
SeJa 
Buletin  

Media Informasi Anggota 

CUSJ Sampah 

Jadi Rupiah 
Halaman 10 

Jahe Solusi Alternatif 

Pendapatan Anggota 

Halaman 14 Halaman 15 

Tanahku 

Harapanku 
Halaman 9 

SeJa 
CU Semandang Jaya 

Edisi II Apr-Jun 2020 

www.cusemandangjaya.com 

cusemandangjaya_official 

semandang91@yahoo.com 

CU Semandang Jaya 

Memperkuat Digitalisasi 

Pelayanan Anggota 

 

Tangkal Virus Corona 

Memperkuat Digitalisasi 

Pelayanan Anggota 

 



TERAS 
 

 

S 
yukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya sehingga 
dapat terselesainya Buletin SeJa Edisi kedua ini. Kami 
juga mengucapkan banyak terima kasih kepada 

semua manajemen redaksi yang telah bekerja keras dalam memper-
siapkan proses terbitnya Buletin SeJa dan kepada seluruh pihak yang 
telah membantu serta mendampingi tim redaksi.  

Edisi  kedua  hendak menginformasikan kegiatan dan aktivi-
tas kelembagaan CU  Semandang Jaya terkini.  Mengulas tentang 
pelaksaan RAT Tahun Buku 2019 dan kegiatan SJ Award 2020 yang 
dilaksanakan Februari 2020 lalu, melihat kisah-kisah inspiratif ang-
gota, mengenal sosok aktivis bintang kali ini, saduran cerita rakyat 
yang sarat dengan pesan moral, dan bagaimana informasi menarik 
lainnya tentang produk dan layanan CU Semandang Jaya. Semua itu 
kami sajikan kepada khalayak dengan maksud untuk menjadi infor-
masi dan pengetahuan yang bermanfaat. 

Kami  menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota 
CU Semandang Jaya yang telah mendukung sehingga terbitnya 
buletin kedua ini. Edisi kali ini  sangat dimungkinkan masih terdapat 
kekurangan dan kesalahan redaksi, maka kritik dan saran yang mem-
bangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya. Kami 
mengucapakan selamat membaca dan salam OPTIMIS. 
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T 
ransparansi atau 
keterbukaan merupakan 
hal utama dalam standar 
pengelolaan sebuah 

Credit Union. Hal itu tercermin da-
lam pelaksanaan Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) yang diselenggara-
kan setiap akhir tahunnya. Melalui 
forum RAT inilah seluruh per-
tanggungjawaban, rencana kerja, 
dan pola kebijakan Pengurus, 
Pengawas, dan Manajemen disam-
paikan secara terbuka kepada ang-
gota. Proses kegiatan ini menc-
erminkan perwujudan demokrasi 
yang sesungguhnya. Ini adalah fo-
rum tertinggi dalam proses penye-
lenggaraan credit union, karena 
melalui RAT ini suara dan 
kepentingan anggota dikonsepsi-
kan kedalam sebuah ke-
bijakan dan rencana kerja 
berikutnya.  

CU Semandang Jaya (CUSJ) 
sebagai salah satu organ-
isasi credit union yang se-
dang berkembang saat ini 
tetap konsisten 
melaksanakan kegiatan 
ini. Pada  17 Februari 
kemarin, CUSJ menggelar 
RAT Tahun Buku 2019 
atau RAT yang ke-29 da-
lam sejarah perjalanannya 
sebagai lembaga keu-
angan berbasis 
kerakyatan. RAT kali ini 

mengusung tema “Optimalisasi 
Teknologi dan Potensi Ekonomi 
Untuk Kesejahteraan Anggota”. 
Tema ini selaras dengan fokus uta-
ma yang hendak dicapai pada ta-
hun buku berikutnya yaitu 
bagaimana CUSJ mampu 
melakukan inovasi-inovasi baru 
dalam proses memperkuat kinerja 
pelayanan dan pemberdayaan 
kepada anggotanya melalui 
pengembangan sistem digitalisasi 
pelayanan.  

Acara RAT yang diselenggarakan di 
Aula Kantor Pusat CUSJ ini di mulai 
dengan pertunjukkan tarian dari 
aktivis dan atraksi silat dari ang-
gota yang kemudian di lanjutkan 
dengan prosesi pemotongan bam-
bu dan menginjak telur sebagai 

bentuk penghargaan kepada 
tamu yang hadir. Kemudian se-
luruh tamu dan peserta bersama-
sama menuju ruangan aula tem-
pat kegiatan dilaksanakan. 
Rangkaian kegiatan RAT pun dim-
ulai dengan sambutan dari Gen-
eral Manager, Ketua Pengurus, 
Sekcam Kecamatan Simpang Hu-
lu, Kepala Dinas Koperasi Kabu-
paten Sekadau, dan di akhiri 
dengan sambutan oleh Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM Kali-
mantan Barat, Drs. Ahi, M.T. 
sekaligus membuka secara resmi 
pelaksanaan RAT CUSJ TB 2019.  

Pesatnya perkembangan teknolo-
gi informasi menjadi tantangan 
tersendiri bagi CUSJ untuk terus   
melakukan inovasi perubahan 
guna memperkuat kinerja organ-
isasi. Kondisi saat ini adalah mod-
al utama untuk terus mencip-
takan perubahan. Meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, 
memperkuat sistem pelayanan 
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RAT CU SJ TB 2019 
Memperkuat Digitalisasi Pelayanan 

LIPUTAN UTAMA 

CU Semandang Jaya (CUSJ) sebagai salah satu organisasi Credit Union 
yang sedang berkembang saat ini tetap konsisten melaksanakan RAT.   
Pada 17 Februari kemarin, CUSJ menggelar RAT Tahun Buku 2019 atau 
RAT yang ke-29  dalam sejarah perjalanannya sebagai lembaga keuangan 
berbasis kerakyatan ini.  

Peserta RAT  CUSJ TB 2019. Foto: Dok. CUSJ 



LIPUTAN UTAMA 

digital, dan pendampingan ke-
lompok usaha anggota adalah se-
rangkaian upaya yang terus dil-
akukan dalam mempercepat  
tercapainya tujuan utama lembaga 
ini yaitu terwujudnya kesejahter-
aan anggota. 

Dalam kata sambutannya, Ketua 
Pengurus CUSJ, Milen, S.Mn 
menyatakan bahwa pada Tahun 
Buku 2019 lalu, CUSJ telah me-
lahirkan beberapa terobosan di 
bidang pelayanan yakni me-
maksimalkan digitalisasi sebagai 
upaya peningkatan kualitas pela-
yanan dan sebuah model pen-
dampingan berkelanjutan yang 
dilakukan kepada anggota. “CUSJ 
meluncurkan sistem pelayanan 
digital transaksi online dan 
realtime yaitu sebuah aplikasi yang 
diberi nama SJ Mobile. Aplikasi ini 
diharapkan bisa mempermudah 
dan mempercepat akses pelayaan 
dan meminimalisir human error 
yang biasa terjadi dalam proses 
transaksi manual. Selain itu, kita 
juga membentuk bidang khusus 
untuk fokus melakukan pendamp-
ingan kepada anggota yaitu Depar-
temen Social Performance Man-
agement (SPM). Tugasnya adalah 
memberikan pendampingan 
berkelanjutan kepada anggota 
agar mampu menciptakan usaha 

alternatif untuk meningkatkan sum-
ber pendapatan keluarganya,” jelas 
Milen. 

Milen juga menambahkan, selama 
Tahun Buku 2019 progres perkem-
bangan pertumbuhan keanggotaan 
CUSJ melebihi 10% dan asset diatas 
12%. Ini menandakan bahwa CUSJ 
masih dipercaya oleh masyarakat 
sebagai mitra dalam mengem-
bangkan ekonomi rumah tanggan-
ya. Kepercayaan ini harus diper-
tahankan oleh Pengurus, Pengawas 
dan Manajemen agar CUSJ mampu 
menjadi kendaraan anggota men-
capai kesuksesan. 

General Manager CUSJ, Blasius 
Hendi Candra, SH., MM., juga 
menegaskan bahwa CUSJ terus ber-
proses dalam mengembangkan or-

ganisasi. Kritik dan saran menjadi 
pemacu semangat untuk terus 
melakukan perbaikan-perbaikan 
demi kemajuan organisasi. Prinsip 
Change Management (mengelola 
perubahan) itu penting, selaras 
dengan pernyataan Charles Dar-
win, bukan yang terkuat dan yang 
paling cerdas yang akan bertahan, 
melainkan yang paling mampu 
beradaptasi dengan perubahan. 

“Kalau kita mau bertahan maka 
kita harus mampu mengelola pe-
rubahan dengan baik dan benar. 
Meskipun dalam situasi ekonomi 
yang tidak stabil, kita masih bisa 
mencapai pertumbuhan yang sig-
nifikan dengan pertumbuhan ang-
gota 11.95 persen dan pertum-
buhan asset 14.65 persen, jauh 
diatas inflasi, itu artinya CUSJ 
masih menjadi pilihan masyara-
kat. Dan itu terlihat dari kecender-
ungan tingkat kepercayaan ang-
gota dan masyarakat secara 
umumnya semakin hari semakin 
baik,” jelas Hendi dalam kata sam-
butannya. 

Pencapaian ini tentu buah dari 
kerja keras dari elemen yang ada 
di dalamnya, baik itu anggota, 
pengurus, pengawas dan mana-
jemen CUSJ. Pencapaian ini mem-
buktikan bahwa CUSJ sudah ber-
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RAT dihadiri tamu undangan 

Peserta RAT CUSJ Tahun Buku 2019 



jalan pada jalur yang benar dan 
menjadi lembaga yang konsisten 
dalam memperjuangkan ekonomi 
masyarakat serta mampu me-
nyesuaikan diri dengan perkem-
bangan teknologi dan informasi. 

Menurut Mikael Eko, Ketua Pus-
kopdit Khatulistiwa bahwa se-
buah organisasi credit union akan 
berhasil apabila mampu men-
jalankan 3 kata kunci yaitu 
teknologi, potensi, dan kese-
jahteraan. “Secara teknologi, 
CUSJ mampu menghadapi 
perkembangan teknologi saat ini 
dengan membuat terobosan 
pengembangan layanan digital. 
Dan saat ini sudah melakukan 
spin-off dengan mendirikan 
Koperasi Optimis Maju Bersama 
(KOMB) yang memiliki sektor 
usaha ritel OKOMO Mart. Selain 
itu spin-off yang bergerak 
dibidang produksi didirikan SJ 
Agro, yang memiliki sektor usaha 
penjualan saprodi pertanian, pe-
ternakan dan perkebunan. 
Kemudian secara kesejahteraan, 
semua yang dilakukan CUSJ 
merupakan upaya untuk mense-
jahterakan anggotanya,” 
jelasnya. 

Kemudian dia berpesan, “apa 
yang sudah dibangun, tidak boleh 
berhenti sampai disini. Harus ter-
us menerus berkoordinasi 
dengan berbagai pihak,” ungkap-
nya lagi.   

Dalam kesempatan yang sama, 
Kadis Koperasi, UKM dan 
Perdagangan Kabupaten Seka-
dau, Emanuel dalam kata sambu-
tannya menjelaskan bahwa CU 
memiliki konektivitas dengan 
UKM. “CUSJ dapat bekerjasama 
dengan UKM yang ada dalam 
rangka meningkatkan 
perekonomian rumah tangga. Di 
Kabupaten Sekadau saya akan 
mendorong itu bisa dil-

akukan,”jelas Emanuel yang juga 
putra daerah asal Balai Semandang 
ini. 

Kemudian Sekretaris Kecamatan 
Simpang Hulu, Yuliana Kislin dalam 
kata sambutannya menyebutkan 
bahwa CUSJ telah berkontribusi 
membantu perekonomian 
masyarakat, termasuk di daerah 
Kecamatan Simpang Hulu. “Melihat 
perkembangannya, tentu ini 
menunjukkan bahwa CUSJ di-
percaya oleh masyarakat sebagai 
lembaga yang mampu menjawab 
kebutuhannya. Kepercayaan ini ha-
rus dijaga dan terus dikelola 
dengan terobosan-terobosan yang 
bermanfaat bagi pelayanan kepada 
anggota, seperti sistem pelayanan 
digital, SJ Mobile,”pungkasnya. 

“Konsistensi itu terlihat dari 
pelaksanaan RAT yang selalu dil-
aksanakan setiap tahun. RAT ini 
menjadi wadah bagi anggota untuk 
berpartisipasi memberi masukan 
dan perencanaan bagi kemajuan 
organisasi CUSJ kedepannya. 
Kedepan saya berharap CUSJ terus 
berupaya menciptakan lapangan 
usaha bagi anggota dan masyara-
kat,” tegas Drs. Ahi, M.T. 
mengakhiri sambutannya sekaligus 
membuka secara resmi RAT CUSJ 
TB 2019. 

Kemudian setelah itu, acara 
dilanjutkan dengan agenda Pengu-
rus dan Pengawas menyampaikan 
secara terbuka Laporan Per-
tanggungjawaban (LPJ) TB 2019, 
dan Rencana Kerja Anggaran Ta-
hun Buku 2020, serta Pola Ke-
bijakan (Poljak) Tahun Buku 2020. 
Melalui proses kesepakatan bersa-
ma, akhirnya seluruh anggota 
yang hadir menerima seluruh LPJ, 
Rencana Kerja, dan Poljak yang 
sudah disampaikan oleh Pengurus. 

Seluruh rangkaian kegiatan 
dikemas menarik oleh Panitia RAT. 
Mulai dari peluncuran dan pemba-
gian gratis Buletin SeJa bagi se-
luruh undangan dan peserta yang 
hadir, peluncuran SJ Mobile dan 
bagi-bagi pulsa kepada anggota 
yang dipilih secara acak, sampai 
pada pembagian doorprize berupa 
hadiah-hadiah menarik yang dis-
ponsori oleh mitra kerja CUSJ dan 
penarikan undian TAMAN, bagi 
penabung berprestasi. Karena 
acara begitu menarik, sebagian 
besar peserta mengikuti seluruh 
rangkaian kegiatan RAT hingga 
tuntas, bahkan peserta yang jauh 
harus menginap karena acara 
selesai sudah begitu sore. *FRANS 
LAKON 
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LIPUTAN UTAMA 

Pengurus Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban 



LIPUTAN KHUSUS 

C 
redit Union Semandang Jaya 
(CUSJ) sebagai sebuah lem-
baga besar sudah pasti 
menginginkan seluruh karya-

wannya memiliki motivasi diri yang 
kuat dan berkinerja baik dalam 
melaksanakan tanggung jawab peker-
jaannya. Untuk memastikan harapan 
itu tercapai maka dibuatlah sebuah 
sistem reward dan punishment karya-
wan berdasarkan penilaian Key Perfo-
mance Indikator (KPI) yang sudah ber-
laku di CUSJ. Tujuan sistem ini agar 
memacu karyawan berprestasi.  

CUSJ menyadari bahwa karyawan ada-
lah modal paling berharga yang harus 
dikelola dengan benar. Untuk itu, se-
bagai salah satu cara penerapan pem-
binaan itu, CUSJ mengadakan ajang 
tahunan yang disebut SJ Award. 
Kegiatan ini dianggap baik dalam men-
dorong peningkatan kinerja karya-
wannya. Ajang yang dilaksanakan se-
tiap akhir tahun buku ini juga adalah 
bentuk dari reward (penghargaan) 
yang diberikan kepada karyawan.  

Di tahun buku 2019 lalu, tepatnya pa-
da 13 hingga 15 Februari 2020, SJ 
Award kembali dilaksanakan selama 3 
hari. SJ Award kali ini mengusung tema 
“Menjadi pribadi unggul dalam pela-
yanan dan berkomitmen meningkat-
kan produktivitas kerja”. Dalam 
kegiatan ini, seluruh karyawan CUSJ 
yang tersebar di 37 kantor cabang 
berkumpul bersama dalam satu ru-
angan yang sama. Mereka datang 
dengan perasaan gembira, membawa 
catatan keberhasilan kerja masing-
masing, dan bersiap mengekspresikan 

kemampuan mereka dalam pentas 
kompetisi yang diselenggarakan. 
Selain sebagai wadah unjuk ke-
bolehan, mereka juga bahagia karena 
melalui ajang ini mereka dapat 
berkumpul bersama, bertemu satu 
dengan yang lain dalam satu wadah 
yaitu keluarga besar CUSJ.  

Menurut General Manager CUSJ, 
Blasius Hendi Candra, SH., MM., dalam 
perjalanannya SJ Award ini sudah 4 
kali dilaksanakan. SJ Award merupa-
kan suatu rangkaian akhir dari seluruh 
pekerjaan yang dijalankan oleh se-
luruh karyawan CUSJ selama satu ta-
hun buku. Pekerjaan yang dijalankan ten-
tu dimulai dengan sebuah perencanaan 
yang diterjemahkan ke dalam target atau 
KPI masing-masing staf. Dalam perjalanan 
1 tahun buku tentu sudah banyak proses 
yang dilalui, baik nilai lebihnya maupun 
nilai kurang. Nah, bagi karyawan yang 
mendapatkan nilai lebih atau melampaui 
target tentu harus dihargai oleh lembaga. 
Ajang ini bukan untuk hura-hura, namun 
merupakan ajang yang dilaksanakan da-

lam rangka penilaian hasil akhir ter-
hadap kinerja seluruh karyawan CUSJ di 
berbagai bidang. Diibaratkan dalam 
sebuah pertandingan, bagi yang me-
nang tentu diberikan hadiah. Begitu 
juga di SJ Award ini, bagi karyawan 
yang berprestasi tentu diberikan 
penghargaan berupa reward yang 
diberikan dalam kegiatan SJ Award. 
Sebelum pelaksanaan award, para kar-
yawan diminta untuk menunjukkan 
kebolehan mereka dalam berbagai per-
lombaan, misalnya : public speaking, 
menulis artikel, membuat film pendek, 
lagu solo dan stand up comedy. 
Kegiatan ini diharapkan supaya mereka 
mampu untuk mengembangkan diri. 
Dengan pengembangan diri ini diharap-
kan mereka mampu menerapkannya 
dalam dunia kerja terutama ketika ber-
interaksi dengan para anggota yang 

dilayani.,”lanjut GM yang sekarang 
sedang mengambil studi Doktor 
Ilmu Manajemen di Universitas Tan-
jungpura Pontianak. 

Kegiatan ini tidak semata hanya 
peningkatan kinerja bagi yang 
mendapatkan award dan bagi yang 
mendapatkan nominasi saja, namun 
lebih dari itu adalah bagaimana 
kinerja masing-masing individu bisa 
terpacu dengan kegiatan ini, bahkan 
tujuan besarnya adalah bagaimana 
kinerja organisasi lebih baik dari 
tahun-tahun sebelumnya. Ketika 
buka data, pertumbuhan CUSJ dari 
tahun ke tahun semakin baik. Ini 
membuktikan bahwa ada dampak 
yang signifikan dari kegiatan award 
ini, meskipun tentu masih banyak varia-
bel-variabel lain. 

“Saya berharap secara teknis 
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Menjadi Pribadi 

Unggul 
“Menjadi pribadi unggul dalam pelayanan dan berkomitmen meningkat-

kan produktivitas kerja” adalah tema SJ Award tahun 2020”. 

Menerima Penghargaan Kategori Kantor Cabang 

Pesimis Menjadi Kantor Cabang Optimis 



pelaksanaan SJ Award ini dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan 
yang diikuti dengan peningkatan 
kinerja karyawan yang bermuara pa-
da peningkatan kinerja organisasi 
menjadi semakin baik. Karyawan 
CUSJ harus mampu menjadi pribadi-
pribadi unggul yang melahirkan team 
kreatif, inovatif dan pada akhirnya 
memberi dampak pada peningkatan 
kinerja organisasi CUSJ yang lebih 
berkembang dengan pertumbuhan 
diatas rata-rata,” harap Hendi. 

Ketua Panitia SJ Award, Aloysius 
Ratno, S.Kom., juga menjelaskan bah-
wa ada 17 kategori yang di nilai da-
lam penghargaan kepada karyawan 
ini. “Ada kategori Staff Loan Officer 
berprestasi, Admin Kredit berprestasi, 
Kasir berprestasi , dan Manager Kan-
tor Cabang berprestasi. Penilaian dil-
akukan berdasarkan KPI tertinggi 
selama tahun buku 2019. Pemberian 
Kategori staff pendobrak dikhususkan 
bagi Kantor Cabang baru dengan per-
tumbuhan anggota dan asset terting-
gi. Sedangkan  kriteria bagi Manager 
Kantor  Cabang berprestasi apa bila 
mampu meraih kategori penghargan 
terbanyak di SJ Award 2019. Kategori 
under estimate menjadi optimis 
diberikan kepada Kantor Cabang yang 
mampu meningkatkan pertumbuhan 
secara merata disemua kategori di-
mana pada tahun sebelumnya Kantor 
Cabang tersebut dinilai lamban dalam 
pertumbuhannya. Dan kategori Kan-
tor Cabang dengan biaya terendah 
dinilai dari biaya operasional di 
bawah 30% per tahun. Kalau melihat 
secara keseluruhan ada 17 Kategori. 
Dan masih banyak lagi kategori yang 
lain yang dinilai,” jelas Ratno yang 

juga adalah Ketua Komite KPI ini. 

Theresia Ervinsa, pemenang kategori 
Manager Kantor Cabang berprestasi 
SJ Award tahun ini mengungkapkan 
rasa senang dan bangganya setelah 
terpilih dalam ajang penghargaan ini. 
Baginya, dengan adanya ajang SJ 
Award ini, semakin memberikannya 
motivasi dan semangat agar bekerja 
lebih baik lagi. “saya merasa senang 
dan bangga menerima penghargaan 
ini. Terus terang, SJ Award ini telah 
mengubah cara saya bekerja, saya 
menjadi termotivasi untuk terus 
berkembang, melakukan pekerjaan 
lebih baik lagi, dan ingin menjadi yang 
terbaik. Saya berharap kedepan se-
makin banyak kategori penghargaan 
yang diberikan supaya bisa memberi 
semangat kepada seluruh karyawan 
untuk mencapai target-target yang 
ditentukan lembaga CUSJ,” jelas 
Ervinsa dengan semangat. 

Menurut Ketua Pengawas CUSJ, Adri-
anus Hondro, S.Pd.SD., pelaksanaan 
SJ Award ini selaras dengan tujuan 

dan nilai-nilai inti CUSJ 
yang menekankan pa-
da kalimat; sumber 
daya manusia yang 
profesional. “Setiap 
karyawan CUSJ pasti 
memiliki bakat, ket-
rampilan, kemampu-
an, dan jiwa kepem-
impinannya masing-
masing. Saya sangat 
setuju dengan 

kegiatan ini dengan tujuan untuk 
mengasah potensi yang mereka 
miliki. Dan potensi itu akan menjadi 
kekuatan bersama yang secara tidak 
langsung akan berpengaruh pada 
peningkatan kinerja CUSJ secara 
kelembagaan. Kedepan saya ber-
harap kegiatan ini harus dievaluasi 
dan dirancang agar lebih baik lagi, 
dimana yang kurang kita perbaiki 
bersama dan yang sudah baik kita 
tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” 
jelas Hondro saat dihubungi via 
WhatsApp pribadinya. 

Hal senada juga disampaikan Yuliana 
Marlisa, anggota pengurus CUSJ. 
“Selain sebagai ajang unjuk ke-
bolehan dan penghargaan, ajang SJ 
Award ini juga menjadi forum yang 
mempertemukan seluruh aktivis 
CUSJ. sehingga melalui forum ini 
semua saling mengenal satu sama 
lain setelah dalam satu tahun tidak 
pernah saling bertemu,” jelas Lisa 
saat dihubungi lewat telepon 
selulernya.  

Terlepas dari segala kelebihan dan 
kekurangannya, SJ Award tetap 
menjadi agenda tahunan yang tak 
hanya memberikan dampak kepada 
kinerja organisasi, tetapi selain itu 
bagaimana seluruh aktivis berkum-
pul dan saling mengenal satu 
dengan yang lain agar rasa kebersa-
maan dalam rumah bersama CUSJ 
tercipta dan memberi tempat yang 
nyaman bagi manusia yang berada 
didalamnya. *JONSEN RUPINUS 
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Suasana SJ Award Tahun 2020. Foto: Dok. CUSJ 

LIPUTAN KHUSUS  

Pendiri menghadiri SJ Award 2020. Foto: Dok. CUSJ 



A 
da beberapa hal yang dapat menghambat 
kemajuan seseorang baik ketika bermasyara-
kat maupun menjalankan usaha, bisnis atau-
pun peker-

jaan lainnya. Socrates, 
filsuf Yunani pada awal-
nya mengeluhkan soal 
kelemahan sifatnya 
sendiri, tetapi akhirnya ia 
sadar bahwa manusia itu 
memang penuh dengan 
ketidaksempurnaan na-
mun dapat disempurnakan, dan akhirnya 
berkesimpulan bahwa manusia selalu dapat meningkat-
kan dirinya sendiri sehingga mampu mengangkat 
dirinya sendiri dari keterpurukan atau kelemahan  ka-
panpun dalam kehidupannya asalkan ia mempunyai 
kemauan yang kuat untuk mengubah pola pikirnya. 

Bicara soal kemajuan apapun namanya secara garis be-
sar ada dua tipikal, yang pertama adalah orang yang 
latar belakangnya sudah memiliki modal, baik modal 

sosial maupun modal finansial.  Untuk kalangan ini 
mungkin mencapai tujuan hidup tidak terlalu sulit ka-
rena sudah ada modal utamanya tinggal ditambah 
polesan sedikit pasti berhasil. Yang perlu dipelajari 
adalah bagaimana orang-orang yang berhasil dengan 
usaha keras yang berasal dari dirinya sendiri yang 
sebelumnya tanpa warisan modal sosial dan finansial 
tetapi dalam kehidupannya mampu meraih 
kesuksesan hidup. Mereka menjadi inspirasi kita da-
lam menapaki kehidupan ini karena pada awalnya 
mereka memulai kehidupan mereka seperti orang ke-
banyakan dan biasa biasa saja.  

Dari beberapa referensi ditemukan faktor yang 
mempengaruhi seseorang yang dulunya biasa saja na-
mun sukses menjalani kehidupan, yaitu mereka mau 
menerima masukan dari orang lain yang lebih dulu 
sukses dan mau menerapkannya dalam kehidupan 
walaupun pertama kali mencoba tidak jarang dihadap-
kan pada ketidakberhasilan. Orang dengan tipe ini tid-
ak gampang menyerah jika terjadi rintangan yang 
dihadapi tetapi sebaliknya ulet, tekun dan gigih mem-
perjuangkan agar kehidupannya menjadi lebih baik. 
Mereka mau meminta pendapat dan nasihat orang 
lain untuk hal-hal yang mereka tidak ketahui dan 
memiliki kerendahan hati untuk belajar terus menerus 
serta tidak merasa paling tahu.  

Agar tujuan hidup sukses, terlebih dahulu kita harus 
memperbaiki pola pikir serta memiliki keyakinan yang 
kuat untuk memperbaiki keadaan kehidupan. Keya-
kinan diibaratkan iman terhadap sesuatu yang akan 
kita capai. Maka poin penting berikutnya adalah tinda-
kan nyata agar tujuan tersebut bisa tercapai. Tindakan 
nyata itu adalah aksi kita dalam mencapai tujuan yang 
kita inginkan yang konsepnya harus dimulai dari 
perencanaan apa yang menjadi tujuan hidup dan tar-
get yang ingin kita capai yang dikerjakan secara 
sungguh-sungguh sampai keberhasilan itu bisa diraih. 

Dalam membuat 
rencana harus mem-
perhatikan kemung-
kinan tingkat keber-
hasilan itu sendiri. Kita 
harus memilih rencana 
hidup yang tingkat 
keberhasilannya bisa 
dicapai. Keberhasilan 

mulai dari hal-hal sederhana. Dengan tekad yang kuat 
dari dalam diri kita serta mampu mengalahkan rasa 
khawatir atas kegagalan yang akan dihadapi maka kita 
akan menjadi pemenang. (Penulis adalah Ketua Board 
Of Director CUSJ, yang sekarang sedang mengambil 
program studi  Magister Manajemen) 

 

  

 

OPINI 

Sukses 
Tips Meraih 

Oleh: Milen, S.Mn. 

“Untuk mencapai tujuan hidup agar sukses, terlebih 
dahulu kita harus memperbaiki pola pikir serta mem-
iliki keyakinan yang kuat untuk memperbaiki keadaan 
kehidupan. Keyakinan diibaratkan iman terhadap 
sesuatu yang akan kita capai.” 
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A 
dalah seorang ibu dua anak 

yang menyimpan semua 

harapan untuk sebuah 

keberhasilan dalam men-

golah lahan tanahnya hingga menjadi 

kebun sayur yang subur, hasilnya dapat 

dinikmati banyak orang. 

Di banyak tempat, rata-rata yang men-

jadi motor dalam mengelola bidang 

usaha rumah tangga adalah seorang laki

-laki, apalagi kalau sudah menyangkut 

pengolahan lahan tanah. Yang terjadi 

disini justru sebaliknya.  

Seorang ibu separo baya, namanya Her-

mina (50), adalah salah seorang dianta-

ra sekian banyak perempuan yang ber-

juang gigih untuk kelangsungan hidup 

keluarganya. Dengan ulet dan bekerja 

keras, ia sukses mengolah lahan tanah 

miliknya menjadi hamparan kebun 

sayur yang cukup luas. 

Satu tahun setengah ia tekuni usaha ini 

setelah tidak lagi menjadi guru di se-

buah Yayasan yang ada di Pontianak. 

Dia dan keluarga memutuskan pulang 

kampung di Randau Jekak, Kecamatan 

Sandai, Kabupaten Ketapang. Bersama 

suaminya, ia merintis usaha mulai dari 

bawah hingga akhirnya sekarang sudah 

mampu mempekerjakan lima karyawan. 

Suaminya Hermanus Pare (47) sangat 

mendukung dan turut serta secara ber-

sama-sama membangun usaha yang 

digagasnya ini. Kerja keras memang tid-

ak akan pernah menghianati hasil. 

Harapanku 
Tanahku 

Usaha yang mereka rintis akhirnya 

mulai menunjukkan keberhasilan. 

Hanya empat bulan berselang 

setelah terhitung dari mereka mem-

buka lahan tanahnya, kebun sayur-

sayuran yang mereka tanam pun mu-

lai dipanen dan dipasarkan. 

Keberhasilan usaha yang Hermina 

rintis bersama keluarganya ini bukan-

lah tidak ada kendala yang dihadapi. 

Setiap usaha dan apapun bentuknya, 

pasti ada tantangan. “Tentu banyak 

kendala yang kami hadapi, terutama 

masalah modal. Karena untuk 

menekuni sebuah usaha seperti yang 

mereka lakukan ini sudah pasti me-

merlukan biaya pupuk, racun hama, 

dan lainnya yang cukup besar, tapi 

karena kami adalah anggota CUSJ, 

maka urusan modal tidak menjadi 

kendala berarti. Dengan adanya 

CUSJ, usaha kami sangat terbantu,” 

jelas Hermina. 

Hermina dan keluarganya sudah 

menjadi anggota CUSJ sejak 2019 

lalu. Untuk mengembangkan usahan-

ya, mereka mengajukan pinjaman 

untuk modal usaha. Seiring ber-

jalannya waktu, Hermina dan sua-

minya terus mengembangkan usa-

hanya. Sekarang, hampir setiap 

Minggu, mereka dapat meraih keun-

tungan bersih rata-rata 1 juta. 

“Semakin banyak jenis sayur yang 

ditanam, maka hasil penjualannya 

pun semakin meningkat,” lanjut Her-

mina. 

Sekarang mereka mulai menggarap 

lahan yang usia tanamnya sudah tid-

ak produktif lagi. Kedepannya mere-

ka berharap dapat mewujudkan kon-

sep agrowisata. “Dengan konsep 

agrowisata maka selain pelanggan 

dapat membeli sayur-mayur, juga 

dapat menikmati pemandangan 

alam, bakar ikan, dan bersantai ber-

sama keluarga. *JONSEN RUPINUS 
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Di banyak tempat, rata-rata yang menjadi motor dalam mengelola bidang 
usaha rumah tangga adalah seorang laki-laki, apalagi kalau sudah 
menyangkut pengolahan lahan tanah.  

Hermanus Pare (depan) dan Hermina (belakang) sedang memanen sayuran dikebun 
Foto by Jonsen  



INSPIRASI  

P 
ulau Kalimantan menyimpan 
beraneka ragam jenis tanam 
tumbuh yang bermanfaat baik 
sebagai sumber makanan, obat

-obatan dan juga sebagai sumber penye-
dia bahan utama kayu. Banyak jenis kayu 
untuk membuat bangunan, salah satunya 
adalah Kayu Belian atau yang juga 
dikenal dengan sebutan Kayu Besi atau 
juga Kayu Ulin. Kayu Belian adalah jenis 
kayu nomor satu yang memiliki ketahan-
an sangat kuat sehingga banyak orang 
menggunakannya untuk bahan 
bangunan. Saat ini, keberadaan kayu ini 
terbilang sudah langka, sudah sulit untuk 
didapati, jika pun ada maka harganya 
cukup menguras isi dompet. Sekarang, 
keberadaan kayu ini sudah sulit 
ditemukan, sehingga menjadikannya se-
bagai jenis kayu langka. Tak lagi mudah 
untuk melihatnya berdiri kokoh dengan 
diameter besar di hu-
tan. Hanya menyisakan 
tunggul dan potongan-
potongan kecil yang 
tergeletak tak terpakai 
dibiarkan hingga mem-
busuk di dalam hutan.   

Fakta inilah yang 
kemudian mendorong 
salah satu pria asal 
Kampung Tanjung Ma-
ju, Kecamatan Sungai 
Laur, Kabupaten Keta-
pang untuk me-
manfaatkan sisa Kayu 
Belian yang tak terpakai 
dan ditinggalkan di da-
lam hutan. Sebut saja 
namanya Yoel (30), dia 
mengumpulkan 
potongan-potongan Kayu Belian untuk 
kemudian diolah menjadi barang yang 
bermanfaat.  

Awalnya ayah dari tiga anak ini gelisah 
melihat sisa kayu yang tidak lagi terpakai 

itu. Dari pada lapuk tak berguna di 
hutan, timbul pemikirannya untuk 
mengolahnya menjadi benda yang 
bernilai. Kemudian Yoel pun dengan 
kemampuan dan keterbatasan 
peralatan yang ada berusaha men-
golah sisa kayu itu men-
jadi lesung, sendok nasi, 
dan lesung cabe.   

Yoel merupakan salah 
seorang anggota CUSJ 
yang sudah bergabung 
sejak 2006 lalu. Dan 
semua anggota keluar-
ganya sudah di-
masukannya menjadi 
anggota. Menurut penu-
turannya saat ditemui 
pada 25 Februari 2020, 
dia sudah menggeluti 
pekerjaan tersebut sejak 
satu tahun yang lalu. Ketika memulai, 
banyak sekali kendala yang dihadapi, 
salah satunya adalah peralatan yang 
dimilikinya untuk mengolah kayu tadi 
belum lengkap. Tapi kendala itu tidak 
menyurutkan semangatnya, dan un-
tuk membeli peralatan yang dibutuh-
kan Yoel memanfaatkan tabungann-
ya yang ada di CUSJ. Yoel ini dikenal 

aktif menabung semenjak menjadi 
anggota CUSJ.  

Dengan peralatan yang memadai, ia 
dengan saudara kandungnya berna-

ma Domi dan satu orang karyawan 
lainnya, berhasil membuat kerajinan 
tangan dengan bentuk yang cukup 
unik, menarik, dan dibutuhkan ban-
yak orang. “Dulu ketika peralatan 
belum lengkap, kami hanya mampu 

memproduksi 3 buah lesung dalam 
satu hari. Sekarang, dengan tenaga 
dan peralatan yang cukup memadai, 
kami bisa memproduksi sampai 10 
buah dalam seharinya,”terang Yoel. 

Hasil karya mereka itu sekarang 
banyak diminati, tidak lagi hanya di 
dalam kampung tetapi sudah mele-
bar luas ke daerah-daerah lain. 
“Saat ini, penjualan baru mampu 
menjangkau kebutuhan masyarakat 
di 3 kecamatan, yakni Kecamatan 
Aur Kuning, Kecamatan Simpang 
Hulu dan Kecamatan Simpang Dua. 
Kedepan kami berharap bisa men-
jangkau pasar yang lebih luas lagi,” 
harap Yoel. 

Patokan harga lesung dengan uku-
ran sedang Yoel tentukan sebesar 
150 ribu per buahnya. Nilai ini ter-
masuk murah dengan hasil karya 
kerajinan yang menarik dan dari 
bahan dengan kualitas kayu super. 
Yoel mengungkapkan rasa terima 
kasihnya kepada CUSJ karena sudah 
membantunya membuat jalan 
usaha semakin mudah, sehingga 
sekarang ia bisa meningkatkan pen-
dapatan keluarga mereka dari sisa 
potongan Kayu Belian yang sudah 
tidak terpakai. *JONSEN RUPINUS 

Sampah Jadi 

Rupiah 
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Proses Pembuatan Lesung 

Yoel, pemilik galeri menunjukkan lesung  yang siap 
Dipasarkan. Foto by Jonsen 



S 
iang itu dalam sebuah ru-
angan kerja yang tidak terlalu 
luas, seorang perempuan mu-
da terlihat penuh konsentrasi 

mengamati layar monitor sembari me-
mainkan jemari tangan yang terus 
menari diatas keyboard komputernya. 
Dia adalah Theresia Ervinsa (34), Man-
ager Kantor Cabang (KC) CUSJ Nanga 
Taman. Sebagai pimpinan di kantor 
cabang, ia juga tidak ragu untuk mem-
bantu mengerjakan pekerjaan yang 
semestinya bukan menjadi tugas uta-
manya. Sesekali ia membantu aktivitas 
pelayanan di meja kasir, juga turut 
serta turun ke lapangan bersama para 
staffnya. 

Uneng begitu sapaan akrabnya mam-
pu menginspirasi rekan satu timnya 
dalam bekerja. Berkat pengalamannya 
yang sudah 11 tahun di CUSJ, baginya 
kunci utama untuk mencapai sebuah 
tujuan adalah bekerja sama, ulet  dan 
fokus terhadap target pekerjaan yang 
ditentukan. Etos kerja dan kinerja 
yang baik telah mengantarnya pada 
sebuah pengakuan. Selain dijuluki 
sang spesialis pengelola kredit oleh 
rekan sekerjanya, juga beragam pres-
tasi sudah pernah ia peroleh. 

Sebelum bergabung dengan CUSJ, 
wanita kelahiran Kelampuk 16 Mei 
1986 ini pernah menjadi pramuniaga 
di toko Abadi Nanga Taman. Meskipun 
begitu, hasratnya untuk menjadi 
seorang pegawai kantoran adalah 
mimpi yang terus ia pendam kala itu.  
Pada 2005 lalu, secara tak sengaja ia 
mulai mengenal CUSJ melalui kegiatan 
konser lagu Sangkalatn di Nanga Ma-
hap yang diprakarsai CUSJ. Sejak itu, ia 
pun mulai tertarik dan jatuh hati serta 
mencoba melamar bekerja di CUSJ. 
Bak gayung bersambut, akhirnya pada 
25 Agustus 2008 lalu ia diterima 
bekerja di CUSJ dan mulai meniti karir 
sebagai kasir di KC Simpang Dua.  

Setelah bekerja, banyak rintangan dan 

halangan yang ia 
hadapi, namun ber-
kat tekad serta 
kemauan yang kuat 
ingin mengubah na-
sib dirinya dengan 
membantu masyara-
kat melalui CUSJ, 
semua halangan itu 
dapat ia lewati 
dengan tegar. Prinsip 
itulah yang ia pegang 
teguh dalam 
menekuni peker-
jaannya. Ia meman-
tapkan komitmennya 
itu dengan sungguh-
sungguh 
melaksanakan apa 
pun kepercayaan 
yang diberikan lem-
baga kepadanya.  

“Apapun kita hari ini, itu semua akibat 
dari apa yang sudah kita lakukan. Jika 
kita melakukan dengan baik, maka baik 
pula hasilnya. Begitu juga seni kepem-
impinan. Menjadi pemimpin itu adalah 
kepercayaan yang didapat atas kinerja 
yang sudah kita tunjukkan,” jelas 
Ervinsa bersemangat.  

Menurutnya, menjadi pemimpin yang 
hebat itu tidaklah gampang. “Harus 
tekun, ulet, pantang menyerah dan 
jangan pernah puas akan apa yang su-
dah didapat. Terus belajar dan yang 
penting jangan lupa untuk selalu ber-
syukur, karena apa yang kita peroleh 
sekarang tidak lepas dari campur tan-
gan Tuhan,” tambahnya. 

Berkat kegigihan dan keikhlasannya 
dalam bekerja, Ervinsa sudah beberapa 
kali diberi kepercayaan untuk mem-
impin beberapa Kantor Cabang CUSJ, 
diantaranya adalah KC Rawak, KC Balai 
Semandang, KC Sekadau, dan terakhir 
KC Nanga Taman.  

Selain itu, banyak prestasi yang ia raih. 
Ketika di KC Rawak pernah mendapat-

kan penghargaan sebagai Manager 
Kantor Cabang berprestasi dalam 
ajang SJ Award 2018. Dalam ajang 
yang sama, pada 2020 ini kembali me-
raih penghargaan itu dan beberapa 
penghargaan lainnya. 

“Semua itu berkat kerja sama tim dari 
kasir, Loan Officer, dan seorang Man-
ager harus mengambil peran aktif da-
lam hal pekerjaan. Harus memberi 
contoh yang baik agar menjadi 
teladan,” terang Ervinsa. 

Prinsipnya, apa pun pekerjaan itu ha-
rus dilakukan serius dan mencintai 
pekerjaan itu. Ia juga berterima kasih 
kepada CUSJ yang sudah memberikan 
kepercayaan kepadanya. “Terima 
kasih kepada CUSJ yang telah mem-
berikan kesempatan dan kepercayaan 
kepada saya hingga menjadikan diri 
saya seperti sekarang ini. Ini adalah 
kado terindah dalam hidup saya,” ter-
ang anak ke 5 dari 7 bersaudara me-
nutup pembicaraan. *YONO VAN 
GAPA 
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Manager Berprestasi 
Theresia Ervinsa 

AKTIVIS BINTANG 



CERITA RAKYAT 

S 
uatu hari pak Jogat pergi me-
masang bubu di Sungai Hantu. 
Dalam perjalanan, saat 
melewati salah satu daerah 

angker dia mendengar ada bisikan 
suara yang memanggilnya. Pak Jogat 
tahu bahwa suara itu adalah Hantu 
Sandong.  

"Mau kemana Pak Jogat?," Tanya 
Hantu Sandong. "Mau memasang bu-
bu," jawab Pak Jogat. "Masang bubu 
kemana," Tanya Hantu Sandong lagi. 
"Masang bubu ke Sungai Hantu," ja-
wab Pak Jogat lagi. "Dapat satu 
dipotong dua, dapat dua dibagi satu 
untukku ya Pak Jogat," katanya lagi. 
“Iya, akan kubagikan sesuai dengan 
apa yang kamu pinta," jawab Pak jogat 
sambil dia terus berjalan. Jumlah 
Hantu Sandong ada tujuh, dan 
semuanya melontarkan pertanyaan 
yang sama. 

Pak Jogat pun tiba di tempat tujuan. 
Kemudian dia memasang bubu di dua 
lokasi, yaitu di bagian hulu satu buah 
dan di hilir satu buah. Setelah selesai di 
pasang, malam pun tiba. Sebelum dia 
istirahat dia berpesan pada sahabat 
baiknya yaitu Rongak di bagian hulu, 
dan Raong (kodok) di bagian hilir. 
"Sahabatku yang baik, nanti malam jika 
Hantu Sandong memanggilku, kalian 
yang menjawab secara bergantian ya," 
pesan Pak Jogat kepada sahabatnya.   

Pak Jogat pun naik ke atas pohon un-
tuk beristirahat. Tak lama kemudian 
datanglah para Hantu Sandong dan 
memanggil nama Pak Jogat. “Ooo Pak 
Jogaaaat,” sapa Hantu Sandong. “Iya 
…,” sahut Rongak di bagian hulu. 
Mendengar suara itu, para Hantu San-
dong pun segera ke hulu. Setelah sam-
pai di hulu, mereka memanggil Pak 
Jogat lagi. Kemudian Raong yang be-
rada di hilir menyahut. Mendengar 
suara di hilir, mereka pun kembali ke 
hilir. Setelah ke hilir mereka me-
manggil lagi, dan menjawab Rongak 
yang di hulu. Para hantu Sandong pun 

Pak Alui Serakah  

ke hulu lagi.  

Begitulah seterusnya, dua sahabat Pak 
Jogat menjawab secara bergiliran. Se-
mentara Pak Jogat tidur nyenyak di atas 
pohon. Hantu Sandong kebingungan, 
mereka bolak balik ke hulu dan hilir  
sepanjang malam dan tidak pernah 
menemukan dimana Pak Jogat berada, 
sampai terbit matahari esok paginya.  

Setelah hantu Sandong pergi, Pak Jogat 
pun turun dan mengangkat bubunya 
yang hampir penuh berisi ikan. Pak 
Jogat pun pulang membawa hasil 
tangkapannya yang lumayan banyak. 
Sesampainya di rumah, dia membagi 
hasil tangkapannya kepada tetanggan-
ya, termasuk pak Alui. Jogat anaknya 
disuruh mengantarkan ikan  ke rumah 
pak Alui. 

"Pak Alui," panggil Jogat. "Iya ada apa," 
jawab Pak Alui. "Ini ada ikan untuk Pak 
Alui," jawab Jogat. "Ikan dapat siapa," 
tanya Pak Alui lagi. "Ikan dapat bapak 
masang bubu," jawab Jogat. "Masang 
bubu di mana," tanyanya lagi. "Masang 
bubu di Sungai Hantu," jawab Jogat po-
los. "Ooooo gitu ya, simpan di atas 
lesung," jawab Pak Alui sambil 
mengangguk. Jogat pun menyimpan 
ikan tersebut di atas lesung. 

Pak Alui marah dengan Jogat. Diambil-
nya rotan dan mencambuk Jogat hingga 
babak belur. Pak Alui merasa diperm-
alukan dan pikirnya dia lebih hebat dari 
Pak Jogat. Jogat menangis pulang ke 
rumah. Bapaknya  iba melihat Jogat di-
perlakukan seperti itu. Dan menghibur 

Jogat, “tidak apa-apa Pak Alui mem-
perlakukan kamu seperti ini. Ada 
balasannya nanti bagi orang yang 
serakah, sombong, durhaka seperti 
Pak Alui itu ,”kata Pak Jogat hibur 
anaknya yang menangis. 

Keesokan harinya pak Alui pergi me-
masang bubu ke sungai yang sama. 
Semua yang dialami dan yang dil-
akukannya sama dengan yang diala-
mi pak Jogat. Dia berpikir kalau 
dapat ikan dia tidak mau membagi 
pak Jogat.  

Malam pun tiba, Pak Alui mengolok-
olok para Hantu Sandong. "Kalian ini 
memang bodoh, aku disini. kalau 
kalian mampu ayo manjat kesini," 
tantang Pak Alui. Hantu Sandong 
pun mencoba memanjat pohon 
yang sudah dibuang kulitnya oleh 
Pak Alui. Tentu saja semua usaha 
mereka sia-sia, karena pohon terse-
but sangat licin. Pak Alui tertawa 
terbahak-bahak melihat tingkah laku 
hantu Sandong, sehingga ia sampai 
tak menyadari ekor cawatnya men-
juntai ke bawah. 

Salah satu Hantu Sandong menarik 
ekor cawat Pak Alui hingga ia ter-
jatuh ke tanah. Pak Alui pun mereka 
seret ke hulu dan ke hilir. Begitu 
seterusnya sampai pagi. Pak Alui 
babak belur. Ia berusaha bangun 
dan pulang  dalam keadaan terluka 
parah dan tertatih-tatih.  

Ketika melewati rumah Pak Jogat, 
meski diam-diam, tapi tetap 
ketahuan Pak Jogat. "Nah, rasakan 
itu Pak Alui, makanya jadi orang jan-
gan sombong, tamak, durhaka. Itu-
lah akibatnya, kemarin kamu me-
nyiksa anakku, sekarang kamu 
mendapat balasannya," kata Pak 
Jogat. Mendengar itu Pak Alui hanya 
bisa diam dan berlalu dari hadapan 
pak Jogat tanpa sepatah kata pun. 

Kondisi Pak Alui semakin parah aki-
bat luka yang dia derita. Semua itu 
akibat ketamakkan dan kecerobo-
hannya. Hingga akhirnya pak Alui 
pun meninggal dunia.  *JONSEN RU-
PINUS 
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B 
erita ini adalah sebuah catatan 
pengalaman yang paling 
berkesan yang dialami aktivis 
Loan Officer (Yohanes) KC 
Nanga Mahab yang terjadi pa-

da 2 tahun lalu.   

Pada Sabtu siang 24 April 2018, di pusat 
ibu kota Kecamatan Nanga Mahap kala 
itu cuaca sangat cerah. Saya bersama 
kepala TP Kantor Pelayanan Nanga Ma-
hap yang sekarang menjadi Kantor 
Cabang, Matheus Juki yang sekarang 
menjadi Manager Area II wilayah Kal-Bar 
Sanggau dan Sekadau mendapat jadwal 
untuk melakukan kegiatan sosialisasi 
sekaligus jemput setoran di Kampung 
Karang Betung, di Berampuk. Pukul 
10.00 Wib, saya dan Matheus Juki lang-
sung berangkat dengan menggunakan 
kendaraan sepeda motor. Perjalanan 
yang kami tempuh kurang lebih 35 km 
atau diperkirakan 6 jam perjalanan 
dengan medan jalan yang rusak. Selain 
itu, penuh lumpur, berlobang, tanjakan 
curam karena melewati Bukit Muai Ten-
gah, melewati hutan rimba, jembatan 
darurat serta jarak perkampungan yang 
sangat jauh.  

Sebagai aktivis CUSJ, kami optimis dan 
penuh semangat dalam melakukan pela-
yanan. Kami terus melanjutkan perjalan-
an, meskipun kendaraan yang kami 
tunggangi dan badan kami penuh lum-
pur. Tepat pukul 13.00 Wib, kami tiba di 
Kampung Karang Betung, di kampung itu 
kami memutuskan untuk melakukan 
pelayanan menjemput setoran dengan 
cara mengunjungi rumah anggota satu 
persatu. Kami juga memberikan layanan 
konsultasi bagi anggota yang baru ma-
suk. Rumah Antonius Anton (38) adalah 
yang pertama kami kunjungi, kami dis-
ambut dengan baik. Dan Anton sekeluar-
ga adalah anggota CUSJ yang paling aktif 
menabung. 

Kantor Cabang Nanga Mahap 

Setelah dari rumah Anton, kami juga 
mengunjungi rumah anggota yang lain, 
yaitu Aheng. Sama seperti keluarga 
Anton, keluarga Aheng juga merupa-
kan anggota yang sangat aktif, baik 
menabung maupun mengangsur pin-
jaman, sangat loyal dan setia bersama 
CUSJ. Setelah melayani setoran ang-
gota di Kampung Karang Betung dan 
Pangik, kami melanjutkan perjalanan 
menuju Muai Tengah dan Berampuk. 
Sore pukul 17.00 Wib kami tiba di 
kampung tersebut, dengan sapaan 
sopan dan ramah saya bersama 
Matheus Juki di sambut baik oleh 
masyarakat, terutama tuan rumah 
Doat yang juga adalah ketua RT Be-
rampuk kala itu. Setelah mandi dan 
makan malam kami kembali 
melakukan pelayanan kepada 
masyarakat Berampuk yang kala itu 
rata-rata belum bergabung menjadi 
anggota. 

Kami melihat ini adalah kesempatan 
baik untuk menyampaikan berita baik 
tentang pentingnya masyarakat 
bergabung menjadi anggota CUSJ. 
Masih banyaknya masyarakat yang 
belum bergabung dengan CU bukan 
karena mereka tidak mau, melainkan 
tidak pernah diberitahu. Untuk itu ka-
mi bertanggung jawab untuk 
melakukan sesuatu yang baik dan ber-

manfaat bagi banyak orang. Kami 
pun memutuskan untuk 
melaksanakan kegiatan sosialisasi 
dan motivasi pada saat itu, mem-
perkenalkan CUSJ kepada seluruh 
masyarakat Berampuk. Kegiatan itu 
di laksanakan di rumah Doat yang 
dihadiri sebanyak 33 orang, terdiri 
dari 24 orang  laki-laki dan 9 orang 
perempuan. Dari jumlah yang hadir, 
sebanyak 10 orang adalah anggota 
lama yang sudah bergabung. Dan 
sebanyak 23 orang yang belum ang-
gota saat itu penuh semangat lang-
sung memutuskan bergabung men-
jadi anggota CUSJ. Sampai saat ini, 
anggota yang berasal dari kampung 
ini menjadi anggota setia CUSJ.  

Pelayanan kepada anggota di Be-
rampuk yang dimulai saat itu, kini 
membuahkan hasil yang sangat luar 
biasa dengan perkembangan ang-
gota mencapai 66 orang dengan 
total asset sebesar Rp 567.271.400. 
Menjadi harapan kita semua agar 
CUSJ dapat terus berkembang 
kedepannya, dengan terus mening-
katkan pelayanan, meningkatkan 
kepedulian dan menjangkau ang-
gota sampai ke daerah-daerah 
pedalaman, karena CUSJ hadir un-
tuk semua orang. *YOHANES 

Menjangkau Daerah Pedalaman 
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Antusias peserta sosialisasi di Berampuk 



S 
etiap orang punya cara 
bagaimana menghangatkan 
tubuh, kebanyakan orang 
melakukannya dengan 

mengkonsumsi minuman. Salah 
satunya yang banyak digemari adalah 
minuman wedang jahe. Tahun 2020 
ini, CUSJ membuat terobosan baru 
melalui Departemen Social Perfor-
mance Management (SPM) dengan 
memproduksi produk minuman 
olahan dari bahan dasar jahe yang 
dikemas dan diberi merk Pati Roih. 

“Ide awalnya lahir dari pemikiran bah-
wa karena sebagian besar anggota 
CUSJ adalah petani, dan jahe merupa-
kan salah satu tanaman yang ditanami 
masyarakat belum dilirik sebagai ko-
moditi yang bernilai bagi masyarakat 
kebanyakan, maka SPM CUSJ melihat 
ini sebagai peluang yang bisa dikelola 
untuk mengembangkan pendapatan 
ekonomi anggota CUSJ melalui tana-
man jahe ini. Akhirnya   lahirlah 
produk Pati Roih ini. Pati Roih diproses 
dengan cara alami dengan 
menggunakan bahan-bahan alami dan 
menghasilkan ekstrak jahe alami yang 
tentu memiliki banyak manfaat untuk 

kesehatan,”jelas Akim, S.P., M.M. , 
Kepala Departemen SPM. 

Sejalan dengan penerapan misi sosial 
CUSJ yang ingin menyerap hasil per-
tanian dari para anggota dengan men-
ampung dan membeli bahan baku jahe 
dari petani ini dalam jangka panjang 

akan mampu mening-
katkan pendapatan al-
ternatif anggota. Bagian 
SPM CUSJ akan terus 
melakukan pem-
berdayaan kepada ang-
gota dengan melakukan 
pendampingan secara 
berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas 

hidup anggota. Ini target yang akan 
dicapai  selaras misi CUSJ yakni 
meningkatkan kinerja sosialnya. 

“Melihat potensi dan luasnya lahan 
pertanian khususnya lahan-lahan yang 
belum dimanfaatkan secara maksimal 
oleh para petani  dan kemampuan 
petani untuk memanfaatkan lahan 
tersebut membutuhkan pendamp-
ingan, maka CUSJ melalui SPM akan 
melakukan pemberdayaan kepada 
anggota melalui pendampingan hing-
ga pengembangan produk yang be-

rasal dari potensi anggota,” jelas 
Akim. 

Kedepannya, CUSJ akan membuat ru-
mah produksi disertai teknologi 
peralatan untuk menunjang produksi 
sehingga mampu menghasilkan 
produk olahan jahe dengan kualitas 
yang lebih baik lagi. Dengan hadirnya 
rumah produksi Pati Roih yang 
dikelola langsung oleh CUSJ ini di-
harapkan akan menambah bahkan 
meningkatkan pendapatan para ang-
gota khususnya bagi anggota yang 
menanam dan memproduksi jahe, 
karena CUSJ sudah mampu menyerap 
hasil pertanian atau produksi jahe dari 
para anggota. *FRANS LAKON 
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Jahe Solusi Alternatif 

Pendapatan Anggota 
“Ide awalnya lahir dari pemikiran bahwa karena sebagian besar anggota CUSJ 

adalah petani, dan jahe merupakan salah satu tanaman yang ditanami 

masyarakat belum dilirik sebagai komoditi yang bernilai bagi masyarakat ke-

banyakan, maka SPM CUSJ melihat ini sebagai peluang yang bisa dikelola un-

tuk mengembangkan pendapatan ekonomoni keluarga CUSJ melalui tanaman 

jahe ini.  



Di awal tahun 2020, dunia gempar saat 
virus menyerang pernapasan manusia 
dan menyebabkan kematian, yakni Virus 
Corona atau Covid-19. Penyakit ini 
memiliki kemiripan dengan gejala flu, 
seperti; Demam tinggi lebih dari 38 
derajat Celsius, batuk kering, lemas, 
sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan 
bernapas, sakit kepala. Masa inkubasi 
virus ini sekitar 14 hari. 
Penyebaran virus corona dapat melalui 
percikan batuk atau bersin dari orang 
yang terinfeksi virus corona akan 
menempel di permukaan benda atau 
kulit manusia. Sehingga virus akan 
berpindah ketika manusia menyentuh 
benda atau melakukan kontak fisik 
dengan manusia lainnya. Kemudian, 
virus akan menginfeksi manusia ketika 
tangan yang terkontaminasi oleh virus 
menyentuh wajah, seperti mulut, 
hidung, dan mata.  
Cara Mencegah Terinfeksi Covid-19 
Untuk melindungi diri sekaligus 
menahan penyebaran virus corona, 
maka penting dilakukan hal-hal seperti; 
mencuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir selama 20 detik dan jika tidak 
bisa mencuci tangan, bersihkan tangan 
menggunakan hand sanitizer. Hindari 
menyentuh area wajah, seperti mata, 
hidung, dan mulut sebelum 
membersihkan tangan. Jangan keluar 
rumah jika merasa kurang sehat atau 
memiliki gejala flu. Hindari atau batasi 
kontak fisik dengan orang lain, jika 
memungkinkan, usahakan berada pada 
jarak setidaknya satu meter dengan 
orang lain. Tutup mulut dan hidung 
dengan tisu atau siku bagian dalam 
ketika batuk atau bersin. Jika Anda 
menggunakan tisu, segera buang tisu 
tersebut. Bersihkan barang-barang yang 
sering digunakan dengan disinfektan, 
seperti handphone, laptop, meja, dan 
lainnya. Terapkan gaya hidup sehat, 
mulai dari pola makan, olahraga, serta 
hindari begadang untuk menjaga 
imunitas atau kekebalan tubuh. 
CUSJ Dukung Kebijakan Pemerintah 

CUSJ 

Cegah Covid-19 
Melihat situasi pandemi global Covid-
19 yang sudah berada dekat di sekitar 
aktivitas CUSJ, dan untuk mendukung 
pemerintah dalam pencegahan 
penularan, maka diambillah langkah-
langkah seperti pemberlakuan jam 
buka tutup kantor dari yang 
sebelumnya pada hari Senin sampai 
Jumat dimulai jam 08.00 – 16.00 WIB 
sekarang diberlakukan jam 08.30 – 
15.00 WIB. Dan hari Sabtu, yang 
sebelumnya jam 08.00 – 12.00 WIB, 
kini berlaku jam 08.30 – 12.00 WIB. 
Perubahan ini diumumkan di setiap 
kantor cabang. 
Sedangkan yang berkaitan dengan 
pelayanan kasir, untuk mengurangi 
terjadinya kontak dan penularan maka 
wajib menggunakan sarung tangan 
dan masker. Sebelum memulai 
pekerjaan dan pulang meninggalkan 
ruangan tersebut, agar area tersebut 
disemprotkan dengan cairan 
disinfektan. Jika terjadi antrian agar 
diatur jarak masing-masing minimal 
1,5 meter. Membantu mengedukasi 
anggota tentang dampak corona virus 
dan menghimbau anggota untuk 
menjaga kesehatan serta perilaku 
hidup bersih dan sehat. Dan tetap 
bekerja profesional, tenang dan tidak 
panik dalam melakukan aktivitas di 
kantor. 
Untuk pelayanan oleh Loan Officer 
(staff lapangan) dan staff lain yang ke 
lapangan, untuk selalu memperhatikan 
kesehatan dan keselamatan dalam 
bekerja. Setiap aktivitas yang 
dilakukan diwajibkan untuk 
menerapkan phisycal distancing dan 
social distancing atau menjaga jarak 
satu dengan yang lain minimal 1,5 
meter. Selain itu, dianjurkan kepada 
semua elemen yang ada di CUSJ untuk 
menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat. Dalam situasi ini, untuk kegiatan 
promosi dan koordinasi dimaksimalkan 
menggunakan media sosial. 
Milen, S.Mn, Ketua CUSJ saat 

dihubungi melalui telepon 
selulernya menjelaskan bahwa 
untuk memperkuat anjuran-anjuran 
itu, di setiap kantor cabang CUSJ 
disediakan tempat mencuci tangan 
yang memiliki keran air dan 
diletakkan di depan pintu masuk 
kantor. Tempat cuci tangan 
dilengkapi dengan sabun anti septic 
dan tisu pembersih. Dan untuk saat 
ini sangat dianjurkan kepada 
anggota CUSJ untuk meminimalisir 
kontak langsung, pelayanan 
simpanan dan angsuran kredit 
dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode transfer yang 
ditujukan ke rekening CUSJ Kantor 
Cabang masing-masing. 
“Selama pandemi virus corona ini 
belum selesai, seluruh aktivis CUSJ 
dihimbau untuk tidak melakukan 
kegiatan-kegiatan yang berpotensi 
melibatkan banyak orang, baik itu 
kegiatan kelembagaan ataupun 
kegiatan-kegiatan pribadi. 
Dianjurkan untuk tidak 
mengunjungi tempat-tempat 
keramaian. Dan tidak dianjurkan 
untuk melakukan perjalanan keluar 
kota atau daerah yang sifatnya tidak 
mendesak. Perubahan-perubahan 
ini sifatnya sementara dan akan 
dievaluasi kembali setelah situasi 
pandemi Covid-19 sudah mereda,” 
ujar Milen.  
Apa yang dilakukan CUSJ ini adalah 
bentuk dari kepedulian dan 
kontribusi bersama dalam  
menangkal penularan Virus Corona. 
Tidak ada cara yang bisa 
menghentikannya saat ini kecuali 
dengan menyatukan semangat dan 
solidaritas bersama. Dan yakin saja, 
badai pasti berlalu, dan dunia akan 
kembali bersinar. *FRANS LAKON 

Tangkal Virus Corona 

15 
PROLAYAN 

Penyerahan SJ Peduli Covid 19 



C 
U Semandang Jaya memberikan 
pendampingan ekonomi rumah 
tangga pra nikah pada 39 calon 
pasangan suami istri (Pasutri) 

yang mengikuti kegiatan Retret Persiapan 
Pernikahan (RPP) yang diselenggarakan 
oleh Paroki Santa Maria Bunda Allah, 
Kecamatan Nanga Mahap, keuskupan 
Sanggau. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
selama 2 hari yaitu pada 6 sampai 7 Feb-
ruari 2020 yang bertujuan agar calon Pa-
sutri peduli terhadap masa depan keluar-
ganya dengan mempersiapkan diri dengan 
pengetahuan bagaimana mengelola 
ekonomi rumah tangga yang baik.  

Pastor Donatus, CP., yang adalah Pastor 
Kepala Paroki mempercayakan kepada 
CUSJ untuk memberikan materi tentang 
keluarga sejahtera dan ekonomi rumah 
tangga. Pastor Paroki juga berpesan kepa-
da seluruh pasangan calon suami isteri 
untuk menyimak dan mengikuti materi 
serta mempraktekkannya ketika sudah 
menjalani hidup berkeluarga. “Ini adalah 
modal untuk hidup kalian nanti saat men-
jalankan roda perekonomian rumah tang-
ga,” jelas Pastor Donatus sebelum 
kegiatan dimulai. 

Dalam kesempatan itu, fasilitator dari 
CUSJ berbagi pengalaman dalam hidup 
berkeluarga terutama tentang pengel-
olaan ekonomi rumah tangga yang baik, 
sehingga tujuan hidup dalam membina 
keluarga dapat terwujud. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa tujuan hidup dalam 
berkeluarga banyak yang ingin diraih, con-
tohnya ketersediaan sandang, pangan, 
dan papan yang cukup terpenuhi, keterse-
diaan dana darurat, kebutuhan pendidikan 

anak, memiliki kendaraan, dan masih 
banyak lagi kebutuhan yang harus di-
penuhi jika sudah hidup berkeluarga.  

Peserta antusias mengikuti materi 
yang diberikan karena bagi mereka ini 
sangat penting untuk masa depan 
keluarganya. Peserta retret ini berasal 
dari berbagai stasi yang ada di bawah 
naungan Paroki Santa Maria Bunda 
Allah Nanga Mahap, bahkan ada pe-
serta dari Paroki Yesus Tersalib, Keca-
matan Nanga Taman.  

Dalam materi yang disampaikan, meni-
tikberatkan agar peserta dapat 
mengelola keuangan keluarga dengan 
perencanaan yang baik, menyisihkan 

pendapatan keluarga setiap bulan 
sebesar 10 sampai 30 persen. Ini 
dilakukan agar tujuan keuangan 
keluarga dapat terarah dan ter-
penuhi demi masa depan keluarga 
yang lebih baik. Dalam kesempatan 
itu juga, diperkenalkan kepada pe-
serta tentang CUSJ dan bagaimana 
perkembangannya saat ini. Dit-
ampilkan juga data perkembangan 
secara umum dan secara khusus 
Area 2, serta mempromosikan 
produk-produk CUSJ yang sangat 
menyentuh dan sesuai dengan kon-
disi dan kepentingan masyarakat 
banyak. 

Sebelum sesi berakhir pukul 09.30 

WIB, Pastor Donatus menyarankan 
agar peserta terutama yang belum 
menjadi anggota CU Semandang 
Jaya, setelah pulang dari kegiatan 
retret ini secepatnya menabung dan 
menjadi anggota CUSJ. Dan  bagi 
yang sudah, terus tingkatkan saldo 
tabungannya. Lalu Pastor Donatus 
bertanya siapa saja yang sudah dan 
belum menjadi anggota CUSJ. Dan 
peserta yang hadir riuh tertawa 
sambil mengangkat tangannya. 
*MATEUS JUKI  

Pasutri Peduli 

Masa Depan 
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Pendampingan ekonomi rumah tangga pra nikah terhadap 39 calon 
pasangan suami istri dari CU Semandang Jaya di paroki Santa Maria Bun-
da Allah Nanga Mahap. 

Suasana RPP Paroki Nanga Mahap. Foto: Dok. CUSJ 
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M 
eraban, begitulah bi-
asanya sebutan untuk 
wilayah Desa Kualan 
Hilir secara umum yang 

letak geografisnya berada di sebelah 
barat Kecamatan Simpang Hulu dan 
berjarak 18 kilometer dari pusat kota 
kecamatan Simpang Hulu.  

CU Semandang Jaya mulai membuka 
pelayanan di Meraban sejak tahun 
2008 dan membangun kantor di ten-
gah-tengah kampung Meraban, tepat-
nya beralamat di jalan Sekantak Dusun 
Meraban. Setelah dibukanya pela-
yanan setiap hari di Kantor Cabang 
Meraban, pelayanan ke kampung-
kampung seperti melakukan kegiatan 
pendidikan kepada anggota, pendamp-
ingan pengelolaan keuangan keluarga, 
serta pendampingan kredit bagi ang-
gota dilakukan lebih gencar. Hal ini 
bertujuan agar setiap informasi ten-
tang CUSJ dapat diserap oleh seluruh 
lapisan masyarakat pada umumnya 
dan anggota pada khususnya.  

Kendala yang dihadapi oleh aktivis kala 
itu adalah sulitnya menjangkau kam-
pung-kampung di seluruh wilayah Desa 
Kualan Hilir yang terisolir disebabkan 
akses jalan yang buruk. Satu-satunya 
solusi adalah dengan mengandalkan 
moda transportasi air menggunakan 
speedboat menyusuri Sungai Kualan. 
Memerlukan tekat, semangat dan fisik 
yang prima agar proses pelayanan 
kepada anggota berjalan lancar.  

Dari sejak dibukanya kantor cabang 
CUSJ di Meraban hingga saat ini, pela-
yanan selalu dilakukan dengan metode 
jemput bola yaitu mendatangi dan me-
layani anggota secara langsung teruta-
ma di kampung-kampung yang akses 
transportasinya sangat sulit. Dengan 
demikian pelayanan pada anggota 
dapat dilakukan secara maksimal.  

Berdasarkan laporan data CUSJ KC Me-
raban periode Februari 2020, penetrasi 

anggota sudah mencapai 37%. Pertum-
buhan KC Meraban cenderung mengala-
mi peningkatan dan berhasil meraih 
penghargaan sebagai Kantor Cabang 

yang dulunya under estimate menjadi 
optimis pada tahun buku 2019 dalam 
ajang SJ Award 2020.  

Hadirnya CUSJ di Meraban juga sangat 
berpengaruh pada perputaran roda 
ekonomi di sana, hal ini diakui oleh be-
berapa anggota secara lansung. 
“Hadirnya CUSJ di Meraban ini sangat 
membantu kami sebagai orang tua da-
lam menanamkan investasi berupa pen-
didikan hingga jenjang perguruan tinggi, 
mulai dari biaya pendaftaran, biaya se-
mester, biaya hidup selama di kota 
hingga biaya wisuda anak-anak kami,” 
tutur Siu yang bekerja sebagai 
perangkat Desa Kualan Hilir.  

Untuk mempersiapkan sumber daya 
manusia di era industri 4.0, pendidikan 
menjadi sangat penting. Mayoritas 
orang tua menginginkan anak-anaknya 
mengenyam pendidikan hingga 
perguruan tinggi sebagai bekal hidup di 
masa mendatang. Tingginya biaya pen-

didikan menjadi hambatan sebagi-
an besar masyarakat, oleh sebab itu 
CUSJ memberikan solusi dengan 
menyediakan produk pinjaman un-
tuk pendidikan dan produk Ta-
bungan Masa Depan Pendidikan 
(Tamapan).  

Selain membantu bidang pendidi-
kan, hadirnya CUSJ juga diakui se-
bagai solusi bagi kesulitan keu-

angan para anggota. “Dulu sebelum 
adanya CUSJ, kami kesulitan me-
nyimpan uang dan memperoleh 
modal untuk usaha, sedangkan po-
tensi hasil alam sangat melimpah 
seperti karet alam. Dan dulu bagi 
kami membangun rumah walet 
merupakan hal yang mahal dan 
mustahil bisa dilakukan, namun 
setelah adanya CUSJ di Meraban ini 
semua yang tidak mungkin menjadi 
mungkin, asalkan kita sebagai ang-
gota rajin menabung dan tetap 
bekerja keras menambah ta-
bungan,” ungkap Erhamiah anggota 
asal Kampung Mungus ini.  

Pernyataan Siu dan Erhamiah meru-
pakan sebagian kecil kisah kesak-
sian hidup yang dialami oleh sebagi-
an besar anggota CUSJ di KC Mera-
ban. Mereka berharap CUSJ maju 
dan terus berkembang menjadi 
yang terbaik.  *DONATUS BANDI 
WIJOYO 

Membangun Optimisme 

Di KC Meraban 
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Kantor KC Meraban. Foto: Dok. CUSJ 



PROLAYAN 
18 

T 
ahun ini, CUSJ mengeluarkan 
kebijakan baru terkait salah 
satu produk solidaritasnya. 
Produk itu adalah Pupu 

Caup, sebuah produk solidaritas 
bersama anggota terhadap anggota 
yang meninggal dunia. Keputusan atas 
perubahan ini dilakukan setelah 
mendengar berbagai masukan dan 
saran dari anggota. Pengurus 
melakukan diskusi dan simulasi 
terhadap produk itu dan akhirnya 
melalui pertimbangan yang matang 
hingga diputuskanlah perubahan 
terhadap produk tersebut di tahun 
2020.  

“Tentu perubahan ini tidak 
dimaksudkan untuk mengurangi yang 
sudah ada, justru sebaliknya untuk 
memperkuat dan mempercepat 
penerapannya di lapangan, sehingga 
nilai dan tujuan dari produk ini dapat 
tercapai dengan cepat dan tepat,” jelas 
Katharina, S.E., Bendahara Pengurus.  

Perubahan produk itu pada kategori 
besaran bantuan yang diberikan saja 

Produk Pupu Caup 2020 
berubah dari tahun sebelumnya, seperti 
besaran pada kategori I, II, III, dan IV. 
“Untuk kategori I mendapatkan 
bantuan sebesar 10 juta rupiah dengan 
syarat sudah melunasi iuran, 
keanggotaan minimal sudah 10 tahun, 
anggota aktif menabung dan 
mengangsur pinjaman (Tepat Waktu 
Tepat Jumlah/TWTJ), dan keluarga batih 
(suami, istri dan anak) sudah menjadi 
anggota saham. Kategori II 
mendapatkan bantuan sebesar 8 juta 
rupiah dengan syarat sudah melunasi 
iuran, keanggotaan minimal sudah 5 
tahun, anggota aktif menabung dan 
mengangsur pinjaman (Tepat Jumlah), 
keluarga batih (suami, istri dan anak) 
sudah menjadi anggota saham. Kategori 
III mendapat bantuan sebesar 5 juta 
rupiah dengan syarat sudah melunasi 
iuran, usia keanggotaan minimal sudah 
2 tahun, dan apabila tidak memenuhi 
Kategori I dan II. Kemudian untuk 
kategori IV mendapat bantuan sebesar 
2 juta rupiah dengan syarat sudah 
melunasi iuran, berlaku sejak menjadi 
anggota hingga 2 tahun, dan jika 

keanggotaan melalui pinjaman 
Kapitalisasi, harus aktif mengangsur 
minimal 3 bulan,” papar Mein 
Martinus,S.H., sekretaris pengurus. 

Perubahan kebijakan produk 
solidaritas Pupu Caup ini tidak 
semata-mata kehendak pengurus 
saja, melainkan perubahan itu 
harus disampaikan kepada anggota. 
Untuk itu, pada kesempatan RAT TB 
2019 lalu, dihadapan 300 peserta 
yang hadir selaku perwakilan 
anggota CUSJ, maka pengurus 
menyampaikan perubahan itu 
apakah diterima atau ditolak. 
Peserta akhirnya menerima dan 
menyetujui kebijakan itu untuk 
disahkan. Dari tanggapan yang 
muncul menganggap bahwa produk 
ini lebih mudah dipahami oleh 
sebagian besar anggota. 

Tidak ada sesuatu yang sempurna, 
karena kesempurnaan itu 
memerlukan proses panjang. Begitu 
juga dengan kebijakan yang berlaku 
di CUSJ. Prinsipnya, kebijakan yang 
sudah berjalan baik akan terus 
ditingkatkan, yang belum baik akan 
diperbaiki menyesuaikan 
kepentingan anggota dan mengikuti 
perkembangan zaman. *FRANS 
LAKON 

Penyerahan Klaim Pupu Caup Kepada Ahli Waris Anggota. Foto: Dok. CUSJ 
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