
CUSJ Yang Kuat
Dan Mengakar

Menjadi Ak�vis CU 
Yang Excellent
Halaman 10

Servant Leadership
Halaman 11

Vinsensius Bokayono Kalun 

Halaman 13

Perjalanan 26 Tahun 
Menjadi Ak�vis Credit Union

KC Simpang Ampar

Halaman 20

Op�misme Di Tengah Persaingan

Edisi V Jan-Mar 2021



Jl. Trans Kalimantan, Balai Berkuak, Ds. Balai Pinang
Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang.

Sungai Melayu



PENGANTAR REDAKSI

Salam OPTIMIS

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

begitu banyak rahmat-Nya sehingga dapat terselesainya Bule�n SeJa ini. 

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota �m 

redaksi yang telah bekerja keras dalam penerbitanbule�n dan seluruh 

pihak yang telah membantu dan mendampingi kami.

Kami Tim Redaksi mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada 

seluruh anggota CU Semandang Jaya dan pembaca bulle�n SeJa semoga 

kita semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki sepanjang tahun ini. 

Mungkin masih banyakditemukan kekurangan disana-sini pada bule�n 

ini. Maka dari itu, kri�k dan saran yang membangun sangat kami 

harapkan untuk membenahi kekurangan menjadikannya lebih baik.

Dalam bule�n SeJa kali ini, kami mencoba mengulas tentang bagaimana 

CU Semandang Jaya sebagai sebuah organisasi yang kuat dan mengakar 

dalam kehidupan anggotanya, mampu memberi solusi dengan produk 

dan layanan yang berkualitas, pendampingan usaha produk�f, dan 

pendidikan secara terus menerus. Dengan demikian maka CU 

Semandang Jaya mampu menjadi kendaraan menuju kesejahteraan 

ekonomi anggota dan selalu di ha� anggota.

Goresan pena sebagai bentuk pengabdian diri sebagai generasi anak 

bangsa mendorong kami untuk terus berbenah diri lewat bulle�n ini. 

Bule�n SeJa lahir dari tangan-tangan krea�f para ak�vis dan anggota CU 

Semandang Jaya. Kami bukan hanya bisa berdiam diri dan mengkri�k 

minim solusi, lewat Bule�n ini kami bisa menawarakan solusi, informasi 

yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Kami pun akan terus 

berkarya meski dari selembar tulisan sekali menulis pantang untuk kami 

berhen�.

Akhir kata kami ucapkan selamat membaca.

Salam

Redaksi
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LIPUTAN UTAMA

Gerakan CUSJ Yang Kuat Dan Mengakar

Sebagai organisasi yang mengandalkan hubungan baik dengan anggota maka perlu ditanamkan nilai-nilai gerakan yang 
dilakukan organisasi agar kuat dan mengakar. Kita sebagai anggota perlu peduli agar gerakan ini semakin kuat dengan 
tetap loyal memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh CUSJ.  
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LIPUTAN KHUSUS
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OPINI

Menjadi Aktivis CU Yang Excellent
Oleh: Primus Segang Lase

Tentu organisasi seper� CU berharap dapat 
merekrut para ak�vis excellent yang memiliki 
a�tude, semangat serta pengetahuan 
seper� yang diinginkan. Namun alangkah 
sulitnya bagi CU untuk bisa menemukannya. 

alah satu aset terpen�ng 
dalam sebuah organisasi 

adalah sumber daya manusia 
(SDM).  I tulah sebabnya 
banyak perusahaan besar 
yang berinfestasi terhadap 
karyawannya dengan cara 
diikutkan berbagai kegiatan 
diklat, training dan mo�vasi. 
B e b e r a p a  d i a n t a r a n y a 
bahkan diber ikan tugas 
b e l a j a r  p a d a  j e n j a n g 
pendidikan tertentu. Para 
ak�vis CU yang berhasil di 
develop menjadi SDM yang 
excellent  tentunya akan 
mengantarkan  lembaga 
tempatnya bekerja menjadi 
s e m a k i n  m a j u  d a n 
berkembang.
Tentu organisasi seper� CU 
berharap dapat merekrut 
para ak�vis excellent yang 
memiliki a�tude, semangat 
serta pengetahuan seper� 
yang diinginkan. Namun 
alangkah sulitnya bagi CU untuk bisa menemukannya. 
Belum lagi kompe�si dunia kerja hari ini sangat �nggi. 
Maka para staf perlu dila�h, perlu dibina, perlu 
diarahkan serta yang pal ing pen�ng adalah 
internalisasi nilai-nilai di CU itu sendiri. Tapi sekalipun 
semua usaha di atas sudah dilakukan, tetap masih 
masih ditemukan para ak�vis yang belum sesuai 
dengan harapan CU.
Puskopdit Khatulis�wa adalah pusat Koperasi dari 7 CU 
primer anggota yang memiliki core business untuk 
men-develop capacity building SDM di CU primer 
anggota. Para ak�vis CU dikirim ke Puskhat untuk 
menjalani rangkaian kegiatan pengembangan dan 
pela�han yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM 
CU Primer. Modul bahan-bahan pela�han dirancang 
khusus menyesuaikan dengan kebutuhan CU primer 
anggota di lapangan. Sebelumnya Puskhat akan 
mengiden�fikasi jenis-jenis pela�han apa saja yang 
diperlukan CU primer selama setahun melalui training 
need assessment (TNA). 

Sela in  i tu  Puskhat  juga 
memiliki program pela�han 
jangka Panjang selama 60 
hari atau yang lebih akrab 
ditelinga disebut Supervisor 
Development Program (SDP). 
Pela�han SDP adalah suatu 
rangkaian mata training 
terstruktur dan terorganisir 
p a d a  � n g k a t  m i d d l e 
m a n a g e m e n t  y a n g 
menekankan kepada KSA 
(Knowledge, Skill & A�tude). 
Selama 2 bulan para peserta 
dila�h jasmani, rohani serta 
asupan mata training pilihan. 
Hal lain yang membedakan 
SDP dari pela�han lain adalah 
para peserta di didik dan 
ditempa mentalnya oleh 
kesatuan militer.
Tidak berhen� sampai disitu. 
Untuk dapat melahirkan para 
a k� v i s  exce l l e nt  s e l a i n 
diberikan Pendidikan dan 
pela�han mereka juga di adu. 

Pada se�ap penyelenggaraan Pra RAT, Puskhat selalu 
menyelenggarakan lomba-lomba sebagai ajang unjuk 
krea�vitas serta wawasan para ak�vis di CU. berbagai 
jenis perlombaan seper� public speaking Bahasa 
inggris, public speaking Bahasa Indonesia, dan cerdas 
cermat adalah salah satu upaya dalam gerakan Puskhat 
untuk memberikan apresiasi kepada para ak�vis CU 
yang berhasil membuk�kan diri mereka memiliki 
kemampuan pada bidang tersebut. Tentunya ini 
merupakan ajang bergensi se�ap tahunnya bagi para 
ak�vis dan tentu saja membuat harum dan bangga 
nama Lembaga tempatnya bekerja.
Para pemenang lomba dalam ajang pra RAT Puskhat 
tentu saja mendapatkan apresiasi bahkan promosi oleh 
atasannya di CU. Kenapa �dak. Mereka sudah dapat 
membuk�kan kepada Lembaga bahwa mereka layak 
dan memiliki kualitas sebagai ak�vis CU yang excellent. 
Mengu�p kalimat bijak dari BJ Habibie “Di manapun 
engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan 
berikan yang terbaik dari yg bisa kita berikan”. *General 
Manager Puskhat
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AKTIVIS BINTANG
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INSPIRASI

Caridi menjadi anggota CUSJ Kantor Cabang Nanga Taman pada 23 Juli 2019. Awalnya menjadi anggota CUSJ melalui 
Pinjaman Kapitalisasi, hanya berselang 5 bulan, pinjaman Kapitalisasinya sudah dilunaskan. Kemudian ia 
mengajukan pinjaman kedua pada 10 September 2020 sebesar 8 juta. 
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INSPIRASI

Alosius Soi
Merancang Masa Depan Bersama CUSJ

“Aplikasi SJ Mobile ini sangat bermanfaat sekali, selain 
memudahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi 
juga sangat membantu kelancaran usaha yang saya 
jalani seper� menjual pulsa, voucher listrik dan layanan 
transfer,” ungkap Asoi. 

Kesaksian Asoi ini adalah satu diantara sekian banyak 
cerita anggota sukses lainnya setelah menjadi anggota 
CUSJ. Kisah sukses anggota ini adalah tujuan utama 
hadirnya CUSJ sebagai lembaga yang bertujuan kepada 
pemberdayaan sos ia l  ekonomi anggota dan 
masyarakat. Semoga banyak anggota lain seper� Asoi, 
sukses merancang masa depannya bersama CUSJ. 
*OKTAVIANUS ARDI

emua orang ingin sukses dan itu harus 
diperjuangkan. Itulah yang sedang dilakukan 

lelaki yang bernama Alosius Soi (31) ini. Ia gigih dan 
terus bekerja keras memperjuangkan mimpinya, 
yaitu hidup mapan. Pria kelahiran Flores ini sudah 
melewa� banyak pengalaman selama hidup di 
Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Dibalik 
kesibukannya sebagai wartawan disalah satu media 
cetak Kabupaten Lamandau, �dak menyurutkan 
semangatnya untuk berinovasi mencari peluang 
usaha yang tepat ditengah pandemi Covid-19 
sekarang ini. Akhirnya ia memutuskan untuk 
membuka usaha  tempat pencucian kendaraan 
bermotor di Nanga Bulik.

“Saya sangat tertarik dengan usaha ini karena masih 
memiliki prospek yang bagus. Saya melihat kalau 
tempat cucian kendaraan bermotor ditempat lain 
selalu ramai dan ngantri. Berar� ini peluang  dan 
harus diambil. tetapi saya kesulitan modal untuk 
memulai,” ungkap pria yang sering dipanggil Asoi ini.

Awalnya Asoi mengenal CUSJ di Kota Nanga Bulik, 
Kabupaten Lamandau dan bergabung menjadi 
anggota pada tahun 2018. Selama menjadi anggota, 
Asoi sangat ak�f menabung dan mengangsur 
pinjaman. Baginya setelah menjadi anggota CUSJ 
banyak keuntungan dan manfaat yang bisa dinikma�. 
Jika sudah menjadi anggota �dak dan ingin 
membangun usaha, maka CUSJ bisa menjadi solusi 
untuk mengatasi keterbatasan modal.  “CUSJ adalah 
kendaraan bagi saya dan siapa pun yang mau dan 
memiliki niat untuk berkembang. Saya sangat 
berterima kasih kepada CUSJ, karena berkat 
kepercayaan yang diberikan saya dapat solusi untuk 
membangun usaha tempat pencucian kendaraan 
bermotor,” ungkapnya Asoi. 

Setelah mendapat kepercayaan dari CUSJ untuk 
membangun usahanya, Asoi merasa senang dan 
bekerja keras untuk bisa mewujudkan mimpinya.  Kini 
usahanya sangat berkembang, tak hanya usaha 
tempat cucian motor, Asoi juga merambah usaha 
penjualan pulsa dan voucher listrik dengan 
mengandalkan aplikasi SJ Mobile (sebuah aplikasi 
layanan transaksi digital milik CUSJ).
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 Sukses Ber-CU

Sukses Rintis Usaha Warung Makan
Emilia Yuyun  
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Long Seda 

Merencanakan Masa Depan Bersama CUSJ
Kasidi 

Merencanakan Masa Depan Bersama CUSJ

K

L



PROLAYAN
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“Untuk meningkatkan pertumbuhan asset dan anggota, kita menyiapkan 
beberapa strategi dengan tetap melakukan pelayanan yang prima serta 
melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada para anggota dan calon 
anggota.



PROLAYAN
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PROLAYAN
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CERITA RAKYAT
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Mengucapkan

Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) CU Semandang Jaya
Tahun Buku 2020

Selamat Melaksanakan 

 dan KeluargaSuparman
(Anggota DPRD Kabupaten Ketapang)

Selamat Melaksanakan 

Mengucapkan

Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) CU Semandang Jaya
Tahun Buku 2020
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TOKO BANGUNAN 17 JAYA
Jl. Trans Kalimantan, Km 17, Ds. Semandang Kiri

Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang

Mengucapkan

Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) CU Semandang Jaya
Tahun Buku 2020

Selamat Melaksanakan 

Menjual	:

BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT LISTRIK SIAP ANTAR

Mengucapkan

Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) CU Semandang Jaya
Tahun Buku 2020

Selamat Melaksanakan 
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Mengucapkan

Selamat Melaksanakan 

Rapat Anggota Tahunan � RAT � 
CU Semandang Jaya

Tahun Buku ����

Pengawas, Pengurus dan Manajemen
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Pengawas, Pengurus dan Manajemen

Mengucapkan

Selamat	Melaksanakan	

Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) CU Semandang Jaya
Tahun Buku 2020

Mengucapkan

Selamat Melaksanakan 

Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) CU Semandang Jaya

Tahun Buku 2020

ULI BANTU YAMAHA
DEALER PEMBANTU YAMAHA

Rica Ripongk Saksang Babi Panggang
Napinadar

Sup Tulang Rica KR

Jl. Trans Kalimantan KM.17, Balai Semandang, Simpang Hulu

Tersedia :
Paket Lengkap Spesial  & Paket Hemat 30K 20K

Buka Setiap Hari / Menerima Pesanan & Cateringan
Hubungi : 0813 4181 9951 (Mak Deon) 
                  0813 4637 6034 (Pak Deon)
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0821 5575 9099

JASA 
DESAIN

 

1.500.000 mulai dari 

KONSULTASI GRATISdan
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