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Kondisi ibu bumi yang saat ini sedang sakit membuat 
keberlangsung usaha manusia mengalami gangguan. 
Manusia seharusnya tidak hanya selalu melulu meminta dan 
memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi lebih lagi harus 
merawatnya. 

Mengapa demikian? Ya, agar apa yang 
diberikan oleh lingkungan dapat 

berkelanjutan untuk mendukung 
usaha manusia. Harapannya 

sebisa mungkin setiap usaha 
manusia berdampak positif, 

baik pada lingkungan 
alam, maupun pada 
lingkungan sosial.

Lingkungan Lestari, 
Usaha Berseri



Lingkungan tempat kita hidup dan 
berusaha, hendaknya selalu kita jaga. 

Tentu saja untuk menjaga rantai produksi 
kita agar tetap stabil, kita jangan 

mengeksploitasi secara berlebihan. 
Eksplotasi yang tidak terkendali  pasti 

berdampak pada kesehatan dan 
kelangsungan hidup kita. Bukan hanya 
lingkungan alam yang patut kita jaga, 
melainkan juga lingkungan sosial kita.  

Dengan lingkungan sosial yang baik,  kita 
akan memiliki ruang kerja yang luas dan 

menyenangkan.

Menjaga 
Lingkungan Kita
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 Halo Sahabat CU Sawiran, Bagaimana dengan kabar 
hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan berkat 
dan rahmat dari yang Maha Kuasa ya para sahabat. 

Pada kesempatan kali ini, mari secara bersama kita membahas 
mengenai sebuah karya masing-masing dalam diri kita. 
Bagaimana dengan para sahabat CU Sawiran?  Apakah telah 
menemukan sebuah karya dari dalam diri kita masing-masing? 
Atau masih berproses mencarinya, bahkan bingung? Tenang 
saja, tidak sulit kok untuk menemukan karya dari dalam diri 
kita. Yuk mari bersama kita menemukan karya diri kita dengan 
melakukan analisis kondisi diri kita serta analisis lingkungan sosial 
sekitar secara mandiri. Mari kita renungkan beberapa pertanyaan 
dan menganalisisnya secara perlahan. Yuk kita jawab dengan 
menuliskan hasil dari pertanyaan ini dengan menuliskan di 
sebuah kertas dengan pena masing-masing.

1. Hal apa saja yang ada di sekeliling lingkungan kita?
2. Potensi apa saja yang ada di sekeliling lingkungan kita? 

Dan, hal lain apa yang masih belum tampak potensinya?
3. Apa saja kemampuan yang ada di dalam diri kita?
4. Apakah kemampuan dari dalam diri kita dapat menjawab 

potensi yang kita temukan?
5. Jika ya, langkah awal apa yang dapat kita lakukan dengan 

kemampuan diri kita?

 Bagaimana sahabat CU Sawiran, apakah sudah menemukan 
jawaban dari pertanyaan di atas. Kalau sudah, yuk mari kita 
catat bersama dan jangan lupa lakukan langkah pertama yang 
mungkin kita kerjakan. Sebuah karya tidak kemana-mana kok, 
Sahabat. Kita dapat menemukan dari dalam diri kita serta di 
lingkungan sekitar kita. Semangat beproses menjadi aktor 
perubahan.

MeneMuKan

Karya 
secara Mandiri, di BaLiK 

Potensi
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Sahabat Sawiran, apa kabar? 
Semoga setiap sahabat dalam 
kondisi baik dan selalu sehat.

Sahabat Sawiran, menjalin relasi 
yang baik dengan saudara, sahabat, 
relasi bisnis bahkan dengan 
tetangga terdekat akan mampu 
membuat kita diterima, bahkan 
mengembangkan usaha yang kita 
jalankan. Hal ini dimungkinkan 
karena dengan relasi yang kita 
bangun baik, berarti kita sedang 
menciptakan kondisi dimana 
setiap pemikiran, perkataan dan 
perbuatan kita dihargai, sehingga 
kita bisa  mengembangkan setiap 
talenta yang kita miliki.

Salah satu syarat agar kita 
dapat menjalin relasi dengan 
baik adalah dengan melakukan 
kontrol diri. Sebagai gambaran, 
kontrol diri adalah kemampuan kita 
untuk berfikir dan mengarahkan 
tingkah laku yang diarahkan untuk 
membuat analisa dalam membuat 
pemecahan masalah. 

         Jalin Relasi 
dengan Kontrol Diri

Ada beberapa aspek yang bisa kita lakukan untuk 
melakukan kontrol pada diri kita, yaitu :

1. Mengendalikan diri dalam situasi yang tidak 
menyenangkan, atau bisa kita sebut sebagai 
behavioral control.

2. Mengolah setiap informasi yang masuk pada 
diri kita dengan cara menimbang, menilai, 
atau menghubungkan suatu kejadian kedalam 
suatu kerangka berfikir untuk mengurangi 
tekanan yang disebut dengan cognitif control, 

3. Memilih kemungkinan tindakan berdasarkan 
pada sesuatu yang diyakini (decisional control).

Dengan menjalankan ketiga aspek kontrol 
diri, kita diajak untuk melihat faktor internal dan 
eksternal, melakukan analisa, berfikir kritis untuk 
dapat mengambil sebuah tindakan positif yang dapat 
diterima oleh orang disekitar kita terutama hal positif 
untuk diri kita. Sehingga komunikasi dapat berjalan 
dua arah, dan relasi dapat terjalin. Dan dengan 
terjalinnya relasi, tentu banyak hal yang bisa kita 
dapatkan. Salah satunya adalah peluang usaha baru.

Nah, Sahabat Sawiran cukup mudah bukan 
untuk menjalin sebuah relasi salah satunya dengan 
melakukan kontrol diri. Mari kita jalankan, untuk relasi 
yang lebih baik. Salam.
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Berjejaring melalui Komunitas: 

MeMbuka Diri untuk belajar 

1 Mencari sebuah komunitas 
yang sesuai dengan karya 

dikembangkan.
Langkah awal untuk mengembangkan 

sebuah karya yang dimiliki adalah dengan 
bergabung ke sebuah komunitas sesuai 
dengan karya yang sedang dikembangkan. 
Dengan berkomunitas, kita dapat 
menemukan banyak relasi. Berkenalan 
dengan teman komunitas yang memiliki 
berbagai pengalaman dan latar belakang 
masing-masing yang berbeda. 

 Halo Sahabat CU Sawiran, Kali ini Metro CU Sawiran 
membahas bersama mengenai karya yang masing-masing 
dimiliki. Bagaimana dengan karya sahabat? Apakah karya 
para sahabat masih memiliki beberapa hambatan dalam 
pengembangannya? Atau masih membutuhkan banyak 
referensi dalam mengembangkanya? Jika iya, ada beberapa 
hal sederhana yang dapat dilakukan untuk sahabat CU 
Sawiran dalam mengembangkan karya yang dimiliki.  
Berikut ini tips sederhana untuk para sahabat.

2 Bertukar pikiran dan 
sharing pengalaman 

didalam komunitas yang kita 
ikuti.

Dengan berkomunitas, para sahabat 
dapat bertukar pikiran dengan dengan 
para teman. Perbedaan pengalaman 
dan latar belakang masing-masing 
dapat memperkaya pengetahuan kita. 
Dengan pengetahuan tersebut, kita 
dapat menemukan berbagai terobosan 
inovasi yang dapat diterapkan untuk 
mengembangkan karya kita.

3 Belajar 
bersama dalam 

mengembangkan karya 
dan mengaplikasikannya.

Setelah melakukan tukar 
pikiran dan sharing pengalaman 
dengan teman di dalam komunitas,  
sahabat juga harus mencoba 
mengaplikasikannya.  Dengan 
mengaplikasikannya, sahabat dapat 
belajar dan menyimpulkan apakah 
hal tersebut berdampak pada 
pengembangan karya. Jika belum 
maka, para sahabat dapat mencatat 
dan mendiskusikannya kembali 
dengan teman dalam komunitas.

 Sahabat CU Sawiran yang sedang 
mengembangkan karya, mari kita 
membuka diri untuk berjejaring 
dengan berkomunitas. Dengan 
bekomunitas kita mendapatkan banyak 
relasi dan juga berbagai pembelajaran 
yang dapat kita temukan di dalamnya. 
Mari bersama-sama kita melakukannya.
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Sobat Sawiran, sudah berapa lama Anda bergabung  
menjadi anggota CU Sawiran?

Apa yang Anda belum ketahui mengenai keuntungannya 
menjadi anggota CU Sawiran?

Nah. Saat ini bagi Anda yang ingin bergabung menjadi anggota 
Cu Sawiran, syaratnya sangat mudah. Kalau dulu, membuka 
produk keanggotaan dimulai dari Rp 1.000.000,- sekarang hanya 
dengan  Rp 600.000,- dan mengikuti pendidikan dasar Anda sudah 
bisa bergabung menjadi Anggota CU Sawiran.  Dengan dana ini 
fasilitas keanggotaan bisa Anda nikmati untuk Anda dan keluarga. 
Yuks segera gabung menjadi anggota ya. Ajak sanak saudara dan 
teman lebih banyak agar memperoleh manfaat bagi pengelolaan 
keuangan  dan keluarganya agar sejahtera bersama. Kami siap 
melayani Anda.

SYARAT 
MUDAH 

JADI 
ANGGOTA
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Suatu ketika, di saat Anda memutuskan untuk menjadi 
wirausaha apakah modal yang Anda miliki sudah cukup? 
Di mana Anda harus mencari modal usaha? 

Bila belum, bagi anggota CU Sawiran yang berprofesi sebagai 
wirausahawan dan enterpreneur, di CU Sawiran sudah ada produk 
pinjaman baru yaitu pinjaman usaha mandiri. Pinjaman usaha 
mandiri ini bisa mendukung modal usaha anggota dengan bunga 
yang sangat terjangkau dengan jangka waktu maksimal empat 
tahun. Semoga dengan pinjaman usaha mandiri ini, usaha Anda 
berkembang dengan lancar ya. Ingat, jangan lupa untuk selalu 
melihat peluang yang ada disertai dengan kreativitas dan inovasi- 
inovasi agar bisnis yang Anda jalankan memiliki nilai positif dan 
bermanfaat bagi orang banyak. Salam 

Suku Bunga yang berlaku saat ini:

jangka waktu Suku Bunga

1 tahun 1,25% / bulan

2 tahun 1,50% / bulan

3 tahun 1,67% / bulan

4 tahun 1,80% / bulan

PINJAMAN 
USAHA 

MANDIRI

�



Bagi Anda yang berprofesi sebagai tersebut 
di atas, di CU Sawiran terdapat produk pinjaman 
musiman yang bisa digunakan untuk kebutuhan 
musiman. Plafon pinjaman maksimal bisa sampai 
Rp 250.000.000,-. Pembayaran angsuran tidak 
dilakukan setiap bulan, tetapi bisa dilakukan pada 
saat masa panen. Seperti yang telah dilakukan 
oleh salah satu komunitas pertanian di sebuah 
daerah yang terkenal dengan sebutan lumbung 
padi. Mereka menggunakan fasilitas pinjaman 
tersebut, untuk melakukan kegiatan menanam 
padi sampai menghasilkan sebuah produk 
pertanian yang berkualitas bahkan menuju 
organik. Luar biasa bukan. Dengan adanya produk pinjaman musiman 

ini, diharapkan dapat menjawab kebutuhan 
para petani, peternak maupun wirausaha lain 
yang berpenghasilan musiman. Inilah salah satu 
bentuk komitmen CU Sawiran mendampingi 
wirausaha musiman agar ikut berkembang dan 
berdaya bersama.

PINJAMAN MUSIMAN 
Sobat Sawiran, apakah Anda berpenghasilan musiman seperti petani, kontraktor atau 

peternak?? 
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Sukses 
Berkat 
Jamur 
Tiram

Sejak 17 tahun yang lalu Indrati (49) 
menggeluti dan mengembangkan 
usaha jamur tiram. Bukanlah hal 
yang mudah bagi  Indarti bersama 
dengan Rupoko (61) menjadi petani 
jamur tiram. Awal ketertarikan 
mereka  menjadi petani jamur tiram 
adalah penghasilan dari petani jamur 
tiram dirasa lebih baik daripada 
menjalankan usaha sapi perah. 

Mereka semula  mempunyai 7 ekor susu 
sapi perah dan 200 ekor kelinci.  Setiap pagi 
dan sore Indarti menyetorkan susu sapi 
dan Rupoko membudidayakan 200 ekor 
kelinci dan anak-anak kelinci dijualnya pada 
pedagang kelinci yang berjualan di tempat-
tempat wisata. Pada tahun 2004 Indarti 
coba-coba memulai usaha jamur dengan 
menjual seekor sapi seharga 7 juta dan 
dibelikan baglog jamur. Dari modal 7 juta 
tersebut usaha jamur bisa menghasilkan 

14 juta. Setelah bersepakat dengan suami 
akhinya mereka menjual semua sapi dan 
sebagian dibelikan tanah untuk memulai 
usaha jamur tiram.

Perkenalannya  dengan CU Sawiran 
dimulai dari sebuah peristiwa yang 
memalukan. Temannya menyarankan agar 
ke CU Sawiran untuk menambah modal. 
Namun setelah ditunggu 2 bulan tidak juga 
dikunjungi.  Akhirnya datang ke kantor 
dengan emosi tinggi untuk menayakan 
apakah dia tidak dipercaya.  Setelah 
dijelaskan oleh manajemen dan dilakukan 
kunjugan akhirnya Indarti mendapat 
tambahan modal dari CU Sawiran.

Usahanya bukan tanpa kendala.  Pada 
malam hari di akhir 2019 tiba-tiba salah 
satu kumbungnya roboh padahal di dalam 
kumbung itu baru saja diisi baglog dengan 
nominal 50 juta. Dengan bantuan CU 
Sawiran akhirnya usahanya sudah berjalan 
lagi. Di tengah pandemi Covid-19 ini 
kendala yang muncul berupa tersendatnya 
pasokan baglog. 

Dari hasil usaha jamur tiram bu Indarti 
telah menjadikan Romi Andrianto (30) 
sebagai dokter hewan dan Elva Dwi Anjani 
(19) lulus SMA dan langsung terjun dalam 
bisnis jamur tiram membantu orang tuanya. 

Putra pertama selain menjadi dokter hewan 
juga ikut membudidayakan jamur tiram 
dan sudah memiliki 2 kumbung. Indarti 
dan suaminya sendiri telah memiliki tiga 
kumbung.  Salah satunya dikelola Anjani 
yang akan mengembangkan jamur tiram 
coklat dan jenis jamur yang lain. Berkat 
usaha jamur tiram ini Indarti dan keluarga 
mempunyai rumah dan alat transportasi. 

Ke depan Indarti ingin mengembangkan 
usaha jamurnya agar bisa lebih besar 
dengan budi daya beberapa jenis jamur 
dan berinovasi membuat produk olahan 
makanan yang berbahan dasar jamur yang 
siap dipasarkan secara online.  Walaupun 
awal kenal CU Sawiran mendapat kesan 
yang tidak mengenakkan namun sekarang 
dia bersyukur tidak salah memilih CU 
Sawiran sebagai pendamping usaha jamur 
tiramnya. Berkat motivasi dari CU Sawiran 
Indarti dan keluarga semakin optimistis 
dalam mengembangkan usaha jamur 
tiramnya.

Berkah Mushroom
Dsn. Pagergunung, Bumiaji, Kota Batu

081231688996/085855433329

�

Usaha

metRo  
Sawiran

no. �
  2020



Sekitar 10 orang petani dari kelompok 
tani Karya Tani 1 yang terletak di Pulungan 
desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang untuk 
melakukan budi daya pertanian dengan CU Sawiran 
mensupport pengelolaan dari segi modal dan 
Syngenta Foundation memberikan tambahan 
edukasi kepada para petani tentang budi daya padi 
yang efektif dan efisien serta penggunaan pupuk 
dan obat yang tepat sesuai dengan kondisi yang 
ada di lapangan.

Kelompok Tani (Poktan) Karya Tani 1 merupakan 
kelompok tani pertama yang ada di Desa 
Pulungdowo dengan komoditi tanaman yang 
mereka tanam adalah padi. Poktan ini didirikan oleh 
H. Fauzan Ali dan H. Agus Fadlan Abbas pada tahun 
1982 dengan latar belakang adanya kesenjangan 
sosial ekonomi dan keterbatasan ruang akses 
sumberdaya bagi masyarakat petani. 

Tahun 80-an merupakan masa-masa keemasan 
bagi petani di Desa Pulungdowo.  Karena 
kesuksesan itulah  pada 31 Juli 1985 perwakilan 
dari Karya Tani 1, yaitu H. Agus Fadlan Abbas, 
diundang ke istana negara Jakarta untuk menerima 
cindera mata sebagai Juara Nasional untuk kategori 
pertanian dan beras. Namun sejak 2001, situasi di 
Poktan Karya Tani 1 kurang kondusif sehingga para 
petani tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya, 
para petani berjalan sendiri-sendiri sehingga sering 

terjadi perselisihan. Melalui inisiasi dari sesepuh 
Karya Tani Pulungan,  sekitar tahun 2015 mereka 
bersepakat bahwa harus ada solusi untuk kembali 
memajukan pertanian di Pulungan. Pada 2016,  
terpilih H. Zaenal Fanani sebagai ketua Poktan 
Karya Tani 1.

Seiring berjalannya waktu, Karya Tani 1 semakin 
solid dalam berorganisasi dan berkelompok, 
sehingga lebih mudah untuk membuat aturan 
bersama. Saat ini petani di Pulungan memiliki pola 
tanam yang terorganisir, sehingga pengelolaannya 
juga jauh lebih teratur. Poktan Karya Tani 1 telah 
memiliki struktur organisasi yang lengkap dan 
telah memiliki perencanaan matang datang yang 
dituangkan dalam rencana strategis (renstra) tahun 
2017 – 2022 dengan visi “Terwujudnya lumbung 
pangan yang produktif, berdaya saing, sejahtera, 
bahagia dan berkelanjutan”. 

Karena keberhasilan mereka dalam 
pengorganisiran para petani dan pengelolaan 
tanaman mereka beberapa kali menerima 
kunjungan dari berbagai pihak, diantaranya Wakil 
Gubernur Jawa TImur, Kepala Dinas Pertanian 
Propinsi Jatim dan Kabupaten Malang, Ketua BPK 
RI Rizal Jalil dan Ketua komisi XI DPR RI Andreas 
serta Bupati Malang. Selain itu, banyak perguruan 
tinggi juga yang berkunjung maupun melakukan  
pendampingan. 

Bermula dari 
Kesenjangan 

Ekonomi
Panen yang melimpah dan biaya yang 
efektif serta jaminan akan panenan menjadi 
dambaan setiap petani dalam mengelola 
sawah atau ladang mereka. Salah satu 
tanaman pokok yang banyak ditanam oleh 
petani tanaman padi. Pada Tahun 2019, CU 
Sawiran bekerja sama dengan Syngenta 
Foundation memberikan penguatan dan 
mengajak petani untuk melakukan budi 
daya pertanian padi dengan mengolah 
tanah pertanian yang benar, penggunaan 
pupuk dan obat yang tepat ditambah 
adanya asuransi gagal panen dengan 
patokan indeks curah hujan.
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Di sisi lain, Karya Tani 1 terus berupaya menjaga 
kekompakan anggotanya. Salah satu caranya 
adalah dengan mengadakan pertemuan rutin 
setiap hari Selasa Kliwon. Pada saat pertemuan 
itulah disampaikan informasi yang penting bagi 
anggota, termasuk pengambilan keputusan demi 
kepentingan bersama. Mereka terus belajar dan 
bertumbuh melalui Sekolah Lapangan (SL). Petani-
petani diarahkan untuk mengamati pertumbuhan 
padi, mengenali hama dan cara mengatasinya. 
Melalui sekolah lapangan, petani diharapkan 
semakin pintar dan bisa mengatasi permasalahan 
yang dihadapi sehari-hari. Jadi bukan hal yang 
baru apabila melihat bapak petani ke sawah sambil 
membawa catatan dan pena. Itu adalah proses 
belajar para petani yang tak lelah untuk terus 
menjadi semakin baik.

Salah satu cita-cita Poktan Karya Tani 1 adalah 
memiliki alat penggilingan padi sendiri. Tujuannya 
agar lebih efisien dalam anggaran 
produksi, karena tidak perlu 
lagi mengeluarkan biaya 
sewa alat. Sekaligus dapat 
menjamin kualitas padi yang 
dihasilkan yaitu mengarah 
pada padi organik. Mereka 
berupaya membangun jaringan 
pemasaran beras go organik 
mereka langsung ke konsumen 

untuk memangkas jalur distribusi yang cukup 
panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, CU 
Sawiran menginisiasi terbentuknya jaringan usaha 
anggota. Termasuk salah satunya agar beras yang 
dihasilkan oleh Karya Tani 1 dapat langsung dibeli 
oleh konsumen yang juga anggota CU Sawiran. 
Sehingga terbentuk hubungan mutualisme dari 
satu anggota kepada anggota lainnya. Terbukti 
dalam beberapa bulan ini beras dari Karya Tani 1 
cukup diminati oleh keluarga besar CU Sawiran. 

Melalui berbagai upaya membangun dan 
mewujudkan cita-cita tersebut, Poktan Karya Tani 
1 diharapkan bisa memberdayakan para petani 
Pulungan sehingga terwujudlah lumbung pangan 
yang produktif, berdaya saing, sejahtera, bahagia 
dan berkelanjutan seperti yang tertuang dalam visi 
mereka.

Melawan 
Tantangan

Ada dua tantangan utama yang hadapi 
oleh Karya Tani 1 dalam mengembangkan 
kelompok taninya, yaitu regenerasi dan 
pengenalan teknologi yang belum optimal. 
Banyak generasi muda yang tidak mau 
menjadi petani meskipun orang tuanya 
adalah petani, sehingga petani di Pulungan 
lebih didominasi oleh petani yang sudah 
setengah baya dan belum familiar dengan 
teknologi. Sebagai contoh, saat ini Karya 
Tani 1 telah memiliki mesin tanam, tetapi 
petani tidak mau menggunakan karena 
masih lebih cocok menanam secara 
konvensional meskipun membutuhkan 
waktu lebih lama. 
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Rangkaian pemilihan GM (General 
Manager) CU Sawiran telah selesai 
dilaksanakan dengan lancar. Puncak 
acara yang berupa pelaksanaan serah 
terima jabatan telah berlangsung pada 
30 Juni 2020 di TP Nongkojajar.
Terima kasih disampaikan kepada GM CU 
Sawiran purna yaitu Antonius Anggara 
Sardjita. Selamat bertugas untuk Bapak 
Agustinus Heru Prabowo sebagai GM 
yang baru.

SERAH 
TERIMA 
JABATAN 
GM CU SAWIRAN


