkan
berapa pula utang kita serta aktivitas
keuangan mana yang gagal kita
wujudkan.

Pasuruan
Nongkojajar,
Jl. Dusun Pasar Baru
RT 1 RW 2 Wonosari - Tutur
Telp. (0343) 499499
Sawiran Dusun Nongkojajar,
Desa Wonosari, Kecamatan Tutur,
Kabupaten Pasuruan
Telp. (0343) 499303
Tosari Pasar Tosari - Pasuruan
Telp. (0343) 571060

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

Blitar

Malang Raya



Belajar dari

Ancaman terbesar bagi keberhasilan
hidup kita bukan berasal dari
menggantungkan cita cita
setinggi langit hingga tak mampu
mencapainya secara penuh; namun
berasal dari pematokan cita
cita terlalu datar hingga mudah
mencapainya.

Michelangelo

(1475-1564), Pujangga Italia, seniman, arsitek era Renaisans

metro sawiran

https://techstory.in/tag/birthday/

Adakah sepanjang tahun ini pos yang
over budget, rencana yang gagal atau
tertunda karena kurang tertib dalam
mengelola keuangan keluarga. Evaluasi
ini sangat penting demi perencanaan
anggaran pendapatan dan belanja keluarga
tahun depan.

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

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

http://superheroyou.com/a-year-end-review-not-just-for-work/

akhir tahun

Kantor Pusat

http://pontianak.tribunnews.com/2016/08/13/uang-rupiah-baru-segera-keluar-begini-desainnya

gerakan cu

produk yang

menggerakkan
ekonomi
masyarakat
M

isi CU Sawiran
yang kedua
adalah meningkatkan
kesejahteraan
kehidupan masyarakat
dengan memberikan
pelayanan yang prima
dan profesional dalam
menata perekonomian
masyarakat. Dalam
menata perekonomian
masyarakat tersebut CU
Sawiran memberikan
produk-produk
simpanan dan pinjaman
yang sesuai dengan
kebutuhan anggota.
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Pada umumnya dalam siklus
kehidupan manusia, hampir
semuanya membutuhkan dana
atau biaya. Mulai dari kelelahiran
(dibutuhkan biaya untuk
melahirkan) sampai dengan
kematian (dibutuhkan biaya
upacara pemakaman, selamatan,
dll). Semua produk Sawiran
disesuaikan dengan kebutuhan
anggota mulai dari lahir sampai
dengan menghadap Sang Khalik.
CU Sawiran juga menyediakan
produk yang bisa digunakan
untuk kebutuhan sehari-sehari
(misalnya tabungan sibuhar
yang bisa disetor tarik sewaktuwaktu tanpa biaya administrasi
bulanan) sampai dengan produk
yang bisa digunakan untuk
memenuhi apa yang akan dicitacitakan (misalnya Simpanan

Simaster dan Sipintar). Bahkan
apabila anggota mempunyai
beberapa produk, anggota
tersebut bisa mengatur keuangan
keluarga dan usaha dengan
menggunakan produk-produk
yang ada di CU Sawiran.
Untuk pengembangan usaha,
anggota bisa memanfaatkan
Produk Pinjaman Umum.
Pemasukan atau pendapatan
dari usaha tersebut bisa
ditabungkan dalam Sibuhar.
Sebagian untuk angsuran
pinjaman (bisa langsung
didebetkan dari Sibuhar). Bisa
digunakan untuk membayar
barang dagangan. Kalau barang
yang dijual adalah barang yang
produksi dari anggota yang lain
maka pembayaran bisa langsung
antar sibuhar. Kemudian dana

yang akan digunakan untuk
investasi bisa ditabungkan di
Simaster atau Sipintar apa bila
dana tersebut untuk persiapan
sekolah anak. Dari situ anggota
bisa mengatur keuangannya
usaha dan keluarga. Dari situ
anggota juga bisa mengontrol
perkembangan usaha mereka.
Beragamnya produk-produk
yang ada ini merupakan salah
wujud keterlibatan CU Sawiran
dalam pengembangan kehidupan
anggota. Dengan beragamnya
produk, anggota akan semakin
dimudahkan dalam penataan
keuangan baik keuangan keluarga
maupun keuangan usaha.
Sehingga dengan demikian
anggota bisa berdaya guna dalam
peningkatkan kualitas hidup
mereka.



P

PSAK 7 (2014)

Pengungkapan Pihak–Pihak Berelasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7
oleh : Shinta Melisa

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang
tidak material.
Pihak–pihak berelasi maksudnya ialah orang atau
entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan
laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk
sebagai “entitas pelapor”). Dengan kata lain, suatu individu
atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi
jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihakpihak berelasi dalam PSAK 7.
Adapun tujuan dari pernyataan ini adalah untuk
memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi
pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian
terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan
laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihakpihak berelasi dan oleh transaksi serta saldo, termasuk
komitmen dengan pihak-pihak tersebut.



SAK 7 membahas
mengenai
Pengungkapan
Pihak-Pihak Berelasi
dan telah disahkan
oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan
pada tanggal 19
Februari 2010
yang kemudian
disesuaikan pada
tanggal 27 Agustus
2014.

Pernyataan ini diterapkan dalam:
a. mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
b. mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihakpihak berelasi;
c. mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a)
dan (b)
d. menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir
tersebut.
Dalam penerapannya, pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan
hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam
laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri atas entitas
induk atau investor dengan pengendalian bersama, maupun pengaruh
signifikan atas investasi yang disajikan sesuai dengan PSAK 65: Laporan
Keuangan Konsolidasian (PSAK 4) : Laporan Keuangan Tersendiri. Bukan
hanya itu, PSAK 7 ini juga diterapkan untuk laporan keuangan individual.
metro sawiran

http://www.bluebirdgroup.com/bluebirdtbk/investor-relations-blue-bird-tbk

Cakrawala

http://www.myhealth.co.ke/financial-health/5-signs-youre-in-excellent-financial-health/

Tips

5
tanda
keuangan sehat
B
1. Penghasilan bulanan
Salah satu hal mendasar dalam mengatur keuangan adalah
berapa jumlah total penghasilan perbulan, termasuk penghasilan
bersih dan kotor. Anda tak tahu secara pasti berapa penghasilan
Anda setelah dikurangi pajak perbulan serta kewajiban membayar
tagihan seperti membayar angsuran mobil atau motor, angsuran
rumah dan pengeluaran pokok. Hal ini sangat penting bagi Anda
untuk diketahui, karena Anda harus menguasai dengan benar posisi
keuangan pribadi pada setiap bulannya agar lebih mudah dalam
menyusun anggaran bulanan nantinya.
2. Biaya pengeluaran bulanan
Ketahui total pengeluaran Anda perbulan dengan cara mencatat
segala sesuatu yang di butuhkan untuk membuat daftar pengeluaran
selama sebulan. Tulislah secara detail serta jumlah uang yang harus di
siapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan mengetahui
biaya pengeluaran ini, tentu saja Anda bisa mensiasati pengeluaran
dengan cara tertentu supaya ada sisa uang untuk di simpan atau
ditabung. Jika Anda ingin merencanakan anggaran yang efektif,
sebaiknya point 1 dan 2 di atas harus Anda kuasai.
3. Investasi
Apakah Anda juga sudah berinvestasi? Mungkin sebagian
dari Anda sudah tahu berapa jumlah uang yang ada di rekening
tabungan, namun apakah Anda juga tahu berapa banyak dana
investasi yang dimiliki. Investasi ini tak hanya yang kita ambil saja,
misalnya Anda sebagai karyawan mungkin sudah mendapatkan
fasilitas asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan dan lain sebagainya.
Anda wajib mengkalkulasikan nilai investasi tersebut sehingga Anda
dapat menghitung berapa jumlah pendapatan yang akan Anda
hasilkan dalam bentuk investasi tersebut.
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agaimana ciri keuangan yang sehat, apakah keuangan Anda
sudah sehat saat ini? Banyak orang yang tidak mengetahu
kondisi keuangan diri sendiri, bahkan mereka juga bisa saja
salah kaprah dalam mengatur keuangan pribadi. Sebagian dari
Anda mungkin sudah cukup berpikir cerdas secara finansial,
namun apakah Anda sudah mengatur keuangan dengan baik dan
bagaimana kondisi keuangan tersebut ?

4. Kekayaan Bersih
Mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa untuk apa kekayaan bersih
ini wajib kita perhitungkan. Sebenarnya penting bagi Anda untuk mengetahui
nominal total aset yang Anda miliki. Menurut perhitungan sederhana, kekayaan
bersih ialah selisih antara apa yang kita miliki dengan jumlah keseluruhan utang.
Aset yang berupa investasi seperti rumah dan mobil bisa menjadi hal yang
diperhitungkan dalam mengatur kekayaan bersih. Apabila kekayaan bersih
surplus, maka Anda bisa merasa lega, namun sebaliknya jika hasilnya negatif,
Anda juga harus mulai untuk memperhatikan kondisi keuangan Anda lebih
serius lagi dengan membuat perubahan perencanaan keuangan baru.
5. Nilai Utang
Hal-hal di atas bisa menjadi acuan untuk menghitung kekayaan bersih
Anda. Bandingkan semua aset yang Anda miliki dengan jumlah utang beserta
pengeluaran. Rasio utang terhadap pendapatan akan menunjukkan secara
khusus mengenai berapa banyak utang Anda dan berapa banyak uang yang
Anda dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, Anda bisa memeriksa
laporan kredit selama 3 bulan terakhir, sebagai contoh jumlah tagihan kredit
mobil atau cicilan rumah. Pastikan rasio utang tidak lebih besar dari 50
persen dari pendapatan bulanan Anda. Jika lebih, Anda harus bersiap siap
untuk berusaha mencara sumber pendapatan tambahan atau Anda juga bisa
mengurangi jumlah kredit.
(SUMBER: http://ekonomibisnis.net/5-tips-dan-tanda-keuangan-yang-sehat/#.WDQqnrKLTIU)



Suara

mari
menabung
sejak sekarang

ehidupan yang kita jalani saat ini hingga
nanti selalu membutuhkan biaya. Dan kita
bisa mempersiapkan setiap kebutuhan dengan
tabungan maupun investasi sejak sekarang.

Untuk pengelolaan keuangan usaha
saya yang lebih baik saya memanfaatkan
sibuhar. Saya mencoba memisahkan
antara keuangan usaha dan keuangan
keluarga agar memudahkan saya untuk
mengontrol keuangan. Dengan adanya
kontrol keuangan yang jelas saya
mampu mengevaluasi naik turunnya
usaha saya, dan sibuhar mampu
menjawab kebutuhan saya tersebut.

Bagi saya, anak adalah masa depan
saya. Dan untuk mempersiapkan masa
depannya, saya harus menyiapkan
biaya pendidikan dengan menabung
dan berinvestasi dengan tabungan
berjangka.
Saya memilih produk simpanan Sipintar
di CU Sawiran agar kelak dana untuk
pendidikan anak sudah dipersiapkan
sejak dini.

Hendrata

Suharto Handayani

Anggota TP Blitar
Toko Pracangan
Rmh : Jl. Mastrip No.36 RT 01 RW 05
Kepanjen kidul-Blitar
0342-810100



K

Anggota TP Wlingi
Guru SMK Pemuda III Kesamben-Blitar
Rmh : Dusun Tuwunrejo RT 05 RW 06
Kesamben-Blitar
085231833665

Untuk pemenuhan kebutuhan usaha
saya lebih memilih sibuhar sehingga
saya lebih mudah dalam setor tarik jika
saya membutuhkan dana sewaktuwaktu. Untuk memenuhi kebutuhan
jangka pendek, dan untuk pemenuhan
kebutuhan jangka panjang saya memilih
simaster bulanan karena setorannya
bulanan sehingga terasa ringan.

Maulana Mardani

Anggota TP Blitar
Dagang Tahu & Tempe di Pasar Templek-Blitar
Rmh : Jl.Bengawan Solo No.23
Pakunden-Sukorejo-Blitar
085646555112

metro sawiran

Gagas

S

ebagai anggota CU Sawiran saya
sudah banyak memanfaatkan
produk-produk CU Sawiran. Saya pernah
menyertakan anak-anak saya dalam
produk Sipintar, saya ikut Simaster
hingga sekarang, saya juga menyimpan
uang saya dalam produk Cemerlang, dan
beberapa produk yang lain. Prinsipnya
saya merasa aman jika menyimpan uang,
dan merasa tak terbebani ketika pinjam.
Hal-hal seperti itulah yang membuat saya
nyaman bersama CU Sawiran.

produk cu sawiran:

melayani
semua
oleh : tengsoe tjahjono
(anggota cu sawiran)

Demi melayani semua kebutuhan anggota
CU Sawiran menghadirkan dua produk
penting yaitu produk simpanan dan produk
pinjaman. Dua jenis produk ini terbagi lagi
menjadi beberapa produk yang semuanya
dibuat untuk menjawab kebutuhan anggota
dan masyarakat.
Mengapa saya tertarik menyimpan uang
di CU Sawiran? Banyak alasan yang bisa saya
sampaikan. Pertama, menyimpan uang di CU
Sawiran tanpa dipungut biaya administrasi
bulanan, sehingga simpanan saya bisa
berkembang secara maksimal. Kedua, saya
memperoleh keuntungan lebih tinggi dengan
jasa simpanan yang bersaing dengan bunga
bank papan atas. Ketiga, saya bisa konsultasi
atau bertanya tentang keadaan keuangan di
CU Sawiran secara cepat di TP mana saja. Dan
keempat, simpanan saya dapat dipergunakan
untuk jaminan pinjaman Anggota. Produk
simpanan CU Sawiran sangat banyak,
misalnya: SIBUHAR, SIMASTER, SIPINTAR,
dan CEMERLANG. Kita tinggal memilih sesuai
dengan kebutuhan kita.
Di samping produk simpanan, CU Sawiran
juga memberikan produk pinjaman. Produk
pinjaman ini diperuntukkan bagi anggota dan
calon anggota. Ini membuktikan bahwa CU
Sawiran bermaksud melayani semua. Fasilitas
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pinjaman yang beragam lebih-lebih akan
diberikan kepada anggota.
Jenis pinjaman yang ditawarkan meliputi
pinjaman umum, pinjaman kendaraan
bermotor (PKB), pinjaman pemilikan tanah
dan atau rumah (PPTR), pinjaman musiman,
pinjaman darurat, pinjaman produktif,
pinjaman kapitalisasi, pinjaman pengadaan
komputer, dan pinjaman multiguna.
Yang unik terdapat pinjaman musiman
yang bisa jadi tak ditemukan di lembaga
keuangan lain. Pinjaman musiman diberikan
kepada anggota untuk menunjang usaha
dengan siklus pendapatan musiman, dan
tidak diperbolehkan untuk kebutuhan
lain. Misalnya pinjaman untuk para petani
kentang atau sayuran di wilayah Tengger.
Bisa jadi anggota tersebut baru bisa melunasi
pinjamannya saat panen tiba, tidak bisa

mengangsur tiap bulan. CU Sawiran
memberikan fasilitas pinjaman untuk kondisi
anggota seperti itu. Belum lagi ada pinjaman
darurat, pinjaman produktif, dan sebagainya
yang khas CU Sawiran.
Selain pinjaman keanggotaan, CU Sawiran
juga memberikan fasilitas pinjaman untuk
mereka yang belum menjadi anggota, namun
telah dinilai baik dan berpotensi baik untuk
menjadi anggota, dalam bentuk Pinjaman
Multi Guna (PMG). Syarat terpenting adalah
mereka ini harus memiliki rekening Sibuhar
Calon Anggota.
Sungguh, produk-produk CU Sawiran
amat luar biasa. Saya merasa bersyukur
menjadi anggota CU Sawiran. Saya harap
demikian pula Anda.
Seoul 22 November 2016



http://360financial.net/5-essential-financial-resolutions-new-year/

Klinik Finansial

A

khir tahun adalah momen terbaik untuk
melakukan refleksi atas kondisi keuangan
Anda dan keluarga. Evaluasi kesehatan keuangan
atau financial checkup kerap kali dilakukan di akhir
tahun, untuk mengetahui apa saja kemajuan yang
dialami dalam hal keuangan. Pada umumnya, saat
seseorang melakukan evaluasi keuangan, konsentrasi
terbanyak adalah untuk mengetahui nilai kekayaan
bersih serta rasio pengeluaran terhadap penghasilan.
Padahal, evaluasi atas alokasi aset finansial
memegang peranan yang sangat penting dalam hal
kesuksesan perencanaan keuangan keluarga.

Alokasi aset finansial adalah suatu kondisi yang
menggambarkan persentase penyebaran jenis aset finansial
keluarga. Aset finansial dapat terbagi menjadi: (1) aset kas
seperti tabungan, deposito, reksa dana pasar uang, (2) aset
defensif seperti obligasi, sukuk, serta reksa dana pendapatan
tetap, (3) aset moderat seperti properti, logam mulia, serta
reksa dana campuran, (4) aset agresif seperti saham dan reksa
dana saham.
Persentase penyebaran aset finansial dapat mengalami
perubahan setiap saat.
Awal Tahun

Alokasi

Akhir Tahun

Alokasi

Deposito

100.000.000

50%

100.000.000

48%

Reksadana Saham

100.000.000

50%

110.000.000

52%

Total

200.000.000

210.000.000

Misalkan, di awal tahun Anda memiliki deposito sejumlah
Rp. 100 juta dan reksa dana saham sejumlah Rp. 100 juta. Maka,
alokasi aset finansial keluarga adalah 50% di aset kas dan 50%
di aset agresif. Komposisi ini sesuai dengan profil risiko investor
yang moderat.
Nah, apabila terjadi selama satu tahun perubahan dalam
pasar keuangan yang menyebabkan nilai investasi di reksa dana
saham meningkat menjadi Rp. 110 juta di akhir tahun, maka
tanpa disadari alokasi aset finansial keluarga telah berubah
komposisinya. Di akhir tahun, alokasi aset finansial keluarga



evaluasi keuangan untuk

mengenal tipe risiko
Oleh : Prita Ghozie

adalah 48% di aset kas dan 52% di aset agresif. Komposisi ini menjadi lebih
berisiko untuk Anda yang memiliki profil investor moderat.
Apabila Anda dan keluarga belum pernah melakukan evaluasi
keuangan atas alokasi aset finansial, maka berikut ini langkah-langkahnya:
1. Kumpulkan informasi seluruh aset finansial yang dimiliki oleh keluarga di
awal tahun. Anda bisa memperoleh informasi ini dari buku tabungan atau
pun laporan investasi dari institusi keuangan.
2. Hitunglah alokasi masing-masing saldo aset finansial terhadap keseluruhan
nilai aset finansial di awal tahun.
3. Kumpulkan informasi seluruh aset finansial yang dimiliki oleh keluarga di
akhir tahun. Anda bisa memperoleh informasi ini dari buku tabungan atau
pun laporan investasi dari institusi keuangan.
4. Hitunglah alokasi masing-masing saldo aset finansial terhadap keseluruhan
nilai aset finansial di akhir tahun.
5. Sesuaikan dengan profil risiko Anda sebagai investor, apakah tergolong
investasi yang konservatif alias penabung tulen, apakah tergolong investor
yang moderat alias berimbang, atau apakah tergolong investor yang agresif.
6. Apabila alokasi aset finansial tidak sesuai, maka ubahlah komposisi aset
dengan cara mendatangi bank atau insitusi keuangan dimana keluarga
Anda menempatkan dana.
Jadi, mudah bukan untuk melakukan evaluasi keuangan?
(diolah dari https://www.permatabank.com/Preferred/Artikel-Finansial/Evaluasi-keuangan-untuk-mengenal-tiperesiko-keuangan-Anda/#.WDQ1hLKLTIU)

metro sawiran

Sawiran Enterpreneur Community

P

endidikan merupakan dasar
dalam pengelolaan sumber daya
di CU Sawiran. CU Sawiran akan
menggerakkan sumbar daya yang ada
terutama sumber daya manusia dalam
meningkatkan pendidikan untuk anggota
dan masyarakat. Agar pendidikan
bisa berjalan secara maksimal, semua
stakeholder diajak untuk bekerja sama
secara sukarela dalam mengembangkan
pendidikan.

Selama hampir tiga bulan para
sukarelawan atau volunteer dibekali materimateri dasar sebagai bekal untuk melakukan
pengembangan pendidikan kepada anggota
dan masyarakat. Pembekalan dikemas dengan
cara Training of Trainers di masing-masing
wilayah. Pembekalan tersebut dilakukan
secara intensif selama empat hari berturutturut mulai dari jam 14.00 sampai dengan
jam 19.00 untuk setiap wilayah. Dengan
antusias para sukarelawan mengikuti
pembekalan tersebut karena selain mereka
sangat memerlukan materi-materi agar bisa
disharingkan kepada anggota dan masyarakat,
mereka juga memerlukan materi-materi
tersebut untuk mengembangkan diri dan
usaha mereka.
Nilai plus lain yang didapat dari para
volunteer adalah mereka bisa saling
menceritakan pekerjaan dan usaha satu sama
lainnya. Dengan menceritakan pekerjaan dan
usaha mereka masing-masing akan terbuka
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saling berbagi
demi mewujudkan cita-cita

kemungkinan untuk menjalin kerja sama satu
sama lain. Selain terbuka kemungkinan untuk
saling menjalin kerja sama, ada juga yang
memberikan solusi untuk pengembangan
usaha. Misalnya di daerah Nongkojajar ada
salah satu volunteer yang mempunyai usaha
pemerahan susu sapi. Dia biasanya hanya
menyetorkan susu sapi tersebut kepada
koperasi susu yang ada di Nongkojajar.
Anggota tersebut diberi masukan oleh
anggota lain untuk mencoba membuat sendiri
susu dalam kemasan. Dengan demikian
selain dia menyetorkan susu sapi kepada
koperasi yang menampung susu sapi juga bisa
membuka usaha sendiri yang tentunya nanti
akan bisa menambah pendapatan.
Solusi seperti ini yang kelak banyak
diharapkan oleh para volunteer. Dan tentu
saja CU Sawiran selalu men-support mereka.

Salah satunya adalah memperbaiki produkproduk simpanan dan pinjaman yang ada
atau bahkan bisa saja CU Sawiran menambah
produk-produk simpanan dan pinjaman
sesuai dengan kebutuhan anggota dan
masyarakat. Produk-produk yang ada ini
bisa mengembangkan usaha-usaha anggota.
Para anggota dan masyarakat diajak untuk
menggunakan produk-produk simpanan dan
pinjaman dalam mengelola keuangan anggota,
baik itu keuangan keluarga maupun usaha.
Dengan mengelola keuangan keluarga
maupun usaha melalui produk-produk CU
Sawiran, anggota akan bisa mewujudkan citacita mereka. Dengan demikian mereka secara
otomatis akan bisa meningkatkan taraf hidup
mereka dan bisa berbagi dengan anggota dan
masyarakat sekitar mereka.
Selamat Berbagi.



http://www.fablabconnect.com/sharing-is-sparing-open-knowledge-sharing-in-fab-labs/

Para sukarelawan diajak untuk mau
berbagi ilmu pengetahuan kepada anggota
dan masyarakat di sekitar mereka. Dengan
berbagi ilmu pengetahuan kepada anggota
dan masyarakat yang ada di sekitar mereka
diharapkan akan terjadi peningkatan taraf
kehidupan para anggota dan masyarakat.

Seputar Sawiran

saweran gaya sawiran
oleh : Istivano (TP Sawiran – Nongkojajar)

S

udah menjadi rahasia umum
bahwa CU Sawiran (atau biasa
disebut Sawiran) sering kali diplesetkan
menjadi saweran. Kelakar ini banyak
terdengar terutama saat karyawan
Sawiran melakukan pelayanan di
wilayah pasar. Begitu karyawan Sawiran
muncul dari balik rimbunnya kubis atau
belukar kangkung, ada saja anggota
(maupun calon anggota) yang berpekik,
“Saweran! Saweran!” sembari melakukan
penyetoran atau penarikan uang.
Lewat penelisikan sepintas lalu,
pemlesetan Sawiran menjadi saweran
tersebut di atas bisa saja muncul karena dua
hal. Pertama, karena susunan fonem antara
Sawiran dan saweran begitu mirip, hanya
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terbedakan pada bunyi /i/ dan /e/. Kedua,
karena bentuk pelayanan Sawiran yang
dilakukan di wilayah pasar lebih tampak
seperti saweran, yang menurut KBBI daring
berarti kegiatan meminta uang kepada
penonton atau penonton memberi uang
kepada pemain pada pertunjukan keliling,
seperti kuda kepang atau topeng.
Penelisikan sepintas lalu tersebut tentu
saja terbuka untuk berbagai perdebatan.
Dibutuhkan riset yang lebih komprehensif
untuk mengulas pemlesetan Sawiran
menjadi saweran dengan bernas. Hanya
saja, sawer-menyawer gaya Sawiran tersebut
sejatinya memiliki makna yang lebih dalam
daripada apa yang tampak di permukaan.
Plesetan saweran yang pada mulanya
hanya dimaksudkan sebagai kelakar pasar

justru menjadi salah satu hal yang sangat
fundamental bagi keberlangsungan Sawiran
sebagai credit union. Melalui saweran macam
inilah roda keuangan Sawiran bisa berjalan.
Dengan kata lain, saweran yang
berlangsung di Sawiran bukan melulu
kelakar antara karyawan dan anggota
maupun calon anggota di pasar. Bukan
pula seperti pada pertunjukan keliling
kuda kepang atau topeng. Perkara sawermenyawer gaya Sawiran secara tidak
langsung justru memberikan dampak bagi
seluruh manusia yang terlibat di dalamnya,
mengingat credit union ini merupakan
sekumpulan manusia yang terikat melalui
rasa saling percaya demi terwujudnya
pemberdayaan perekonomian rakyat.
Sungguh kelakar yang serius, bukan?
metro sawiran

kabar sawiran
Bromo Tengger Kusuma
Pada tanggal 11 Oktober 2016 CU
Sawiran mengadakan pelatihan
bahasa Inggris kepada Perkumpulan
Bromo Tengger Kusuma-Tosari.
Pemateri kali ini : Ratna Rini Sadar
Susanti, Livana, dan Maria Septiana.

SAFIRA
Program Strengthening Agricultural Finance in Rural Areas
(SAFIRA) bekerjasama dengan CU Sawiran memberikan
kemudahan akses terhadap pembiayaan rantai nilai pertanian
bagi para petani kecil. Tahap awal pada tanggal 3 November
2016 dilakukan observasi terhadap petani kentang di Tosari.
Pihak Safira diwakili
oleh Tomas
Sugiono, sedangkan
narasumber
Yuli Sungkowo
(Petugas Penyuluh
Lapangan) & Dahlan
(penangkar bibit
kentang) diTosari.

CU Sehati 
Pada 10 Oktober 2016
CU Sawiran kedatangan
tamu dari CU SEHATIJakarta. Pertemuan
ini diadakan di TP
Blimbing-Malang.

CU Marganing Berkah-Sidoarjo
Bentuk peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh CUSAWIRAN,
tidak hanya dilakukan melalui bisnis tetapi juga lewat pendidikan.
Pendidikan tidak hanya diberikan pada anggota tetapi juga untuk
masyarakat luas dan mitra kerja atau rekanan CU SAWIRAN. Salah
satunya melalui program SMART Center CU SAWIRAN. Program ini
dibuat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga rekanan
CUSAWIRAN. Dengan harapan setiap lembaga dan anggota yang dilayani
lembaga tersebut dapat terpengaruh
oleh gerakan CUSAWIRAN. Pada
11-21 oktober 2017 Steven Timothy
Amidi staf dari CU Marganing BerkahSIdoarjo melakukan kegiatan sharing &
belajar di CU Sawiran. Semoga berbuah
baik bagi masyarakat yang dilayani.

Asset

Rp. 135.469.538.082
Jumlah Anggota

6.849
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TOT Wilayah III
Pada tanggal 15-18
November 2016 CU
Sawiran mengadakan
Training Of Trainers
kepada Volunteer Wilayah
III bertempat di SMPK
Yohanes Gabriel-Wlingi.

TOT Wilayah I
Pada tanggal 08-11
November 2016 CU
Sawiran mengadakan
Training Of Trainers
kepada Volunteer
Wilayah I bertempat
di TP SawiranNongkojajar.

Equity Liability Vol.Kredit

Rp. 32.562.788.204

Calon Anggota

Penyertaan Modal

13.624 32.475

Rp. 102.906.749.878

PERTUMBUHAN Kredit

-1,90

%

Rp. 103.523.278.366

PERTUMBUHAN Anggota

5,16

%

PERTUMBUHAN Asset

5,95%
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sosok
Sebagai seorang pekerja keras, Yustinaningsih tidak hanya memiliki
usaha itu saja. Pada 2011 Yustina mengembangkan usahanya, dengan
menjadi produsen krupuk kedelai. Usaha inilah yang membuat Yustina
berani meutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebelumnya dan lebih
fokus untuk mengembangkan usahanya ini. Krupuk kedelai yang
awalnya hanya diproduksi setengah resep ini, telah berkembang pesat,
dipasarkan sampai di luar Kota Blitar. Dan yang membuat luar biasa,
usia dari usaha pembuatan krupuk ini hampir lima tahun dijalani
dan hasilnya sudah bisa memberikan manfaat lebih bagi keluarga
Yustinaningsih, juga keluarga dari para karyawan yang membantunya
tentunya. “Memang tidak mudah dalam membangun sebuah usaha,
apapun usaha itu. Namun, dengan keberanian, tidak takut untuk
memulai usaha akan memupus kesulitan-kesulitan yang ada. Satu hal
yang sangat penting, selain berusaha jangan lupa untuk berdoa dan
percaya kepada-Nya agar apa yang kita usahakan dapat berkenan dan
berjalan sesuai harapan kita,” tips dari Yustinaningsih.

Pentingnya

Tata Kelola Keuangan Usaha

B

agi seorang Yustinaningsih (35 th), setiap hal yang ada
di dekatnya bisa diubah menjadi peluang usaha. Wanita
yang dulunya pernah bekerja sebagai karyawan swasta
ini, mempunyai beberapa usaha yang bisa menghasilkan
pendapatan yang berlimpah.
Ia membangun usaha sejak tahun 2009. Usaha pertama yang dicoba
adalah berdagang pulsa. Ini dilakukan karena di sekitar tempat tinggal
Yustinaningsih masih belum ada yang berdagang pulsa. Tidak sampai
di situ saja, wanita yang bertempat tinggal di Jl. Ciliwung III/ No. 23
Bendo kecamatan Kepanjen Kidul Blitar ini juga mulai membuka
warung kecil-kecilan. Hal ini dilakukan, karena Yustina panggilan akrab
dari Yustinaningsih ingin mengoptimalkan tempat tinggal untuk
menghasilkan pendapatan lagi.
penasehat
Pengurus CU Sawiran
penanggung jawab
Daniel Dwi Sudaryanto

redaktur pelaksana
Tengsoe Tjahjono
Y. Setyo Agung Pamungkas

Namun, langkah kita masihlah belum cukup ketika kita sudah
berhasil membuka beberapa usaha. Kita masih harus membuat
pengelolaan yang baik, agar usaha yang kita jalankan bisa langgeng.
Salah satu trik yang dibagikan Yustinaningsih adalah dengan
memisahkan pendapatan usaha satu dengan yang lainnya, agar kita bisa
tahu pasti pendapatan dan biaya dari usaha yang kita buat. “ Dengan
membuat pembukuan yang baik, keuangan usaha akan lebih tertata.
Kebutuhan biaya, keuntungan
akan mudah dipantau, sehingga
usaha bisa berjalan lebih optimal
lagi,” pungkas Yustinaningsih.
YUSTINANINGSIH
Terimakasih atas inspirasinya
mbak Yustinaningsih, semoga
semua usaha yang dijalankan
membawa kebaikan untuk
keluarga dan masyarakat sekitar.
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