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MANDIRI

Yang membahagiakan menjadi bagian dari CU Sawiran adalah kita bisa melakukan 
aktivitas keuangan yang tidak hanya menguntungkan kita secara pribadi tetapi 
juga bisa membantu orang lain. Dari situ kita bisa merasakan kontribusi kita bagi 
kemandirian seseorang dari aspek ekonomi, kemandirian keluarga dan masyarakat.

Dengan menabung berarti kita telah mengembangkan asset kita. Dengan asset 
yang kita miliki kita bisa berbagi dengan mereka  yang sungguh-sungguh memerlukan 
bantuan. Dengan berbagi membuat kita dan orang lain mandiri di bidang finansial. 
Inilah rentetan kausalitas yang membahagiakan ketika Anda bergabung dengan CU 
Sawiran. ht
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CU Sawiran milik kita bersama. 
Maka, kita berkewajiban 

merawatnya dengan baik. Tanpa 
perawatan yang sungguh-sungguh 
dapat diramalkan sebesar-besarnya 
sebuah lembaga keuangan akan 
hancur dan mati.

Tugas merawat bukan hanya tugas 
pengurus, pengawas, maupun tim 
manajemen. Tugas merawat juga menjadi 
tugas semua anggota. Bagaimana caranya? 
Ya, dengan melaksanakan kewajiban 
anggota seperti menyimpan uang secara 
berkala, mengangsur pinjaman dengan 
tertib, ikut mengembangkan produk-
produk non saham, terlibat aktif dalam 
RAT, memberikan kritik dan masukan, ikut 
mengawasi, dan sebagainya. Dengan cara 
seperti itu insyaallah CU Sawiran yang kita 
cintai terus langgeng dan barokah.

Pemimpin yang sukses adalah 
pemimpin yang bisa memberi 

kesempatan sukses kepada 
semua orang.
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Tri Rismahar in i    
(Walikota Surabaya)

merawat 
beranda Gerakan CU

belajar dari

Kantor Pusat 
Dusun nongkojajar,  

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

Pasuruan
sawiran,  

Jl. Dusun Pasar Baru  
RT 1 RW 2 Wonosari - Tutur  

Telp. (0343) 499499

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

� metro sawiran



CU SAWIRAN:

gerakan pemberdayaan
Credit Union berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 

kata “Credere” yang berarti kepercayaan dan “Union” 
yang berarti sekumpulan orang-orang. Jadi Credit Union bisa 
diartikan sekumpulan orang-orang yang saling percaya untuk 
bisa saling membantu dan memberdayakan satu sama lain. 

Kalimat tersebut selalu didengung-dengungkan dalam sosialisasi 
atau pendidikan anggota. Hal itu menekankan bahwa Credit Union 
itu adalah sekumpulan orang yang sepakat untuk saling membantu 
dan memberdayakan satu sama lain. Orang yang bergabung dengan 
Credit Union adalah orang yang dengan suka rela akan membantu dan 
memberdayakan orang lain. 

Dengan bergabung di Credit Union maka orang tersebut akan 
menjadi anggota Credit Union dan akan menjadi pemilik dari Credit 
Union. Credit Union adalah milik anggota. Sebagai pemilik, dia 
mempunyai hak untuk memberdayakan dan diberdayakan. 

CU Sawiran sebagai koperasi yang dimiliki oleh anggota dalam 
beberapa tahun belakangan ini melakukan penyadaran kepada anggota 
untuk saling membantu dan saling memberdayakan satu sama lain. 

Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan secara bersama-
sama diharapkan juga para anggota tidak melupakan kewajibannya 
yaitu berpartisipasi untuk menjaga dan mendorong berlangsungnya 
keberadaan CU Sawiran.
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PSAK 13   
ProPerti invenstasi  

Pernyataan Standar akuntanSi keuangan 13  
oleh : Shinta Melisa
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PSAK 13 membahas mengenai 
Properti Investasi telah 

disahkan oleh Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan pada tanggal 
29 November 2011 dan secara 
otomatis merevisi PSAK 13 
tentang Properti Investasi yang 
telah dikeluarkan pada tanggal 
29 Mei 2007. Selanjutnya Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan 
menyesuaikan PSAK 13 dan 
disahkan pada tanggal 27 Agustus 
2014. 

Pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk properti 
investasi dan pengungkapan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam 
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Pernyataan 
ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan cadangan mineral seperti 
minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. 

Adapun terkait hal tersebut, entitas dapat melakukan beberapa hal, 
diantaranya :

(a)  memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh 
properti investasi yang menjadi agunan liabilitas yang membayar 
imbal hasil dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari, atau 
imbal hasil dari, aset tertentu yang mencakup properti investasi 
tersebut; dan

(b)  memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh 
properti investasi lain, tanpa memperhatikan pilihan sebagaimana 
dimaksud di huruf (a). 

Dalam pelaksanaannya, entitas menerapkan Pernyataan ini untuk 
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. 

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak 
material.

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau 
bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai 
(oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk 
menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, 
dan tidak untuk:

(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa 
atau untuk tujuan administratif; atau

(b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. 

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

(a)  besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang 
terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan

(b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. 

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. 
Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. 

cakrawala tips
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Setiap orangtua pasti ingin anaknya bisa 
menggapai sukses dalam hidup. Berbagai 
dukungan diberikan termasuk memberikan 
pelajaran penting yang bisa dipakai mereka dalam 
menghadapi berbagai tantangan nantinya.

Tak sedikit orangtua yang ingin anaknya bisa 
mewarisi bakat menjadi seorang pengusaha. Hal 
ini ternyata bisa mulai ditanamkan saat anak masih 
dalam usia belia.

ht
tp

s:/
/id

.p
int

er
es

t.c
om

/cn
kd

igi
ta

l/e
nt

re
pe

ne
ur

-k
ids

/

5 CARA CERMAt
ajarkan bisnis pada anak

1. Izinkan anak untuk punya ide bisnis sendiri
Setiap anak memiliki minatnya masing-masing. Dari minat inilah 
sering timbul ide yang nantinya bisa ditumbuhkan menjadi proyek 
bisnis sungguhan.

2. Latih anak untuk mencapai tujuan
Setelah mengetahui minat yang disenangi oleh anak Anda, langkah 
selanjutnya adalah dengan melatih mereka untuk bisa memiliki 
tujuannya masing-masing. Anda bisa mengajarkan mereka untuk 
menulis mimpi yang ingin dicapai dan menempelkannya di 
dinding. Dengan begini anak Anda bisa terus termotivasi dengan 
apa yang ingin dilakukannya.

3. Dukung kesuksesan dan motivasi saat gagal
Jika anak Anda bisa meraih sukses maka berilah apresiasi terhadap 
apa yang dilakukannya. Namun apabila mereka gagal maka 
tetaplah beri semangat untuk terus mencoba lagi. Dukungan 
penuh dari orangtua merupakan faktor penting dalam kesuksesan 
anak di masa depan.

4. Ajarkan cara membuat rencana bisnis
Hal ini mungkin sulit untuk dilakukan. Namun, tidak ada 
salahnya Anda mencoba mengajarkan hal ini sebelum 
anak menginjak usia yang lebih besar. Mengajarkan 
anak untuk membuat rencana sedari kecil bisa 
membuat mereka terbiasa untuk hidup dengan 
lebih terstruktur.

5. Investasi dan ajarkan cara atur uang
Poin terakhir yang harus benar-benar diperhatikan 
oleh para orangtua adalah dengan mengajarkan 
anak untuk mengatur keuangan. Untuk memulai bisnis, 
penggunaan uang sangat harus diperhatikan. Maka dari itu, 
sejak dini sebaiknya orangtua memperkenalkan kepada anak 
bahwa uang itu sangat berharga dan tidak boleh digunakan 
sembarangan apalagi untuk berfoya-foya.

( Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2858823/5-cara-cermat-ajarkan-bisnis-pada-anak)
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sebagai anggota yang sekaligus 
pemilik Cu sawiran, kami 

mendapatkan banyak keuntungan 
di antaranya adalah Dana sosial dan 
sHu yang benar-benar bermanfaat 
untuk saya dan keluarga. semakin 
banyak yang kita berikan untuk Cu 
sawiran, semakin banyak pula yang 
kita dapatkan dari Cu sawiran.

manfaat CU Sawiran bagi anggota

sebagai anggota yang jauh dari 
tempat pelayanan Cu sawiran 

di gunung Kawi tepatnya, saya 
mendapatkan fasilitas layanan yang 
bermanfaat untuk saya dan keluarga. 
yaitu layanan pick up service berkala 
oleh Cu sawiran. Kendala jarak, 
waktu dan biaya transportasi tidak 
lagi menjadi halangan kami untuk 
menabung guna menata keuangan 
keluarga & usaha kami.

sebagai seorang anggota, saya 
mendapatkan banyak manfaat 

dari produk dan layanan yang 
diberikan oleh Cu sawiran. Di 
antaranya adalah produk sibuHar  
dan siPintar. saya bisa menabung 
sesuai dengan kemampuan yang 
saya miliki, untuk tetap menyisihkan 
sebagian pendapatan untuk 
kebutuhan yang akan datang 
terutama untuk pendidikan anak.

Hermawan
Menerima pesanan Springbed dengan berbagai ukuran sesuai dengan 
permintaan; menerima pesanan untuk aneka kebutuhan palen untuk 
anda (sabun, shampoo, alat listrik, dll). Menerima pesan antar untuk 

wilayah Malang Raya.
Jl. Pesarean 17 RT06 RW03

Wonosari – Kabupaten Malang
081945174900

Maria N. Harsi
Ibu Rumah Tangga

RT 03 RW 04 Desa Ngrejo Kluwut
 Wonosari – Kabupaten Malang
081332422119/081945182828

Valentina Trimi Agemi
Menerima pesanan kue kering aneka rasa (wafer, crispy, coklat, kelapa, 

dll.) dan Keripik Talas aneka ras (original, pedas, asin, gurih, dll.)
RT 03 RW 04 Desa Ngrejo Kluwut
 Wonosari – Kabupaten Malang

085954377436

Anggota CU Sawiran merupakan pemilik CU Sawiran. Anggota berkontribusi besar dalam 
mengembangkan CU Sawiran. Namun apakah yang telah diberikan CU Sawiran bagi anggota? Di bawah 

ini adalah pemikiran anggota tentang manfaat CU Sawiran bagi Anggota tersebut dan keluarga.

suara gagas

� metro sawiran



solidaritas menjadi sangat penting di CU. Dan, 
hal seperti itu kurang terlihat dalam lembaga 
keuangan lain.

Kebahagiaan yang saya rasakan selama 
menjadi anggota CU Sawiran adalah ketika 
saya berpeluang melakukan dua aktivitas 
keuangan sekaligus, yaitu mengembangkan 
asset dan sekaligus membantu anggota lain 
yang memerlukan. Uang yang saya tabung di CU 
berkembang menjadi asset yang tidak kecil. Di sisi 
lain asset tersebut dapat dipakai untuk memberi 
dukungan kepada anggota lain yang ingin 
mengembangkan usaha. Tentu ini merupakan 
hal luar biasa yang saya yakini juga dialami oleh 
anggota yang lain.

Kebersamaan merupakan atmosfer yang 
sangat terasa di CU Sawiran. Relasi pribadi yang 
saling memerlukan menjadikan CU menjadi 
lembaga keuangan yang hidup, gerakan positif 
demi kemandirian finansial dan kemerdekaan 
keluarga di bidang ekonomi. Saya yakin jika kita 
selalu bersama-sama dan bergandengan tangan 
sebagai saudara dalam rumah tangga yang 
bernama CU Sawiran, tak ada masalah besar 
yang tak mampu kita lewati. Maka, memilih CU 
Sawiran sebagai lembaga keuangan merupakan 
pilihan cerdas dan bijaksana. Jangan tunggu 
waktu terlalu lama.

Malang, 18 Februari 2017

hakikat credit union
oleh : tengsoe tjahjono   (anggota cu sawiran)
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Ketika saya memilih CU Sawiran 
sebagai lembaga keuangan 

keluarga saya bukanlah tanpa 
alasan. Hanya alasan itu terbentuk 
cukup lama sebab saya harus 
mempelajari dan membandingkan 
CU dengan lembaga keuangan 
umum yang lain. Alhasil saya 
akhirnya memutuskan bergabung 
dengan CU Sawiran sejak 12 tahun 
yang lalu karena: 1. Ketika saya 
menjadi anggota saya sungguh-
sungguh sebagai pemilik CU 
bukan sekadar nasabah, 2. Sebagai 
anggota saya bisa memperoleh 
informasi yang akurat dan 
transparan mengenai posisi 
keuangan lembaga dan keuangan 
pribadi saya, 3. Sebagai anggota 
saya bisa ikut merancang, memberi 
masukan, dan mengevaluasi kinerja 
lembaga demi kemajuan dan 
kelanggengan CU, dan 4. Sebagai 
anggota saya berkesempatan 
membantu anggota lain yang 
sungguh-sungguh memerlukan 
dukungan keuangan. Bagi saya 
empat alasan tersebut menjadi 
semacam hakikat atau karakter 
Credit Union yang tidak dipunyai 
oleh lembaga keuangan lainnya.

Bagi saya Crecit Union merupakan 
lembaga keuangan yang dibangun 
secara bersama-sama untuk 
memperbaiki kehidupan ekonomi 
anggotanya. Sungguh, CU didirikan 
oleh orang-orang merasa senasib 
dan ingin secara bersama-sama 
memperbaiki nasibnya. Prinsip 

gagas
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kiat menabung 
bagi yang bergaji kecil 

Saat pertama kali bekerja pasti kamu 
sangat senang karena sudah mampu 

membiayai hidup dengan jeri payahmu 
sendiri. Apalagi ketika menerima gaji. Yah 
walaupun, gaji yang diterima pasti masih 
minim.

Biasanya, bagi pemula akan mendapatkan 
gaji rata-rata sebesar Rp. 3 juta perbulannya. 
Namanya gaji pertama pasti kita ingin 
berbelanja kebutuhan kita, atau bermain 
bersama teman. Dan tanpa terasa uang itu 
habis percuma. Hal inilah yang membuat 
kamu merasa gaji 3 juta tidak cukup untuk 
menabung. Eits, sebenarnya pemikiran itu 
salah.

Sari Insaniwati, Selaku CFP Financial 
Planner - Mitra Rencana Edukasi, menjelaskan 
sebenarnya dalam hal menabung tidak ada 
kaitannya dengan besar kecilnya gaji, tetapi 
tergantung dari gaya hidup kita. Apakah bisa 
berhemat dan mengatur agar pengeluaran 
sesuai dengan penghasilan? Atau selalu 
nombok setiap bulan?

Untuk itu, Sari menyarankan hiduplah 
sesuai dengan penghasilan apa yang kita 
miliki. “Bedakan mana yang memang 
dibutuhkan dan mana yang sekedar keinginan. 
Tidak harus memaksakan gaya hidup tertentu, 
jika kemampuan finansial tidak sesuai,” ujar 
Sari saat dihubungi tim Vemale.com.

Jadi, bisa tidaknya menabung kembali 
kepada diri sendiri. Jika kita menjadikan 
menabung sebagai prioritas, maka pasti bisa 
dilakukan.

Lalu sebaiknya berapa uang yang harus 
kita tabungkan dengan gaji kita 3 juta? Besar 
kecilnya menabung tergantung kemampuan. 
Terpenting dilakukan secara rutin. Untuk 
permulaan bisa dengan menyisihkan 10% dari 
penghasilan agar tidak terasa memberatkan.

“Jika suda terbiasa, besarnya bisa ditambah 
lagi.  Akan lebih baik jika kita mempunyai 
tujuan atau target, sehingga ada semangat 
untuk melakukannya. Misalnya : menabung 
untuk beli sofa baru, untuk DP rumah, dan 
lain-lain,” tambah Sari.

Sebaiknya, kita menabung ketika kita 
terima gaji, jangan menunggu sisa uang gaji 
per-bulan.  Baru sisanya kita gunakan untuk 
alokasi budget lainnya.  Jika kita menabung 
dari sisa gaji, cenderung tidak ada sisa lagi 
yang bisa ditabung.

Kamu pun harus mengetahui 
tabungan apa yang cocok dengan mu. Sari 
menambahkan, menabung untuk keperluan 

jangka pendek ( kurang dari 1 tahun) bisa 
dengan menyimpannya di tabungan / 
deposito.  Tetapi jika untuk tujuan jangka 
menengah (1-5 tahun) dan jika panjang (di 
atas 5 tahun) istilahnya bukan menabung lagi, 
tapi berinvestasi. “Pilihlah produk investasi 
yang sesuai dengan kebutuhan, seperti 
Reksadana, Emas, Saham karena dalam jangka 
panjang imbal hasilnya bisa mengalahkan 
inflasi,” tutupnya.

Sekarang menabung bukan menjadi 
hal yang sulit bukan? Semoga informasi ini 
bermanfaat.

( Sumber: http://www.vemale.com/relationship/karier/101646-
gaji-3-juta-bukan-halangan-untuk-menabung-berikut-tips-dari-ahli.

html)

klinik finansial Sawiran Enterpreneur Community
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CU Sawiran bekerja sama dengan Safira 
melakukan observasi untuk menggali apakah 
pembiayaan pertanian dengan model Value 
Chain Financing (VCF), khususnya pertanian 
kentang, bisa diterapkan di TP Tosari n TP 
Ngadisari.

Secara garis besar metode pembiayaan 
pertanian model VCF (Pembiayaan Rantai 
Nilai) merupakan pembiayaan pertanian 
yang juga melibatkan pada pelaku usaha 
yang berkaitan dengan pertanian, misalnya 
petani pembibitan kentang, pemilik toko 
pupuk dan obat pertanian, dan lain-lain. 
Dalam pembiayaan pertanian model VCF ini, 
para petani nantinya tidak akan menerima 
pencairan pinjaman dalam bentuk yang tunai 
100% namun akan menerima uang tunai 
untuk biaya tenaga, bibit kentang dan pupuk 
atau obat-obatan yang dibutuhkan. Dengan 

demikian di sini CU Sawiran mencoba untuk 
membangun jaringan usaha yang ada dalam 
anggota. 

Selain mendapatkan fasilitas pembiayaan 
pertanian model VCF, CU Sawiran 
akan memberikan pendampingan dan 
pemberdayaan para petani. Pendampingan 
dan pemberdayaan tersebut akan 
dilaksanakan pada komunitas-komunitas 
kelompok tani dengan harapan mereka akan 
menjadi semakin berdaya. Dengan semakin 
berdayanya para petani di daerah Tengger 
maka kehidupan mereka bisa semakin baik.

Ke depan pembiayaan pertanian model 
VCF ini akan dikembangkan untuk seluruh 
anggota petani di seluruh wilayah CU Sawiran. 
Dengan demikian para petani anggota CU 
Sawiran bisa semakin berdaya dan bisa 
meningkatkan perekonomian mereka. 

memberdayakan petani 
melalui progran  v��v��
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Indonesia dikenal sebagai negara 
agraris. Meskipun sebagian besar 

penduduk di Indonesia dalah petani 
namun sebagian besar para petani 
belum bisa menikmati keuntungan 
yang memadai. Misalnya pada saat ada 
kenaikan harga terhadap barang-barang, 
pupuk dan obat pertanian juga ikut 
mengalami kenaikan, petani hanya bisa 
menerima kondisi tersebut. Kemudian 
pada saat terjadi panen raya harga dari 
hasil panen menjadi turun, petani pun 
hanya bisa berpasrah. 

CU Sawiran juga memiliki anggota yang 
berprofesi sebagai petani. Bahkan ada dua 
Tempat Pelayanan CU Sawiran yang semua 
penduduknya adalah petani, yaitu di TP 
Tosari dan TP Ngadisari. Di TP Tosari dan TP 
Ngadisari hampir semua penduduknya adalah 
petani. Mereka adalah petani yang menanam 
tanaman sayuran, yaitu kentang, kobis, 
bawang prei, dan lain-lain. 

Kondisi para petani di daerah Tengger 
tidak jauh beda dengan kondisi para petani 
di Indonesia pada umumnya. Ditambah lagi 
kondisi alam yang ada di sana yang berada 
di daerah Gunung Bromo yang sampai 
sekarang ini masih aktif. Apabila Gunung 
Bromo mengalami erupsi maka hampir bisa 
dipastikan para petani juga akan mengalami 
gagal panen dan mereka harus menunggu 
beberapa waktu untuk bisa bercocok tanam 
kembali.

Melihat kondisi tersebut CU Sawiran tidak 
bisa tinggal diam. CU Sawiran memberikan 
perhatian kepada anggota petani di TP Tosari 
dan TP Ngadisari. CU Sawiran melakukan 
pendampingan dan pemberdayaan kepada 
para anggota petani di TP Tosari dan TP 
Ngadisari. Beberapa waktu belakangan ini 
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Alkisah seorang anggota yang datang 
ke tempat pelayanan dan bertanya 

pada pegawai CU Sawiran, “RAT tahun 
ini saya dapat souvenir apa?” Pegawai 
tersebut menjawab sejujurnya, “Masih 
belum tahu. Kejutan. Silakan ditunggu.” 
Begitulah kemudian sang anggota 
berharap-harap cemas tentang souvenir 
yang bakal didapatkannya.

Keesokan harinya, anggota tersebut datang 
lagi ke tempat pelayanan dan bertanya pada 
pegawai yang sama, “RAT tahun ini saya dapat 
souvenir apa?” Pegawai tersebut menanggapi 
dengan jawaban yang serupa, “Masih 
belum tahu. Kejutan. Silakan ditunggu.” 
Begitulah kemudian sang anggota berharap-
harap cemas tentang souvenir yang bakal 
didapatkannya.

Hari berikutnya, anggota tersebut lagi-lagi 
datang ke tempat pelayanan dan bertanya 

pada pegawai yang itu-itu melulu, “RAT tahun 
ini saya dapat souvenir apa?” Pegawai tersebut 
akhirnya mengulum sebentuk senyum dan 
menatap mata sang anggota lekat-lekat.

Ia lantas berkisah demikian: “20 Januari 
1961, Kennedy berkata begini dalam pidato 
pelantikannya, ‘Ask not what your country 
can do for you; ask what you can do for your 
country’. Jangan tanyakan apa yang negerimu 
bisa berikan untukmu; tanyakan apa yang bisa 
kamu berikan untuk negerimu.

“Dalam buku puisinya The New Frontier, 
Gibran menulis begini, ‘Are you a politician 
asking what your country can do for you or 
a zealous one asking what you can do for 
your country? If you are the first, then you 
are a parasite; if the second, then you are an 
oasis in a desert.’ Apakah kamu politisi yang 
menghendaki apa yang negerimu bisa berikan 
untukmu atau seorang tekun yang bertanya 
apa yang bisa kamu berikan untuk negerimu? 

Kalau kamu yang pertama, kamu adalah 
benalu; kalau yang kedua, kamu adalah oasis 
di padang gurun.

“Pada Memorial Day tahun 1884 Holmes 
berkata begini, “Recall what our country has 
done for each of us, and to ask ourselves what 
we can do for our country in return.” Ingatlah 
apa yang negeri kita telah berikan untuk 
masing-masing dari kita, dan bertanya pada 
diri kita sendiri apa yang bisa kita berikan 
untuk negeri kita sebagai balasannya.”

Tuntas si pegawai berkisah demikian, 
anggota tersebut tampak berkaca-kaca. 
Ia tidak kuasa menitikkan air mata dan 
menyekanya dengan sapu tangan. Setelah 
hening beberapa saat, anggota tersebut 
akhirnya menggumamkan sepatah, dua patah 
kata dengan suara lirih, “Jadi… RAT tahun ini 
saya dapat souvenir apa?”

Istivano (TP Tosari)
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Kunjungan Pengurus, 
Pengawas, & Manajemen  
Koperasi Kredit Usaha 
Sejahtera Jakarta

Kunjungan dari Pengurus, 
Pengawas, & Manajemen 

Koperasi Kredit Usaha Sejahtera 
Jakarta ke CU Sawiran terjadi pada 
tanggal 3-4 Februari 2017. Dalam 
kunjungan itu dilakukan diskusi 
bersama mengenai produk dan 
layanan, entrepreneurship anggota 
dan pendidikan anggota. Kegiatan 
ini dilakukan di Hall Hotel Yoschis- 
Ngadisari dan dilanjutkan dengan 
kunjungan ke TP Ngadisari.

asset equity liability VoL.KreDit
rp. 1�0.���.���.��� rp. ��.���.���.��� rp. 10�.0��.���.��� rp. ��.00�.���.���

Jumlah anggoTa Calon  anggoTa PenyeRTaan modal PeRTumBuhan KRedIT PeRTumBuhan anggoTa PeRTumBuhan asseT

7.112 13.605 33.459 -0,65% 1,05% 2,42%

Kegiatan Audit 
Eksternal  
oleh Auditor Kantor 
Akuntan Publik (KAP)

Pada Hari Selasa tanggal 7 
Februari 2017 CU Sawiran telah 

di audit oleh Team Auditor KAP :
1.       Pak Didik (Team Leader)
2.       Pak Edi (Team Auditor)
3.       Pak Firman (Team Auditor)
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hidup hemat biar selamat

“Hong Ulun Basuki Langgeng” 
bermakna salam kesejahteraan dan 

keselamatan bagi kita semua. Ungkapan 
itu selalu diucapkan oleh masyarakat 
Tengger sebagai salam yang menjadi 
identitas dan kekhasan masyarakat 
Tengger. Tak terkecuali juga bagi sosok 
Lastoko Anggraeni, salam “Hong Ulun 
Basuki Langgeng” sengaja dipopulerkan 
kepada wisatawan baik lokal maupun 
wisatawan manca agar sejajar dengan 
“Salam Satu Jiwa” milik Aremania tutur 
penggemar Tim sepak bola kebanggaan 
arek Malang ini.  

Sebagai seorang petani, erupsi gunung 
Bromo di tahun 2016 sanggatlah berdampak 
bagi geliat ekonomi masyarakat Tengger tak 
terkecuali bagi Lastoko. Tapi menyalahkan 
keadaan bukanlah solusi dan karakteristik 
kami anak cucu Bromo. Seperti kata mutiara 
“esok pasti lebih indah”, begitulah kami 
menyikapi kondisi pertanian kami di tahun 
2016

Terbukti semua doa kami kini sudah 
terjawab, akhir tahun 2016 hingga awal tahun 
2017 adalah awal dimana tanah sebagai 
sumber kehidupan bagi para petani  telah 
siap untuk memberikan manfaatnya. Saat 
ini mayoritas petani di Ngadisari masih 

mengandalkan kentang sebagai pilihan tanam 
bagi kami. Untuk saat ini harga kentang sudah 
mulai membaik.

Belajar dari pengalaman tahun lalu yang 
hampir bisa dikatakan pertanian di Ngadisari 
lumpuh total, saat ini ekonomi khususnya 
di bidang pertanian mulai menampakkan 
geliatnya. “Kami harus pasang kuda-kuda 
atau pasang strategi untuk berjaga-jaga jika 
kondisi serupa di tahun 2016 kembali terjadi 
sewaktu-waktu kami sudah siap dan ada dana 
cadangan yang masih bisa dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tutur 
Lastoko.

Hidup hemat adalah cara untuk 
memaksimalkan strategi agar tetap selamat 
jika Gunung Bromo punya gawe lagi. “Kita 
haruslah pandai-pandai untuk menata 
keuangan kita, sangat dianjurkan untuk 
membuat pembukuan baik pembukuan 
keuangan rumah tangga dan yang paling 
penting keuangan usaha pertanian agar ada 
catatan untuk evaluasi. Dan jangan lupa 
demi keamanan simpanlah tabungan anda 
di lembaga yang sudah terpercaya seperti 
CU Sawiran. Hati-hati menyimpan uang 
ditempat yang tidak aman & banyak kutunya 
seperti dibawah bantal misalnya. Bisa-bisa 
hasil keringat anda tak bersisa dalam sekejab, 
Waspadalah,” ujarnya menutup pembicaraan.

Lastoko Anggraeni
anggota TP ngadisari

Petani Sayur
Ngadisari-Sukapura-Probolinggo

0812-3487-6157
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