
Jangan remehkan HOBI. Hobi 
yang selalu diasah, dibentuk, 
dan diberdayakan dengan 

baik akan menjadi gerbang awal 
meraih kesuksesan. Dengan 
hobi kita akan bekerja dengan 
HATI. Hati Anda yang bekerja, 
bukan hanya fisik dan pikiran. 
Bekerja hanya dengan fisik dan 
pikiran bisa membuat Anda 
bosan dan capek. Bekerja dengan 
melibatkan hati akan membuat 
Anda selalu gembira dan bahagia.
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HATI 
PUNDI

Bekerja atas dasar hobi 
dan digerakkan oleh hati 
akan membuat pekerjaan 
kita menjadi menarik 
dan menyenangkan, dan 
dampaknya kesuksesan 
akan lebih gampang diraih. 
Sungguh, kenalilah hobi 
Anda, kelolalah dengan baik, 
niscaya PUNDI-PUNDI uang 
akan dapat Anda kumpulkan. 
Kemandirian finansial pun 
jadi milik Anda.
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berat

Sebuah keluarga yang bahagia 
merupakan sebuah surga yang 

datang lebih awal.

 George Bernard Shaw      
Penulis Drama dan Kritikus Irlandia (1856-1950)
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Bulan-bulan berat itu menjadi ringan 
manakala orang tua sungguh-sungguh 
merencanakan dana pendidikan 
anak-anak mereka secara baik. Dana 
itu sungguh dipersiapkan, bukan dicari 
secara tiba-tiba. Maka, bergabung 
dengan CU Sawiran menjadi pilihan 
yang baik. Mengapa demikian? Sebab 
CU Sawiran akan membantu Anda 
memecahkan persoalan keuangan 
seperti itu. Bergabunglah dengan CU 
Sawiran, nikmati manfaatnya.

Bagi orang tua bulan Juli dan 
Agustus merupakan bulan yang 

berat. Pada bulan-bulan tersebut anak-
anak memerlukan dana yang tidak 
kecil untuk sekolah mereka. Yang naik 
kelas memerlukan buku baru, belum 
lagi ada anak yang harus mendatar ke 
lembaga pendidikan jenjang berikutnya 
atau masuk perguruan tinggi. Untuk itu 
orang tua memerlukan persiapan dana 
yang amat banyak.

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



Dengan demikian, Credit Union bukan sebuah 
lembaga yang hanya mengelola keuangan, Credit 
Union juga merupakan sebuah gerakan alternatif 
yang berusaha mengangkat setiap anggota 
menjadi pribadi atau keluarga yang mandiri secara 
finansial. Tujuan Credit Union  adalah untuk saling 
memberdayakan, membangun dan memperkokoh 
solidaritas, serta  menciptakan  masyarakat 
sejahtera. Siapa yang melakukan gerakan tersebut? 
Tentu saja adalah anggota itu sendiri. dari anggota, 
oleh anggota, dan untuk anggota. Pemberdayaan 
tersebut dilakukan dalam segala aspek kehidupan 
anggota, mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, 
moral, dan hukum.

Credit Union harus dipahami sebagai 
lembaga keuangan yang bukan tempat untuk 
memberikan sumbangan dan bukan tempat untuk 
mendapatkan sumbangan. Dalam lembaga ini 
setiap anggota akan saling membantu menciptakan 
modal secara demokratis sesuai dengan  

kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri berarti 
memiliki kemandirian dan tidak bergantung pada 
sumbangan atau pinjaman pihak lain. Menciptakan 
modal dari anggota dan meminjamkan kepada 
anggotanya merupakan ciri khas Credit Union. 
Itulah cara sehat penciptaan modal sendiri. 
Dengan demikian, peredaran uang di Credit Union 
mayoritas hanya untuk anggota dalam bentuk 
pinjaman.

Hal tersebut sesuai dengan misi ekonomi Credit 
Union yaitu menjadi lembaga keuangan yang 
sehat, aman, dan dipercaya oleh para anggota dan 
menyejahterakan anggota sebagai pemilik Credit 
Union. Serta sesuai pula dengan misi sosialnya 
yaitu menolong para anggotanya meningkatkan 
kualitas hidupnya agar bisa hidup layak, mandiri,  
bermartabat, sejahtera, dan berbahagia. 

(Tengsoe Tjahjono)
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Credit Union merupakan 
lembaga keuangan 

mikro sebagai upaya untuk 
pemberdayaan ekonomi 
yang bisa menyertakan 
banyak kalangan masyarakat, 
lintas suku, linta usia, 
bahkan lintas agama, agar 
mereka mampu menata dan 
bertanggungjawab akan 
masa depannya. Harapannya 
kelompok masyarakat yang 
prasejahtera bisa meningkat 
menjadi  sejahtera. Sedangkan 
yang sudah sejahtera mampu 
mengembangkan asset dan 
investasinya.  

CREDIT UNION SEBAGAI 
GERAKAN 
PEMBERDAYAAN 
ANGGOTA

Gerakan CU
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PSAK 18 
PelaPoraN Program 
maNfaat PurNakarya  
Pernyataan Standar akuntanSi keuangan 18  
oleh : Shinta Melisa

PSAK 18 membahas 
mengenai Akuntansi 

dan Pelaporan Program 
Manfaat Purnakarya telah 
disahkan oleh Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan pada 
tanggal 22 Oktober 2010. 
Dan secara otomatis, merevisi 
PSAK 18 tentang Akuntansi 
Dana Pensiun yang telah 
dikeluarkan pada tanggal 7 
September 1994. Selanjutnya, 
Dewan Standart Akuntansi 
Keuangan telah mengesahkan 
penyesuaian atas PSAK 18 
yang disahkan pada tanggal 27 
Agustus 2014. 

Pernyataan ini tidak wajib 
diterapkan untuk unsur yang tidak 
material.

Pernyataan ini mengatur tentang 
akuntansi dan pelaporan oleh 
Dana Pensiun kepada pihak yang 
berkepentingan. Pernyataan ini tidak 
mengatur pelaporan kepada masing-
masing peserta program pensiun 
tentang hak manfaat pensiun mereka 
masing-masing. Adapun ruang lingkup 
dari PSAK ini adalah sebagai berikut : 

a. Pernyataan ini beraku untuk 
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 
dan Program Pensiun Manfaat 
Pasti (PPMP), sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan 
perundangan yang berlaku di 
bidang Dana Pensiun.

b. Pernyataan ini tidak mengatur 
tentang kesejahteraan karyawan 
dalam bentuk lain, misalnya 

PSAK 18 AKUTANSI DAN PELAPORAN 
PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA

PROGRAM MANFAAT PASTIPROGRAM IURAN PASTI PROGRAM PURNAKARYA

Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup netto 
tersedia untuk manfaat purnakarya dan nilai kini aktuaria atas 

manfaat purnakarya, serta laporan aset netto tersedia. 

Tujuan pelaporan manfaat purnakarya adalah memberikan 
informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan 

kegiatan dari program manfaat purnakarya yang berguna 
untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan 

manfaat program selama jangka waktu

Investasi program manfaat purnakarya harus 
diakui pada nilai wajar

Laporan keuangan program manfaat 
purnakarya berupa manfaat pasti atau iuran 
pasti berisi informasi berikut ini :
(a)  laporan perubahan aset netto tersedia 

untuk manfaat purnakarya
(b)  ringkasan kebijakan akutansi yang 

signi�kan
(c)  penjelasan mengenai program manfaat 

purnakarya dan dampak setiap perubahan 
program manfaat purnakarya selama 
periode

Pelaporan program manfaat purnakarya berisi 
penjelasan atas program purnakarya, komponen 

laporan keuangan atau laporan keuangan 
tersendiri.

Laporan keuangan program iuran pasti 
berisi laporan netto tersedia untuk manfaat 

purnakarya dan penjelasan mengenai 
kebijakan pendanaan.

Tujuan pelaporan program iuran pasti 
adalah memberikan informasi secara periodik 

mengenai penyelenggaraan program 
purnakarya dan kinerja investasinya.

Deskripsi 
atas 

aktivitas

Pelaporan 
kinerja 

transaksi 
dan investasi

Deskripsi 
atas 

kebijakan 
investasi

Deskripsi 
atas 

aktivitas

Pelaporan 
kinerja 

transaksi 
dan investasi

Informasi 
aktuaria

Deskripsi 
atas 

kebijakan 
investasi

kewajiban pemberian pesangon, pengaturan 
kompensasi yang ditangguhkan (deferred 
compensation management), tunjangan 
kesehatan, kesejahteraan program bonus, dan 
lain-lain. Program jaminan kesejahteraan sosial 
yang diwajibkan pemerintah (Jamsostek) juga 
di luar lingkup pernyataan ini.

c. Pernyataan ini mengatur tentang akuntansi 
dan pelaporan oleh Dana Pensiun kepada 

pihak yang berkepentingan. Pernyataan ini 
tidak mengatur pelaporan kepada masing-
masing peserta program pensiun tentang hak 
manfaat pensiun mereka masing-masing.

Sedangkan peta konsep PSAK 18 dapat 
digambarkan pada flowchart.  

cakrawala tips

� metro sawiran
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Ketika sudah berkeluarga, pada umumnya secara otomatis 
jabatan ‘menteri keuangan’ jatuh ke pihak wanita, padahal 

hal tersebut tidak mudah. Rheza Karyanto, Assistant Vice 
President Head of Investment, Bancassurance, and Treasury 
Products  Commonwealth Bank Indonesia, mengatakan untuk 
memudahkan para ‘menteri keuangan’ tersebut bisa diterapkan 
strategi 50,30,20. 

“Cara mengatur keuangan keluarga ada banyak dan tidak harus 
mengencangkan ikat pinggang. Kuncinya adalah kemampuan kita 
membagi porsi sesuai anggaran dan prioritas. Rumusan yang bisa 
diterapkan pembagian 3 anggaran dengan porsi 50,30,dan 20,” ujarnya. 

Dia menyarankan porsi 50% dari pendapatan bulanan digunakan 
untuk pengeluaran wajib dan fleksibel. Pengeluaran wajib contohnya 
cicilan rumah, asuransi, pajak, biaya listrik, dan air. Pengeluaran fleksibel 
adalah pengeluaran yang bisa dinegosiasikan oleh kita sendiri, misalnya  
tagihan kartu kredit, tagihan biaya telepon, biaya transportasi, makan, 
sekolah anak, dan bantuan keuangan untuk orangtua. 

Setelah itu, investasikan dana minimal 30% dari pendapatan di awal, 
dan bukan sisa dari pengeluaran lainnya. Artinya, di saat kita menerima 
gaji, segera sisihkan 30% paling sedikit untuk ditabung dan investasi.  
“Inilah kunci utamanya untuk mewujudkan impian keluarga, gunakan 
hasilnya untuk dana pendidikan anak, dana liburan ke luar negeri atau 
umroh, dan lainnya,” jelas Rheza. 

Yang terakhir, sisihkan 20% dari pendapatan bulanan untuk biaya 
untuk rekreasi seperti jalan-jalan, belanja baju, dan entertainment 
lainnya. Pengeluaran ini bisa diatur sesuai kebutuhan dan bahkan 
dihilangkan karena sifatnya yang ‘hura-hura’.  “Jika sudah tahu 
strateginya, ada satu hal yang tak kalah pentingnya yaitu disiplin. Patuhi 
budget yang sudah ditentukan sehingga mimpi keluarga terwujud satu 
per satu,” kata Rheza. 

(Sumber: http://manajemen.bisnis.com/read/20130930/55/166052/tips-atur-uang-keuarga-gunakan-
rumus-503020)

GUNAKAN RUMUS 

50:30:20

tips
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Di kala senggang 
setelah 

melaksanakan 
tugas rutin biasanya 
saya habiskan 

waktu dengan bermain game online saja sampai 
suatu saat ada teman yang memberi saran untuk 
mencoba berjualan online. Saya pikir tidak ada 
salahnya mencoba. Saat ini memang budaya konsumtif 
masyarakat telah bergeser dari yang semula pasar 
tradisional ke mall. Sekarang mall juga sudah mulai 
sepi, kini masyarakat lebih suka membeli barang lewat 
online shop. Untuk produk yang saya pilih saat ini 
adalah sepatu casual dengan berbagai merk. Mungkin 
hasil yang saya dapat saat ini belum terlalu besar, 
namun jika ditekuni dan dibantu dengan doa, saya 
percaya akan menuai hasilnya nanti.

Usaha ATK 
yang saya 

geluti selama 
ini ada kalanya 
memunculkan rasa 
jenuh pada diri 

saya. Untuk melawan rasa januh yang saya tempuh 
adalah melakukan kegiatan traveling bersama 
keluarga. Berawal dari posting foto-foto kegiatan 
traveling, banyak pertanyaan dari beberapa teman 
tentang objek wisata yang saya kunjungi dan ingin 
diantarkan ke tempat itu. Tahun 2013 akhirnya 
terpikir untuk membuka usaha tour & travel karena 
banyaknya permintaan untuk itu. Usaha yang berawal 
dari hobi sungguh mengasyikkan namun harus 
sungguh-sungguh pintar untuk membagi waktu, 
jangan sampai “mburu uceng kelangan dheleg” dengan 
mengesampingkan usaha ATK sebagai usaha utama.

Roy Mundus Tegar
IT CU Sawiran & Reseller Sepatu Casual

Dusun Dawung RT 05 RW 12 Desa 
Pagerwojo, Kec. Kesamben, Blitar

085736741500

Bagi sebagian orang, waktu senggang merupakan kesempatan 
untuk melakukan hobi yang disukai. Tidak bisa dipungkiri ketika  

sedang kuliah atau bekerja, pasti kita tidak bisa menyempatkan diri 
untuk menjalankan hobi yang kita sukai. Waktu adalah uang. Karena 
itu, selain dimanfaatkan untuk melakukan hobi yang kita sukai, akan 
lebih bermanfaat jika hobi yang kita jalani bisa menghasilkan.

hobi yang 
menghasilkan

 Dadang Priyo
Suplier ATK, Toko Pracangan  

&  Rent Car–Tour n Travel
Jl. Sumber Waras RT 05 RW 05  

Bugis-Saptorenggo - Pakis - Kab. Malang
083835534123

suara gagas

� metro sawiran



Kenalilah hobi Anda. Ini sangat 
penting. Sebab bekerja didasarkan 

pada hobi yang kita miliki sungguh 
indah dan menyenangkan. Setiap orang 
lahir dalam keunikan masing-masing, 
termasuk dalam hal hobi. Hobi setiap 
orang pasti berbeda. 

Hobi yang dihidupi, dikembangkan, dan 
dikelola dengan baik memiliki potensi untuk 
menjadi lahan bisnis yang luar biasa. Banyak 
para pebisnis yang meraup kesuksesan 
luar biasa karena mampu menggerakkan 
hobinya menjadi peluang bisnis baru. Hobi 
menulis membuat seseorang sukses di 
bidang periklanan, hobi berbicara membuat 
seseorang sukses di bidang pembawa acara, 
hobi corat-coret membuat seseorang sukses 
di bidang disain, dan sebagainya. Bekerja atas 
dasar hobi yang dimiliki memiliki dampak 
ganda: hati bahagia, ekonomi tercukupi.

Jika Anda bekerja dengan hati yang 
gembira, maka pekerjaan berat pun terasa 
ringan, tanpa beban, sebab Anda sedang 

menyalurkan hobi Anda. Tetapi, jika orang 
tidak bekerja dengan hati karena tidak 
menyukai pekerjaannya, tidak sesuai dengan 
passion-nya, bisa dibayangkan bagaimana 
hasilnya. Tentu tidak akan maksimal dan tidak 
mencapai kesuksesan. 

Langkah pertama yang harus Anda 
lakukan ialah mengenali hobi Anda. Ini tidak 
gampang. Banyak orang yang justru tidak 
tahu apa hobinya, padahal setiap orang pasti 
memiliki hobi atau kegemaran. Anda suka 
utak-utik mesin motor, atau suka merias 
teman-teman sekolah saat peringatan hari 
Kartini, suka menulis di buku-buku catatan 
dengan puisi-puisi indah, suka selfie, suka 
jalan-jalan, suka kuliner, dan sebagainya, yang 
jika Anda bangun dan kelola dengan sungguh 
bisa tercipta sebagai peluang bisnis yang 
baik. Semua hobi itu menjadi tidak sia-sia 
dan bukan sebagai pemborosan  semata, 
tetapi akan menjadi pintu masuk Anda untuk 
meraih kesuksesan. 

Langkah kedua ialah memilih bentuk 
bisnis apa yang merupakan perwujudan 

atau pengembangan hobi Anda. Anda bisa 
membuka kursus musik atau jual alat musik 
jika Anda memiliki hobi bermusik. Anda bisa 
membuka warung kuliner yang unik jika Anda 
memiliki hobi kuliner. Anda bisa membuka 
jasa travel dan tour jika Anda memiliki hobi 
traveling. Pendek kata ragam bisnis itu sangat 
banyak.

Langkah ketiga ciptakan brand. Brand 
ini bisa terbangun secara alami atau kita 
rekayasa. Secara alami itu terjadi  jika 
produk kita sungguh baik dan pelanggan 
selalu ingin kembali membeli, berbelanja, 
atau menggunakan jasa Anda. Promosi dari 
mulut ke mulut seringkali dilakukan secara 
alami oleh pelanggan Anda. Di samping itu, 
Anda bisa menggunakan media sosial seperti 
Instagram, facebook, twiter, dan lain-lain 
untuk membangun nama peruashaan atau 
bidang bisnis Anda.

Sungguh, jangan sia-siakan hobi Anda. 
Olah dan jadikan menjadi peluang bisnis yang 
membuat Anda sukses secara ekonomi.

Malang, 19 Juni 2017 

indahnya bekerja 
berdasarkan hobi
oleh : tengsoe tjahjono   (anggota cu sawiran)

ht
tp

s:/
/w

ww
.p

sy
ch

olo
gie

s.c
o.u

k/
co

nq
ue

r-y
ou

r-f
ea

r-c
oo

kin
g

gagas

juli 2017 �

CU Sawiran
Comment on Text
perusahaan



cara sederhana mengelola 
keuangan keluarga

 Benarkah masalahnya terletak dari 
besar-kecilnya pendapatan keluarga? 

“Seringkali masalahnya bukan terletak pada 
penghasilan yang kurang, tapi kebiasaan 
yang salah dalam mengelola uang,” ungkap 
Ligwina Hananto, ahli perencanan keuangan 
dalam sebuah acara Ayahbunda beberapa 
waktu lalu. Ternyata, dalam kenyataan, 
seorang ayah yang berpenghasilan ratusan 
juta rupiah bisa mengalami shock ketika 
menemukan uangnya tinggal Rp. 500.000,00 
sebelum akhir bulan.

Ligwina memberikan beberapa kunci untuk 
mengelola keuangan secara sederhana:

1. Pahami portofolio keuangan keluarga Anda. 
Jangan sampai Anda tak tahu isi tabungan, 

jumlah tagihan listrik, telepon, servis mobil, 
belanja, biaya periksa dokter dan lainnya. Anda 
harus tahu berapa hutang kartu kredit, pinjaman 
bank atau cicilan rumah dan mobil.

2. Susun rencana keuangan atau anggaran. 
Rencana keuangan yang realistis membantu 

Anda bersikap objektif soal pengeluaran yang 
berlebihan. Tak perlu terlalu ideal, sehingga 
lupa kebutuhan diri sendiri. Tak ada salahnya 
memasukkan kebutuhan pergi ke salon, spa 
atau clubbing. Yang penting, anggarkan jumlah 
yang realistis dan Anda pun harus patuh dengan 
anggaran tersebut.

3. Pikirkan lebih seksama pengertian antara 
“butuh” dan “ingin”. Tak jarang kita 

membelanjakan uang untuk hal yang tak terlalu 
penting atau hanya didorong keinginan, bukan 
kebutuhan. Buatlah daftar berupa tabel yang 
terdiri dari kolom untuk item belanja, kebutuhan 
dan keinginan. Setelah mengisi kolom item belanja, 
isilah kolom “kebutuhan” dan “keinginan” dengan 
tanda cek (V). Dari sini pertimbangkan dengan 
lebih matang, benda atau hal yang perlu Anda 
beli/penuhi atau tidak.

4. Hindari hutang. Godaan untuk hidup 
konsumtif semakin besar. Tapi bukan 

berarti dengan mudah Anda membeli berbagai 
benda secara kredit. Tumbuhkan kebiasaan 
keuangan yang sehat dimulai dari yang sederhana, 
seperti tak memiliki hutang konsumtif.

5. Meminimalkan belanja konsumtif. Bertemu 
teman lama untuk bertukar pikiran di kafe 

terkadang memang perlu, tapi tak berarti Anda 
harus melakukannya di setiap Jumat sore. Anda 
bisa gunakan pengeluaran ini untuk menabung 
atau memenuhi kebutuhan lain.

6. Tetapkan tujuan atau cita-cita finansial. 
Susun target keuangan yang ingin Anda 

raih secara berkala, bersama pasangan. Tetapkan 
tujuan spesifik, realistis, terukur dan dalam kurun 
waktu tertentu. Tujuan ini membantu Anda lebih 
fokus merancang keuangan. Misalnya, bercita-cita 
punya dana pendidikan prasekolah berstandar 
internasional dan sebagainya.
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7. Menabung, menabung, menabung. 
Ubah kebiasaan dan pola pikir. 

Segera setelah menerima gaji, sisihkan 
untuk tabungan dalam jumlah yang telah 
Anda rencanakan sesuai tujuan atau cita-
cita finansial keluarga Anda. Sebaiknya, 
Anda memiliki rekening terpisah untuk 
tabungan dan kebutuhan sehari-hari.

8. Berinvestasilah! Tentu Anda 
tak akan puas dengan hanya 

menunggu tabungan membumbung. 
Padahal cita-cita Anda untuk keluarga 
“selangit”. Inilah saat yang tepat untuk 
juga memikirkan investasi. Kini bentuknya 
macam-macam. Takut akan risiko 
investasi?! Tak perlu khawatir, Anda hanya 
perlu belajar pada ahlinya. Konsultasikan 
keuangan Anda dengan ahli keuangan 
yang handal!   

(Sumber: http://ppkmindonesia.com/artikel/klinik/
item/77-cara-sederhana-mengelola-keuangan-keluarga)
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Berkat adanya keterbukaan terhadap 
keanggotaan maka yang semua golongan 
bisa bergabung untuk menjadi anggota CU 
Sawiran. Sehingga di CU Sawiran terdapat 
keberagaman anggota. Dalam keberagaman 
anggota ini terdapat banyak sekali potensi-
potensi yang ada di dalamnya. Agar 
keberagaman tidak terpecah belah maka perlu 
adanya ikatan pemersatu. Ikatan pemersatu 
tersebut bisa diwujudkan dalam kelompok-
kelompok atau komunitas. Komunitas ini 
bisa dibentuk berdasarkan  potensi-potensi 
yang sejenis atau potensi-potensi yang salaing 
mendukung. Penyatuan potensi-potensi 
tersebut bisa diwujudkan dalam komunitas 
potensi usaha, profesi, dan lain-lain. 

Saat ini CU Sawiran sedang menggalakkan 
pembentukan komunitas basis. Komunitas 
tersebut tidak harus beranggotakan banyak 
orang. Dengan adanya lima atau sepuluh 
orang anggota bisa membentuk suatu 
komunitas. Dengan adanya komunitas 

basis tersebut nantinya akan dibuka suatu 
jaringan yang bisa mendukung usaha satu 
sama lain. Dengan terbentuknya komunitas 
tersebut maka keberagaman yang ada di 
CU Sawiran bisa dipersatukan dan bisa 
saling bersolidaritas untuk mendukung dan 
mengembangkan satu sama lain. 

Pelaksanaan pemberdayaan komunitas ini 
CU Sawiran dibantu dengan berbagai pihak, 
antara lain: Safira (dalam proses pembentukan 
program VCF), Novelvar dalam hal 
peningkatan produksi pertanian dengan cara 
pendidikan dan pupuk untuk meningkatkan 
produksi pertanian, Mercy Corp dalam 
pendampingan beberapa kelompok usaha 
mikro.

Kedisiplinan dan komitmen dari seluruh 
stakeholder sangat dibutuhkan dalam 
membentuk dan menjalankan persatuan 
di CU Sawiran. Dengan persatuan dalam 
keberagaman kita bisa maju bersama menuju 
pada kehidupan yang lebih baik.
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persatuan dalam keberagaman
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CU Sawiran adalah lembaga keuangan 
yang terbuka. Sifat keterbukaan 

tersebut terdapat pada pengelolaan 
keuangan, pengelolaan keanggotaan dan 
terbuka terhadap mitra-mitra kerja. 

Pertama, terbuka terhadap pengelolaan 
keuangan. Pengelolaan keuangan CU Sawiran 
bersifat terbuka. Laporan keuangan setiap 
bulannya dilaporkan kepada anggota melalui 
Media Metro dan dalam RAT pada akhir 
tahun buku semua pengelolaan keuangan 
dilaporkan secara gamblang pada anggota. 
Anggota yang diwakili oleh Pengawas bisa 
mengaudit pengelolaan keuangan sewaktu. 
Bahkan Pengawas juga bisa meminta auditor 
external untuk mengaudit pengelolaan 
keuangan CU Sawiran. 

Kedua, terbuka terhadap pengelolaan 
keanggotaan. CU Sawiran terbuka untuk 
menerima anggota. Siapapun yang ingin maju 
dan berkembang bisa bergabung dengan 
CU Sawiran. CU Sawiran tidak melihat ras, 
suku atau agama apa. CU Sawiran tidak 
melihat dia bekerja atau mempunyai usaha 
apa. Bahkan bagi orang yang mempunyai 
keinginan yang kuat untuk melakukan usaha 
atau mau mencari usaha sampingan juga bisa 
bergabung di CU Sawiran.

Ketiga, terbuka terhadap kerjasama 
dengan mitra. CU Sawiran membuka diri 
untuk bekerja sama dengan mitra. Kerjasama 
tersebut bisa dilakukan dengan banyak cara, 
antara lain yaitu bersama dengan lembaga 
keuangan mikro lain untuk membantu 
meningkatkan kinerja mereka dengan adanya 
Smart Center atau bekerja sama dengan 
lembaga-lembaga lain baik dalam negeri 
maupun luar negeri dengan cara semakin 
meningkatkan kapasitas dan kinerja CU 
Sawiran atau meningkatkan pemberdayaan 
anggota dan masyarakat. 
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CU Sawiran bisa jadi adalah gerakan 
kaum anarkis.

Pernyataan tersebut mungkin terdengar 
kontroversial. Bagaimana bisa lembaga yang 
kita tahu berpegang pada nilai-nilai budaya 
malah disebut anarkis? Nah, sebelum 
buru-buru terhanyut dalam kecemasan, 
ada baiknya kalau kita mengurai apa itu 
anarkisme terlebih dahulu.

Selama ini, anarkisme memang seringkali 
dikaitkan dengan kekacauan dan keonaran. 
Tidak jarang juga anarkisme digunakan 
sebagai kata ganti untuk ugal-ugalan, rusak-
rusakan, dan segala sesuatu yang bersifat 
merugikan. Padahal pengertian tersebut 
sangat jauh melenceng dari makna aslinya.

Dikutip dari anarkis.org anarki sejatinya 
merupakan perihal yang mengacu pada 
tidak adanya kekuasaan. Dengan demikian, 
anarkisme bisa dipahami sebagai suatu 
keyakinan di mana manusia (sebagai 
anggota masyarakat, secara alamiah) bisa 
hidup dengan harmonis dan bebas dari 

kekangan kekuasaan. Fakih, melalui artikel 
Anarkisme: Paham yang Tak Pernah Padam, 
juga menyebutkan bahwa kaum anarkis 
pada dasarnya mengidamkan suatu visi 
sosial tentang masyarakat alami, yakni 
suatu masyarakat swakelola yang mandiri 
dari para individual yang secara swadaya 
membentuknya.

Dengan menggarisbawahi kata 
swadaya dan swakelola di atas, CU Sawiran 
sebenarnya tengah mengupayakan 
terwujudnya visi sosial kaum anarkis. 
Tengok saja misi CU Sawiran poin tiga, 
‘mengajak masyarakat meningkatkan 
perekonomian dengan kekuatan yang ada 
dalam diri masyarakat dengan pengelolaan 
ekonomi’. Bukankah menggunakan 
kekuatan sendiri dalam kemandirian 
pengelolaan (dalam hal ini pemberdayaan 
ekonomi) merupakan inti dari swadaya 
dan swakelola yang digaungkan oleh kaum 
anarkis?

Begitu pula perihal tidak adanya 
kekuasaan. Disadari atau tidak, CU Sawiran 

sebenarnya juga tengah mengusahakan 
gerak bersama secara kooperatif tanpa 
pimpinan terpusat. Memang lembaga ini 
memiliki struktur organisasi hierarkis, yang 
senantiasa dilawan oleh kaum anarkis, 
berikut satu TP yang dinamakan Pusat 
sebagai bagian darinya. Namun demikian, 
dari sisi lain bisa juga dilihat bahwa 
keberadaan struktur organisasi tersebut 
tidak dimaksudkan sebagai bentuk kontrol 
sosial hierarkis. Pusat bukan dimaksudkan 
sebagai pemegang otoritas dan dominasi. 
Sebaliknya, struktur organisasi CU Sawiran 
justru mengedepankan kebebasan individu 
untuk berkumpul dengan sederajat, di mana 
semua anggotanya berdiri setara.

Melihat posisi CU Sawiran yang 
demikian, maka pertanyaan awal dalam 
tulisan ini sedikit banyak telah terjawab. 
CU Sawiran bisa jadi adalah gerakan 
kaum anarkis, dan kita tidak perlu buru-
buru terhanyut dalam kecemasan karena 
anarkisme tersebut.

Istivano (TP Tosari

Anarkisme  

CU Sawiran
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asset equity liability VoL.KreDit
rp. 145.858.644.374 rp. 36.263.789.379 rp. 109.594.854.995 rp. 56.555.505.192

JUmlAh AnggoTA CAlon  AnggoTA PenyeRTAAn modAl PeRTUmBUhAn KRedIT PeRTUmBUhAn AnggoTA PeRTUmBUhAn ASSeT

7.279 13.820 41.400 2,20% 3,42% 6,23%

Pendampingan Pembuatan Buletin “Swara lestari”  
CU Lestari Wonosobo – Jawa Tengah

Pada tanggal 10-15 Juni 2017 CU Sawiran melakukan pendampingan pembuatan 
Buletin “Swara Lestari CU Lestari Wonosobo-Jawa Tengah. Melihat anggota CU Lestari 
Wonosobo yang mayoritas pekerjaannya petani, serta kondisi budaya dan masyarakat 
yang masih memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, maka media komunikasi dengan 
jenis buletin dirasa mampu menjawab kebutuhan komunikasi CU Lestari saat ini. 
Buletin “Swara Lestari” sebagai media komunikasi diharapkan dapat dioptimalkan 
untuk mendistribusikan pemikiran anggota yang satu kepada anggota lain dan 
masyarakat luas.
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dari hobi jadi solusi ekonomi

Saat itu bisa dikatakan masa-
masa sulit bagi keluarganya. Dimana 
pemenuhan kebutuhan keluarga 
hanya tergantung pada Andi 
sang suami. Istilahnya dulu bisa 
dikatakan  “double gardan” ketika 
Esti masih bekerja, berbeda ketika 
Esti memutuskan untuk lebih fokus 
mengurus rumah tangga sehingga 
mau tidak mau pendapatan yang 
didapat hanya dari 1 sumber saja 
yaitu dari penghasilan suami.

Untunglah Esti bertemu dengan 
seorang teman lama yang awalnya 
menawari Esti alat-alat facial untuk 
kecantikan. Dari situ akhirnya Esti 
tertarik untuk mencoba produk 
tersebut dan mengikuti beberapa 
seminar kecantikan. Dari situ Esti 
hanya “iseng” ikut memasarkan 
alat facial kepada teman-temannya, 
namun usahanya ini dirasa sangat 
cepat menarik minat pembeli dan 
berpeluang untuk dikembangkan 
tidak hanya menjual produknya saja 
melainkan sampai pada tingkatan 
perawatan dan terapi kecantikan, 
sehingga Esti mulai menambah 
ilmu dengan mengikuti beberapa 
pelatihan agar teknik dan metode 
yang digunakan lebih bervariasi. 
Dari situ mulai banyak order yang 

berdatangan, mulai dari facial, 
masker wajah, totok wajah sampai 
therapist spa dengan harga 50 ribu 
sampai 150 ribu tergantung jenis 
paket perawatan yang diminta.  

Kebetulan Esti juga memiliki 
hobi rias kecantikan yang masih 
berkaitan dengan usaha perawatan 
kecantikan yang mulai digelutinya 
itu. Hobi yang awalnya hanya 
sebatas untuk merias putri-putrinya 
sendiri waktu pentas seni di sekolah 
atau waktu wisuda kelulusan 
sekolah, kini mampu dikembangkan 
dengan meladeni permintaan make-
up wisuda dan acara pesta sesuai 
permintaan.

Mungkin di awal Esti tidak 
mengira jika hobi yang sebenarnya 
sudah lama terpendam mampu 
bangkit dan dikembangkan sebagai 
usaha yang menghasilkan. Esti tidak 
pernah menyesal atas keputusan 
berhenti dari pekerjaannya karena 
kini Esti mampu membuktikan 
bahwa menekuni hobi agar lebih 
menghasilkan itu lebih seru dan 
bisa tetap dekat dengan keluarga 
adalah impian semua orang.  Kita 
dituntut untuk mau berbuat dan 
memutuskan suatu pilihan itu.

Esti Yustina
Anggota TP Blimbing - Therapist Spa
Jl. Titan Asri V/C9 RT 02 RW 12  

Pandanwangi-Blimbing-Malang
Telp:  082282841070

Esti Yustina yang lebih akrab dipanggil Esti 
merupakan anggota TP Blimbing mulai tahun 2010. 

Awal perkenalan Esti dengan CU Sawiran karena diajak 
oleh saudara dan teman-teman Esti yang lebih dulu 
bergabung menjadi anggota CU Sawiran. Esti dulunya 
sempat bekerja sebagai karyawan di perusahaan 
percetakan di kota Malang, keputusan bekerja dia 
ambil dengan tujuan untuk membantu memenuhi 
kebutuhan keluarga karena pada saat itu kedua 
putrinya masih kecil-kecil sehingga kebutuhan untuk 
keperluan anak sanggat banyak. Namun seiring dengan 

pertumbuhan usia 
putrinya yang beranjak 
remaja, Esti cederung 
lebih khawatir dengan 
masa perkembangan 
putri-putrinya ini 
mengingat pergaulan 
remaja saat ini yang 
lebih memerlukan 
perhatian ekstra dari 
orang tua. Pada akirnya 
Esti memutuskan 
untuk berhenti bekerja 
agar waktu mengurus 
keluarga lebih banyak.
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