
gerakan 
pendidikan
dalam credit union
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CU Sawiran bukan lembaga keuangan biasa 
karena CU Sawiran bukan sekadar kas uang, 

tetapi kumpulan orang yang memiliki cita-cita 
sama dan saling percaya membangun masyarakat 
sejahtera. Karena itu, credit union tidak meletakkan 
uang sebagai tujuan kegiatan, namun meletakkan 
kualitas orang  sebagai subjek yang berdaya guna 
dan mandiri secara finansial. Untuk mencapai 
tujuan itu CU Sawiran selalu melakukan pendidikan 
anggota secara sungguh-sungguh dan terus-
menerus. Credit Union sesungguhnya merupakan 
gerakan ekonomi melalui kegiatan pendidikan.

Maju-mundurnya credit union sangat bergantung 
pada kualitas dan kontinyuitas pendidikan yang 
dilaksanakan untuk anggota-anggotanya. Hal itu 
bertolak dari kenyataan bahwa kesulitan keuangan dari 
orang-orang yang tidak berkecukupan dapat diatasi 
dengan mengumpulkan dana dari mereka sendiri serta 
meminjamkan dana itu kepada sesama mereka. Hal itu 
hanya bisa dilakukan jika ada pengembangan kualitas 
anggota melalui pendidikan yang berkelanjutan. 

0341 477777 594415EE08 2244 75 1000cusawiran@cusawiran.orgwww.cusawiran.org credit union sawiran
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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

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

manfaat 
pendidikan 

anggota

Guru biasa memberitahukan
Guru baik menjelaskan
Guru ulung memeragakan
Guru hebat mengilhami
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William Arthur Ward  
Penulis Amerika Serikat (1921-1994)
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Disadari atau tidak bahwa 
selama ini CU Sawiran 

dimulai dengan pendidikan, 
dikembangkan dengan 
pendidikan, serta diawasi pula 
dengan pendidikan. Pendidikan 
anggota membuat para 
anggota memiliki wawasan dan 
pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap yang benar tentang credit 
union dan tentang keuangan. 

Dengan kualitas anggota yang 
seperti itu CU Sawiran pun bergerak 
maju. Kegiatan pendidikan yang 
diikuti secara aktif oleh semua 
anggota akan membuat CU Sawiran 
semakin kuat dan berdaya. Sungguh, 
pendidikan merupakan pilar utama 
credit union.

beranda

Belajar dari

� metro sawiran



metro sawiran sebagai 
media gerakan pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu pilar 

CU Sawiran, bahkan pilar paling sentral 
dan paling utama untuk membangun tradisi 
keuangan baru semua anggota. Menyadari 
pentingnya pendidikan anggota, maka pengurus 
CU Sawiran menerbitkan buletin yang bernama 
Metro Sawiran.  Metro Sawiran hadir sebagai 
media informasi, komunikasi, dan edukasi sejak 
Januari 2006. Sungguh, 10 tahun merupakan 
usia yang sangat panjang bagi sebuah media 
CU, sebab media yang lain rata-rata tak mampu 
berusia panjang.

Sebagai media komunikasi Metro Sawiran 
mengajak pembaca membangun relasi pribadi 
dengan sesama anggota, dengan pengurus-
pengawas-manajemen, dengan peristiwa-
peristiwa keuangan yang terjadi. Melalui 
rubrik Suara, Kabar Sawiran, dan Sosok, 
pembaca diajak untuk saling mengenal satu 
dengan yang lain, saling berbagi pengalaman. 
Pembaca akan belajar dari pengalaman 
pembaca yang lain mengenai kunci sukses, 
bangkit dari kegagalan, motivasi diri, dan 
sebagainya. Dengan cara begitu, pembaca 
akan belajar membangun diri untuk menjadi 
pribadi yang mandiri, tangguh, kreatif, dan 
peduli.

Sedangkan, sebagai media edukasi Metro 
Sawiran berusaha memberikan layanan 
edukasi atau pendidikan kepada anggota, 
terutama pendidikan keuangan. Melalui rubrik 
Cakrawala, Tips, Klinik Finansial, dan Belajar 
Dari pembaca dikenalkan pada tata kelola 
keuangan keluarga, pendidikan kepribadian 
dan keluarga, dan sebagainya. Harapannya 
adalah anggota memiliki tradisi baru dalam 
menata keuangan, memiliki kesadaran 
menabung, memahami pentingnya asset 
dan investasi, serta siap melakukan evaluasi 
tahunan terhadap kondisi keuangan keluarga.

Metro Sawiran memang berbentuk 
sederhana, namun memiliki kandungan 
edukasi yang tinggi. Oleh karena itu, Metro 
Sawiran sungguh sayang jika tidak dibaca. 
Secara rutin media ini terbit tiap bulan. Saya 
harap anggota CU Sawiran tidak segan-
segan meminta buletin ini di TP terdekat, 
bahkan membagikan kepada tetangga sekitar.  
Dengan membagikan Metro Sawiran kepada 
para tetangga, Anda telah berperan serta 
mengedukasi mereka. Itu sudah merupakan 
bentuk amalan sederhana yang dampaknya 
akan dirasakan sepanjang masa. (Tengsoe 
Tjahjono)

Malang, 17 Agustus 2016

Sebagai media informasi Metro 
Sawiran menyajikan pola kebijakan 
CU Sawiran, penjelasan mengenai 
produk-produk simpanan, sejarah 
CU, keuntungan menjadi anggota 
CU, dan sebagainya. Melalui 
rubrik Gerakan CU, Gagas, dan 
Seputar Sawiran, semua pembaca 
diajak lebih dekat untuk semakin 
mengenali CU Sawiran. Tulisan 
informatif seperti itu akan 
memperkaya wawasan pembaca 
mengenai CU Sawiran.

gerakan cu

SEPTEMBER 2016 �



PSAK 3 (2010)   
Laporan keuangan interim    

Pernyataan Standar akuntanSi keuangan  3 
Oleh : Shinta Melisa

Tujuan pernyataan ini adalah 
menentukan isi laporan keuangan 

interim serta prinsip pengakuan dan 
pengukuran dalam laporan keuangan 
lengkap atau ringkasan untuk periode 
interim. Pernyataan ini tidak mengatur 
entitas mana yang disyaratkan untuk 
membuatkan laporan keuangan interim, 
seberapa sering atau seberapa lama 
setelah akhir periode interim. Pernyataan 
ini diterapkan jika entitas disyaratkan 
atau memilih untuk menerbitkan laporan 
keuangan interim sesuai dengan SAK. 

Laporan keuangan interim minimum 
mencakup komponen berikut : 

a. Laporan posisi keuangan ringkas 
b. Laporan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain ringkas baik digabung 
maupun dipisah 

c. Laporan perubahan ekuitas ringkas 
d. Laporan arus kas ringkas 
e. Catatan penjelasan tertentu 

Jika entitas menerbitkan laporan keuangan 
lengkap dalam  laporan keuangan interimnya, 
maka format dan isi laporan keuangan interim 
tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 1: 
Penyajian laporan keuangan 

Jika entitas menerbitkan laporan keuangan 
lengkap dalam laporan keuangan interimnya, 
maka laporan keuangan ringkas tersebut 
mencakup, minimum, setiap judul dan 
sub jumlah yang termasuk dalam laporan 
keuangan tahunan terkini dan catatan 
penjelasan tertentu sebagaimana diisyaratkan 
oleh pernyataan ini. Pos atau catatan 
termasuk dalam laporan keuangantersebut 
jika kelalaian untuk mencantumkannya akan 
menyebabkan laporan keuangan ringkas 
menjadi menyesatkan. 

Pernyataan ini berlaku untuk periode 
tahun buku yang dimulai pada atau setelah 
tanggal 01 Januari 2011.         
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3. Proyeksikan Pengeluaran Sebulan Berikutnya
Lakukan proyeksi pengeluaran 30 hari berikutnya. Mulai dari kewajiban  

yang sifatnya tetap: KPR, kredit kendaraan, kartu kredit, premi asuransi, 
dan lain sebagainya. Bila pengaturan keuangan rumah tangga kamu cukup 
sehat, maka seharusnya pengeluaran untuk kewajiban tidak akan lebih dari 
30% dari total pendapatan suami istri. Baru ke pengeluaran rutin rumah 
tangga. Pada bulan-bulan tertentu akan muncul pengeluaran seperti: uang 
sekolah anak, uang kursus anak, uang untuk liburan keluarga, dan beragam 
pengeluaran lainnya.

4. Sisakan Untuk Dana Cadangan
Sisa yang tersimpan dari proyeksi pendapatan dan pengeluaran 

tersebut masuk ke dalam kategori dana cadangan. Dana ini wajib kamu 
siapkan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan mendesak, seperti 
apabila terjadi kecelakaan, musibah, dan keperluan sekolah anak. Dana 
cadangan ini biasanya sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Untuk 
menyiapkan dana cadangan seringkali sulit karena kebutuhan itu tidak 
terlihat jelas dalam bentuk apa, berapa besarnya, dan kapan akan terjadi, 
sehingga dana tersebut malah terpakai untuk kesenangan pribadi. 

5. Tuliskan Rencana
Langkah paling akhir adalah menyusun hasil dari 4 langkah di atas ke 

dalam satu rencana sederhana. Rencana ini berbentuk tabel yang memuat: 
tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Tabel ini mirip dengan 
buku tabungan. Intinya adalah berbagai pemasukan dan pengeluaran 
yang sudah terbayang dalam langkah pertama dan ketiga dituangkan 
ke dalam tabel. Penyusunannya harus sesuai tanggal. Jadi tanggal muda 
menempati bagian tabel paling atas. Sedangkan yang paling dekat dengan 
pendapatan/gajian di bulan berikutnya disimpan di bagian paling bawah 
tabel. Mudah bukan?

Dengan proyeksi sekaligus perencanaan keuangan seperti di atas, maka 
suami-istri akan siap untuk menerima uang kontan pendapatan keluarga. 
Dan tentunya keempat tahap di atas tidak akan bermanfaat apabila 
dilakukan secara tidak konsisten. 

(sumber: https://www.cermati.com/artikel/5-langkah-mengatur-keuangan-rumah-tangga)

5 Langkah  
Mengatur Keuangan 
Rumah Tangga

Pengaturan keuangan rumah tangga memang susah-susah 
gampang. Susah karena komunikasi tentang masuk dan 

keluarnya uang harus dilakukan secara jujur apa adanya dan 
transparan alias tidak ada yang disembunyikan. Tapi menjadi 
gampang ketika rasa saling percaya sudah terbangun dan terjaga 
satu sama lain. Meskipun begitu, kamu tetap harus mengetahui 
bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga karena ini 
adalah hal yang penting. 

1. Proyeksikan Pendapatan Satu Bulan
Proyeksikan pendapatan yang akan diperoleh dalam satu bulan ini. 

Lakukan ini jelang tanggal gajian. Tentu sang suami dan istri tersebut 
sudah tahu berapa pendapatan tetap mereka dari pekerjaan. Tapi proyeksi 
ini maksudnya untuk menghitung berapa pendapatan yang datang dari: 
rumah yang dikontrakkan, dividen dari hasil investasi, uang lembur di 
kantor, duit dari pekerjaan sambilan, laba dari bisnis kecil-kecilan, dan 
seterusnya.

2. Alokasikan untuk Tabungan dan Investasi
Dari total pendapatan tersebut, silahkan hitung dan sisihkan sebesar 

25%-30% untuk tabungan dan investasi. Silakan diatur perbandingan 
antara tabungan dan investasi tersebut. Biasanya, tabungan untuk 
pengeluaran besar yang akan terjadi dalam jangka pendek. Misal: uang 
pangkal untuk putra/putri yang baru akan masuk sekolah. Atau pelunasan 
DP rumah tinggal. Nah, sedangkan uang yang akan diinvestasikan adalah 
uang yang kira-kira tidak akan digunakan dalam setahun ke depan. Dari 
jumlah tersebut, baru dialokasikan ke instrumen-instrumen investasi 
seperti emas, reksadana, saham, dan sebagainya.
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pendidikan 
kunci 

keberhasilan

Suara

CU Sawiran secara konsisten memberikan pendidikan kepada anggota agar memiliki pola 
pikir positif dalam mengelola keuangan dan agar kualitas hidupnya meningkat. Melalui 

pendidikan dasar yang dilakukan CU Sawiran diharapkan anggota mengerti peran sertanya, 
mengetahui hak dan kewajibannya dan bijaksana dalam mengatur keuangan.

“Usaha tahu dan usaha sampingan sebagai 
penjahit sudah lama saya tekuni,” tutur Lilik. 
“Namun setelah bergabung dengan CU 
Sawiran saya seakan diingatkan kembali 
untuk berbagi dengan orang lain. Berbagi 
tidak selamanya hanya berupa materi 
semata. Apa yang sudah saya dapatkan 
dari CU Sawiran berusaha saya bagikan 
kepada karyawan yang membantu produksi 
usaha saya itu. Dulunya pengelolaan 
keuangan mereka belum begitu baik 
sehingga tiap mendapatkan penghasilan 
selalu ngepres bahkan terkadang kurang. 
Alhamdullilah saat ini karyawan saya sudah 
menabung dan menjadi anggota di CU 
Sawiran. CU Sawiran sangat membantu 
saya dan karyawan saya dalam pengelolaan 
keuangan keluarga. Kesejahteraan 
seluruh anggota adalah impian semua 
anggota yang ada di CU Sawiran, dengan 
bergandengan tangan maka hidup 
sejahtera dapat diraih.”

Lilik Widayati
Anggota TP Kepanjen

Produsen Tahu dan Penjahit
Rmh : Jl. Tempenan RT 03 RW 03 Gedogwetan 

Turen Kab. Malang
082142356115

”Kecintaan saya akan kegiatan pamuka 
waktu sekolah sangat berdampak besar 
bagi kehidupan saya hingga membuat 
saya menuai buahnya saat ini,” tutur 
Bayu,  “Secara kebetulan saja usaha 
yang saya tekuni saat ini sangat lekat 
dengan lambang pramuka yaitu tunas 
kelapa. Usaha berdagang kelapa sudah 
saya tekuni sejak bujang dulu. Pelajaran 
yang saya peroleh waktu pramuka di 
sekolah dulu berperan penting. Saya 
merasa pendidikan adalah kunci sukses 
saya. Di pramuka saya banyak belajar 
tentang ketaqwaan, kedisiplinan, 
kejujuran, keuletan, tanggungjawab, 
kerjasama, pantang menyerah, dan 
hormat kepada orang tua dan sesama. 
Di CU Sawiran pun saya juga ikut 
kegiatan pendidikan. Saya sangat 
bersyukur bisa bergabung dengan CU 
Sawiran yang sangat peduli dengan 
pendidikan anggotanya.”

Bayu Arizona
Anggota TP Kepanjen

Pedagang Kelapa di Pasar Sumedang-Kepanjen

Rmh : Jl. Katu RT 01 RW 02 Kepanjen 
085646464021

“Sebagian besar anggota CU Sawiran 
adalah karyawan dan wiraswasta yang 
sudah memiliki penghasilan sendiri. Bagi 
saya yang masih menempuh pendidikan 
semester akhir di Universitas Katolik Widya 
Karya menjadi anggota CU Sawiran tidak 
harus menunggu saya mapan atau memiliki 
penghasilan sendiri. Walau saya masih 
berstatus mahasiswa saya bergabung dengan 
CU Sawiran sebagai wadah atau jembatan 
saya untuk berbagi dengan sesama anggota. 
Berbagi ilmu yang saya dapatkan selama 
berkuliah ternyata membuat saya mempunyai 
kepuasan tersendiri. Mendapat pelajaran 
dari cerita-cerita anggota yang  sudah 
sukses menjalankan usaha juga menambah 
pengetahuan dan makin memotivasi saya 
untuk terus berbagi lewat pendidikan, karena 
lewat pendidikanlah harkat dan martabat 
manusia bisa terangkat dan mampu hidup 
lebih sejahtera,” tutur Yulius. 

Yulius Caesar
Anggota TP Kepanjen

Mahasiswa
Rmh : Jl. Durian RT 14 RW 02 Pakisaji Kab. Malang

081217506965

6 metro sawiran



Gagas

Pendidikan sebenarnya merupakan 
usaha sadar untuk membangun diri.  

Apa yang dimaksud dengan membangun 
diri? Membangun diri merupakan proses 
mengubah dari suatu kondisi ke kondisi 
yang lebih sempurna, mengubah ke arah 
yang lebih baik, lebih sejahtera.

Menyadari pentingnya pendidikan, 
maka CU Sawiran meletakkan pendidikan 
anggota menjadi salah satu pilar CU yang 
secara kultural ditumbuhkembangkan dan 
dilaksanakan. Sejak masuk sebagai anggota 
CU Sawiran setiap orang sudah dididik 
untuk menyadari bahwa di CU Sawiran yang 
paling penting adalah manusia, bukan uang. 
Uang hanyalah alat, bukanlah tujuan. Uang 
itu merupakan alat untuk membangun 
kesejahteraan hidup kita dan membantu 
kesejahteraan sesama. 

Sungguh, sejak menjadi anggota CU 
Sawiran, kita dididik untuk tidak menghamba 

kepada uang, dididik untuk tidak menjadi 
kapitalistik. Justru, kita dididik untuk semakin 
mencintai sesama kita (entah itu keluarga, 
saudara, atau masyarakat) melalui asset yang 
kita kembangkan di CU Sawiran. Kerelaan 
berbagi dan solidaritas menjadi karakter khas 
anggota CU Sawiran.

Tidak mudah membangun kesadaran 
dan tradisi baru seperti itu. Oleh karenanya, 
CU Sawiran selalu secara konseptual dan 
berkelanjutan memberikan pendidikan 
kepada semua anggotanya. Bagi CU Sawiran 
pendidikan itu merupakan jantung dan nafas 
CU. 

Pendidikan anggota bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan, pengembangan 
wawasan dan pengetahuan,  serta sikap 
yang baik di bidang tata kelola keuangan 
keluarga. Di samping itu pendidikan tersebut 
di maksudkan untuk pengembangan 
kepribadian, semangat, komitmen, dan 
motivasi setiap anggota dalam ber-CU.

Untuk mencapai tujuan pendidikan 
tersebut disiapkan banyak sarana, misalnya 
media sosial berupa web dan facebook, 
buletin Metro sawiran, Sawiran Entrepreneur 
Community, TOT, pendidikan anggota 
secara tatap muka, pelatihan-pelatihan, dan 
sebagainya. Dengan banyaknya media dan 
sarana tersebut diharapkan semua anggota 
memiliki sikap yang benar tentang uang dan 
tata kelola keuangan, serta tentang relasi 
mereka dengan orang-orang lain, mungkin 
sesama anggota maupun masyarakat luas.

Dengan mengerti arti uang secara benar, 
dengan mengerti arti berbagi, sungguh masa 
depan kita akan bahagia, tentram, dan damai. 
Selamat, jika Anda telah menjadi anggota 
CU Sawiran. Jalan pendidikan telah Anda 
dapatkan.

Malang, 13 Agustus 2016

pendidikan itu
jantung & nafas cu SAwiRAn
oleh : tengsoe tjahjono  (anggota Cu Sawiran)
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Tatalah 
Keuangan 

Anda
Oleh : Dian Christiani

Seringkali Anda merasa heran dengan 
kondisi keungan Anda menjelang 

akhir bulan, dan banyak pertanyaan yang 
ditujukan untuk diri sendiri. Contoh 
pertanyaan yang paling sederhana dan 
paling sering muncul:  

1. Kemana saja uang saya selama ini?
2. Dengan penghasilan saya sebesar ini 

bagaimana saya dapat membagi uang 
untuk kebutuhan dan keinginan?

3. Investasi apa yang bisa saya lakukan 
dengan kondisi keuangan saya?

Sederhananya seringkali tidak disadari 
bahwa pendapatan yang diterima tidak 
sebanding dengan keinginan yang tidak 
terbatas. Berapapun gaji yang diterima 
pasti akan terlihat kurang jika tidak pandai 
memilah antara kebutuhan dan keinginan. 
Untuk memilah-milah mana yang kebutuhan 
dan mana yang keinginan, hal seperti ini perlu 
adanya laporan keuangan dan setidaknya 
seseorang harus memiliki tabungan. Laporan 
keuangan digunakan untuk menjawab 

persoalan kemana saja larinya uang, dan 
tabungan akan memberikan solusi agar lebih 
disiplin dalam membelanjakan uang. 

Untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas, 
terdapat dua solusi;

1.  Susun Pembukuan  yang rapi dan teratur, 
caranya dengan menyusun laporan laba 
rugi (pendapatan dikurangi pengeluaran) 
setiap bulannya.

2.  Produk CU Sawiran yang tepat untuk 
menjawab persoalan nomor 2 di atas ialah 
Sicalang dan Simaster, simpanan saham
a.  Siharta (simpanan calon anggota) 

memberikan kita keleluasaan untuk 
setor tarik setiap waktu, dengan 
tujuan jika Anda mempunyai uang 
berlebih dapat disetorkan ke siharta 
dengan minimal setor Rp 5.000,-, dan 
jika ada keperluan mendadak dapat 
ditarik sewaktu-waktu tanpa biaya 
tambahan.

b.  Simaster Bulanan (simpanan masa 
depan terpercaya) , simpanan dengan 

bunga 7% perbulan ini memberikan 
jaminan masa depan yang dapat 
dipakai untuk menambah harta Anda. 
Dengan setoran min. Rp. 50.000,- 
perbulan dan jangka waktu minimal 2 
tahun untuk pengambilan.

c.  Simpanan saham, secara tidak 
langsung menjadi investasi yang 
menjanjikan untuk Anda. Dengan 
menjadi anggota CU Sawiran tidaklah 
rugi malah memperoleh berbagai 
keuntungan dan fasilitas yang 
ditawarkan (dapat dilihat dibrosur CU 
Sawiran). Hanya dengan Rp.1.000.000,- 
yang terdiri dari simpanan wajib, 
simpanan pokok dan simpanan 
sukarela. Besaran setoran wwajib 
selanjutnya min.Rp 50.000,- perbulan, 
atau jika ingin menambah saham, 
anda bisa memasukkan uang di 
simpanan sukarela, karena simpanan 
sukarela sifatnya tidak wajib.

Semoga tulisan singkat ini memberikan 
manfaat dan mendorong pembaca Metro CU 
Sawiran lebih menata rapi keuangannya.
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Metode ini sudah mulai dilaksanakan di 
TP Ngadisari. Dalam pemberdayaan di TP 
Ngadisari Tim Pendidikan membina Korwil dan 
anggota potensial untuk menjadi sukarelawan 
dalam mengembangkan pendidikan anggota 
di TP Ngadisari. Pada bulan Mei yang lalu Tim 
Pendidikan melakukan TOT untuk korwil dan 
anggota potensial sebanyak dua kali yaitu 
pada tanggal 11 dan 18 Mei 2016. Materi 
yang diberikan dalam TOT tersebut adalah 
pengelolaan keuangan keluarga yang sederhana. 
Dalam TOT tersebut selain diberikan materi 
mengenai pengelolaan keuangan keluarga 
yang sederhana juga diberikan bagaimana 
menyampaikan materi kepada anggota.

Untuk mengimplementasikan apa yang 
sudah diberikan oleh Tim Pendidikan, Korwil 
dan anggota potensial yang mengikuti TOT 
membentuk lima tim. Kelima tim fasilitator 
ini akan memberikan pendidikan kepada 
anggota dan masyarakat daerah Ngadisari dan 
sekitarnya.

Dengan adanya metode jaringan pendidikan 
ini diharapkan akan lebih banyak lagi anggota 
yang mampu dan mau untuk terlibat dalam 
pendidikan anggota. Dengan demikian 
akan semakin banyak lagi anggota dan 
masyarakat menjadi semakin berdaya dalam 
mengembangkan potensinya.

jaringan pendidikan
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dalam mengembangkan usahanya 
selalu dilakukan dengan pendidikan. 
Pendidikan merupakan pilar yang 
utama dalam Credit Union. Dalam 
mengembangkan pemberdayaan bagi 
anggotanya CU Sawiran lebih banyak 
dilakukan dengan pendidikan.

Dalam menjalankan pendidikan, CU Sawiran 
menggunakan sistem jaringan pendidikan. 
CU Sawiran mengajak segenap stakeholder 
untuk ikut mengembangkan pendidikan 
anggota. Mekanisme jaringan pendidikan yang 
digunakan oleh CU Sawiran yaitu membentuk 
Tim Pendidikan yang terdiri atas Pengurus, 
Pengawas, Manajemen dan Anggota potensial 
yang akan menjadi konsultan. Tim Pendidikan 
ini menyusun kurikulum pendidikan yang 
berdasarkan pada kebutuhan anggota, yang 
nantinya bisa digunakan untuk pedoman 
pendidikan yang akan dilakukan di CU Sawiran. 

Setelah membuat kurikulum pendidikan, CU 
Sawiran mengajak korwil dan anggota potensial 
untuk menjadi sukarelawan, menjadi fasilitator/
pemateri pada saat CU Sawiran mengadakan 
pendidikan untuk anggota. Sukarelawan ini 
bersifat sosial karena CU Sawiran mengajak 
anggota untuk berkomitmen mau berbagi 
dengan orang lain. Tentu saja sebelum mereka 
melakukan tugasnya para sukarelawan akan 
dilatih terlebih dahulu dalam TOT (Training 
of Trainers). Dengan dilatih dan dididik, 
maka diharapkan para sukarelawan tersebut 
menjadi lebih yakin untuk bisa membagikan 
pengetahuan dan pengalaman mereka kepada 
anggota yang lainnya. Dalam pelaksanaannya 
setelah melakukan pendidikan anggota diminta 
untuk bisa memberikan masukan untuk 
perbaikan.

Sawiran Enterpreneur Community
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Saat pertama kali mengenal koperasi 
kredit, banyak orang yang kemudian 

langsung bertanya bagaimana caranya 
mengajukan pinjaman. Hal tersebut 
tentu bisa dimaklumi mengingat ‘kredit’ 
memang seringkali teracu pada urusan 
hutang, cicilan, angsuran, bunga, dan 
segala sesuatu yang berkenaan dengan 
pinjaman. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), ‘kredit’ bahkan 
bisa berarti ‘pinjaman uang dengan 
pembayaran pengembalian secara 
mengangsur’.

Sayangnya, memperbincangkan koperasi 
kredit semata-mata hanya pada ‘kredit’ 
dengan pemaknaan tersebut di atas tentu 
terlalu kerdil. Menurut penelisikan etimologis, 
‘kredit’ berasal dari bahasa latin creditum 
(creditus, credere) yang berarti ‘to believe’ atau 
‘to put credence in’. Dari sini saja bisa diketahui 
bahwa ‘kredit’ mengandung makna yang 
lebih luas daripada sekadar perkara pinjam-
meminjam uang. ‘Kredit’ adalah bahasa lain 
dari ‘mempercayai’ atau ‘mempercayakan’. 
Sekalipun koperasi kredit memang memiliki 
berbagai bentuk pinjaman (dan simpanan) 
yang bisa digunakan oleh anggota (maupun 
non anggota), hakikat utama dari ‘kredit’ yang 

dimaksud oleh koperasi kredit adalah rasa 
saling percaya yang inheren di dalam tubuh 
koperasi itu sendiri. Rasa saling percaya inilah 
yang kemudian menumbuhkan semangat 
kebersamaan untuk saling memampukan bagi 
para anggotanya.

Dengan pemahaman semacam ini, 
tentu koperasi kredit tidak bisa lagi dikenal, 
apalagi dimaknai hanya sebagai tempat 
bergantungnya pinjaman. Lebih dari itu, 
berbagai bentuk pinjaman (dan simpanan) 
yang ditawarkan oleh koperasi kredit justru 
merupakan manifestasi dari rasa saling 
percaya yang menjadi hakikatnya.

Istivano (TP Sawojajar)

mengenal (lagi) 
koperasi kredit
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asset equity liability VoL.KreDit
rp. 1��.6��.�60.00� rp. �1.��1.6��.�61 rp. ��.1��.��6.1�1 rp. 10�.���.��6.61�

JumlAh AnggoTA CAlon  AnggoTA PenyerTAAn modAl PerTumBuhAn KrediT PerTumBuhAn AnggoTA PerTumBuhAn AsseT

6.720 13.480 31.647 -0,88% 3,18% 1,43%

Pelatihan tentang organisasi pada Perkumpulan Bromo Tengger Kusuma.
Pada tanggal 28 Juli 2016 CU Sawiran mengadakan pelatihan tentang 
organisasi pada Perkumpulan Bromo Tengger Kusuma. Materi kali ini 
disampaikan oleh Pranoto Adi Swasono selaku pengurus CU Sawiran.

Pelatihan tentang tata kelola keuangan organisasi pada Perkumpulan Bromo 
Tengger Kusuma.
Pada tanggal 4 Agustus 2016 CU Sawiran mengadakan pelatihan tentang 
tata kelola keuangan organisasi pada Perkumpulan Bromo Tengger 
Kusuma. Materi kali ini disampaikan oleh Astu Sudaryadi.

Sosialisasi pendidikan berkelanjutan korwil wilayah II & III CU Sawiran.
Pada tanggal 5 Agustus 2016 CU Sawiran mengadakan sosialisasi 
pendidikan berkelanjutan korwil wilayah II & III CU Sawiran.

Pelatihan tentang tata kelola keuangan sederhana pada Perkumpulan Bromo 
Tengger Kusuma.
Pada tanggal 11 Agustus 2016 CU Sawiran mengadakan pelatihan tentang 
tata kelola keuangan sederhana pada Perkumpulan Bromo Tengger 
Kusuma. Materi kali ini disampaikan oleh Maria Tatik

kabar sawiran
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Tak hanya puas di satu bidang saja namun 
Sriatin mencoba usaha yang berbeda dari 
usaha awalnya tersebut. Usaha kali ini yang 
dipilih oleh Sriatin adalah berternak ayam 
potong. Sriatin mencoba untuk menimba 
ilmu dari para peternak ayam yang sudah 
berhasil mengembangkan usaha ternak ayam 
potong. Tak jarang juga Sriatin menghadiri 
seminar tentang peternak ayam baik di dalam 
kota maupun diluar kota Malang. Menurut 
Sriatin semua usaha pasti bisa sukses kalau 
pelakunnya mau belajar untuk terus bergerak. 
Melakukan kesalahan itu suatu hal yang biasa 
dalam merintis usaha apapun, maka belajar 
dan terus belajar untuk memperbaiki mana 
yang salah dalam usahanya tersebut.

Saat bergabung dengan CU Sawiran, Sriatin 
merasa terbantu dengan produk CU Sawiran 
baik produk keanggotaan, simpanan, dan 
pinjamannya. Tidak hanya itu saja manfaat 
yang dirasakan oleh Sriatin, sebagai seorang 
Korwil TP Kepanjen. Berkat CU Sawiran  
Sriatin makin memperluas relasi dan jaringan 
usahanya. Ilmu-ilmu baru juga banyak didapat 

dari anggota lain yang memiliki usaha yang 
berbeda dari apa yang digeluti Sriatin saat 
ini. Bagi Sriatin proses belajar seakan tidak 
ada “Tamat”. Ketika bertemu dengan orang 
baru pasti sedikit banyak akan mendapatkan 
ilmu dang pengalaman baru dari cerita-
cerita yang diungkapkan mereka. Pendidikan 
berkelanjutan adalah salah satu solusi yang 
ditawarkan CU  Sawiran untuk semua anggota 
menjadi lebih sejahtera

Terima kasih bu Sriatin sudah menjadi 
inspirasi anggota yang lain untuk terus belajar 
menganyam kerajinan hidup mereka demi 
kesejahteraan bersama.

Tak ada kata 
“tamat” 
untuk belajar 

Sriatin
Anggota TP Kepanjen

Peternak Ayam Potong & Pengepul Bahan Kerajinan Eceng Gondok

Jambigede RT 48 RW 05  
Kanigoro Pagelaran Kab. Malang

085100550267

Sriatin adalah sosok seorang ibu yang 
energik, kreatif, dan produktif. Gelar 

tersebut pantas disandangnya karena 
memang dia memiliki peran berganda 
dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu dari 
2 orang anak dan istri dari kepala sekolah 
di MA Miftahul Ulum Kanigoro Pagelaran 
Kabupaten Malang tentunya peran 
sebagai seorang ibu sekaligus istri tidak 
pernah Sriatin tinggalkan. Jiwa sebagai 
seorang entrepreneur membuat Sriatin 
ingin mencoba sesuatu yang mampu dia 
kerjakan di sela-sela kesibukannya sebagai 
ibu rumah tangga waktu itu.

Melihat kondisi alam disekitar rumah 
Sriatin yang banyak ditumbuhi tanaman 
enceng gondok, Sriatain memiliki inisiatif 
untuk merangkul warga sekitar (Jambigede) 
untuk mencoba membuat kerajinan dari 
olahan enceng gondok yang dikeringkan. 

Awalnya cukup sulit mengajak warga 
sekitar untuk menekuni usaha ini. Berkat 
keuletannya akhirnya Sriatin berhasil 
mengembangkan usaha ini dan menjadi 
Ketua Paguyuban Pengrajin Enceng Gondok 
di Pagelaran.Sriatin memiliki harapan agar 
usaha kerajinan yang mereka tekuni tersebut 
dapat semakin berkembang. Sebagai ketua 
paguyuban Sriatin tak henti-hentinya 
memberikan penyuluhan untuk mendidik 
warga sekitar untuk semakin meningkatkan 
kualitas produksinya. Berkat perjuangan 
Sriatin kini penjualan bahan kerajinan dari 
eceng gondok ini sudah diterima di rumah 
produksi kerajinan di luar kota.
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penasehat
Pengurus CU Sawiran
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