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Pengantar

Ketersediaan akses yang mudah, memadai, dan berkelanjutan terhadap jasa atau produk keuangan lembaga keuangan
formal berperan penting dalam kelangsungan keberadaan dan pertumbuhan puluhan juta unit usaha di lndonesia. Saat
ini beragam lembaga formal yang menyediakan jasa keuangan mikro beroperasi di lndonesia dan secara aktif melayani
kebutuhan keuangan rumah tangga serta usaha berskala mikro dan kecil di lndonesia. Salah satu bagian dari kelompok
lembaga formal tersebut adalah lembaga koperasi yang dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan
Pinjam (USP). Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Koperasi & UKM dan BAPPENAS, bekerja sama dengan Bank Dunia,
berupaya memetakan berbagai model usaha KSP dan USP yang ada saat ini. Sebagai upaya penyebaran informasi tentang
hasil kegiatan tersebut, telah disusun beberapa Catatan Teknis yang berisi profil KSP dan USP terpilih yang diharapkan
mewakili setiap model usaha dari KSP dan USP yang ada di lndonesia saat ini. Catatan teknis ini memuat profil dan model
usaha Credit Union (CU) Pancur Kasih, sebuah koperasi simpan pinjam yang berpusat di Pontianak dan telah berdiri 25
tahun lamanya.

Sekilas tentang Credit Union Pancur
Kasih

Credit Union (CU) Pancur Kasih adalah
koperasi yang telah berusia 25 tahun,
memiliki aset sekitar Rp 1,2 Triliun, dan
melayani lebih dari 100.000 anggota di
Kalimantan Barat. Seluruh modalnya
adalah swadaya murni anggota, berasal
dari anggota, dan disalurkan kembali hanya

untuk anggota. Koperasi ini berbentuk
koperasi kredit atau lebih dikenal sebagai
Credit Union. Pendidikan dasar bagi anggota
serta komitmen. untuk menabung dari
anggota adalah syarat penting keanggotaan.
Lembaga ini tidak hanya berfungsi
sebagai lembaga pengelola keuangan,

melainkan juga lembaga yang bertujuan
agar anggotanya saling memberdayakan,
memperkuat solidaritas, dan memperkokoh
kesejahteraan masyarakat.

Credit Union (CU) Pancur Kasih didirikan
pada 28 Mei 1987 oleh Yayasan Karya Sosial
Pancur Kasih (YKSPK) di Pontianak. CU ini
didirikan sebagai sarana saling menolong
dalam mengatasi kesulitan ekonomi
rumah tangga anggota yang berada di
dalam lingkungan YKSPK. Mereka adalah
para guru di bawah yayasan pendidikan
tersebut. Awalnya, koperasi Ini berbentuk
koperasi serba usaha untuk para guru dl

YKSPK yang kemudian diubah usahanya Sebelum pembentukan CU Pancur Kasih

menjadi simpan pinjam yang memang ini, pada tahun 1985 beberapa orang
dibutuhkan oleh para guru. dari YKSPK mengikuti kursus dasar Credit

Union llihat Kotak l tentang Credit Union)

Kotak 1. Apakah Gredit Union?

Kala Credit Union alau biasa disingkat CU berasal dari bahasa laltn, Credere, yang berarti percaya

dan Unrbn yang berarti kumpulan/kesatuan (mengikat diri dalam suatu kesatuan). Jadi, Credit Union
adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang saling percaya dalam ikatan yang
mempersatukan, yang bersepakat untuk menyimpan uang mereka sehingga terkumpul modal
bersama guna dipinjamkan kepada sesama mereka dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif
dan kesejahteraan.

Credit Union kini tidak hanya berfungsi sebagai sebuah lembaga yang hanya mengelola'keuangan,
namun juga merupakan sebuah gerakan yang didasari oleh sikap saling percaya. Tujuannya
adalah untuk saling memberdayakan, memperkuat solidaritas, dan memperkokoh kesejahteraan
masyarakat, yang pelakunya adalah anggota itu sendiri, dari anggota, oleh anggota, dan untuk
anggota. Pemberdayaan di segala aspek kehidupan anggota, mulai dari aspek ekonomi, moral-sosial,
politik, dan hukum. lni memperjelas bahwa CU bukan sekadar sebuah lembaga yang semata-mata
mengelola keuangan saja.

Credit lJnion lahir dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dan bergantung pada
pendidikan. Oleh karena itu, setiap calon anggota (masyarakat) yang akan bergabung dengan CU

wajib mengikuti pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengenal dan memperdalam
seluk-beluk CU, penyamaan visi-misi sebagai anggota CU, perubahan-perubahan aspek mental,
emosional, perubahan prinsip, dan paradigma hidup.

Nilai-nilai CU adalah: 1) Menolong diri sendiri, 2) bertanggung jawab kepada diri sendiri, 3)
demokrasi, 4) kesetaraan, 5) keadilan dan solidaritas, 6) kejujuran, 7) keterbukaan, 8)tanggung
jawab sosial, 9) peduli pada orang lain. Sementara itu, prinsip-prinsip CU adalah: 1) keanggotaan
terbuka dan sukarela, 2) pengawasan demokratis oleh anggota, 3) partisipasi anggota dalam
kegiatan ekonomi,4) otonom dan kemandirian, 5) pendidikan, pelatihan, dan penerangan, 6) kerja
sama antarkoperasi, 7) kepedulian terhadap masyarakat.

Sumber: website CU Pancur Kasih (www.cupk.org)
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Credit Union (CU) Pancur Kasih: Koperasi dengan Modal Swadaya Anggota

Foto 1. Tampak Depan Kantor Pusat CU Pancur Kasih

yang diselenggarakan atas kerja sama

Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan

Agung Pontianak dengan Badan Koordinasi

Koperasi Kredit lndonesia. Pada tahun
yang sama, CU Laboratorium Khatulistiwa
Bakti berdiri, dan sebagian pengurus

YKSPK menjadi anggotanya. Berdasarkan
pengalaman tersebut, YKSPK berusaha

mensosialisasikan ide Credit Union di
kalangan pengurus dan karyawan yayasan.

Akhirnya CU Pancur Kasih didirikan, tepatnya
pada tanggal 28 Mei 1987.

Profil CU Pancur Kasih

Jenis Koperasi Koperasl Kredit

Guru, PNS, pegawai swasta,
Kara kteristil(. . ' 

oedaeang kecil dan besar,
Anesota

serta petani

Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Aset (2011) t Rp 1,2 Triliun

Prestasi dan 
Microfinance Award 2011

Pengnargaan

Perjalanan di (tiga sampai empat) tahun
pertama tidaklah mudah bagi CU Pancur
Kasih. Menurut pengelola, CU Pancur Kasih

sengaja tidak memakai nama koperasi
karena pada masa itu koperasi sering
dilihat sebagai lembaga gagal, terutama
karena stigma yang terlanjur melekat
pada Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai

sebuah lembaga keuangan yang tak
dapat dipercaya. Meski tak menggunakan

nama koperasi, CU agak sulit berkembang
karena didirikan oleh orang Dayak Katolik
sehingga CU ini dilihat sebagai organisasi
orang Dayak yang beragama Katolik saja,

sementara kata "dayak" di atas hanyalah
kiasan yang berarti mewakili orang yang

tertindas, miskin, dan termarginalisasi
secara ekonomi, budaya, dan politik, bukan
merujuk pada etnis tertentu.

Upaya terus-menerus dari para anggota
melalui sistem perekrutan oleh para

anggota akhirnya mampu menjaring banyak
anggota baru. Awalnya CU Pancur Kasih

beroperasi dengan modal Rp l-67.000,00
dan 61 orang anggota. lde CU terus
disebarkan, secara formal maupun informal,
dan dalam 4 bulan (akhir Agustus 1987),
modalnya telah mencapai Rp 2.657.700,00
dengan jumlah anggota sebanyak 82

orang. Pada tanggal 26 Desember 1996, CU

Pancur Kasih mendapatkan Badan Hukum
dengan No. 735/BH/X. Sampai saat ini,
CU Pancur Kasih telah beroperasi di 2 kota
dan 6 Kabupaten di Provinsi Kalimantan
Barat dan telah mendapat izin tempat
pelayanan hingga luar negeri. CU Pancur

Kasih terus berkembang baik dari sisi aset
dan keanggotaannya. Sampai dengan Mei
2012, total aset CU Pancur Kasih telah
mencapai sekitar Rp 1,2 Triliun dengan
jumlah anggota 106.008 orang.

Keanggotaan

CU Pancur Kasih menggolongkan
anggotanya menjadi: 1) anggota; dan 2)

anggota luar biasa. Anggota adalah mereka
yang telah dewasa (berusia di atas 17 tahun)
dan berdomisili di wilayah pelayanan CU

Pancur Kasih. Anggota luar biasa adalah

mereka yang telah dewasa (berusia di atas

17 tahun), tetapi tinggal di luar wilayah
pelayanan CU Pancur Kasih, atau mereka
yang belum dewasa (di bawah 17 tahun)
dan masih bergantung pada orang tua atau
walinya, tetapi telah memiliki rekening
simpanan di CU Pancur Kasih.

Anggota CU Pancur Kasih berhak mendapat
pelayanan yang baik dari CU Pancur

Kasih; mengikuti kegiatan pendidikan
yang dilaksanakan CU Pancur Kasih;

mendapat informasi dan laporan mengenai
perkembangan koperasi kredit; mendapat
dividen (SHU), balas jasa simpanan
(BJS), dan Bonus Prestasi Pinjaman (BPP)

sesuai ketentuan yang berlaku; mengikuti

Rapat Anggota Tahunan (RAT); serta

memilih dan dipilih menjadi Pengurus

dan Pengawas. Sementara itu, seorang

anggota berkewajiban untuk menabung

simpanan wajib secara teratur sesuai

ketentuan; mengangsur dan membayar

balas jasa pinjaman sesuai perjanjian;

turut mengingatkan anggota lain yang

lalai menyetor angsuran pinjamannya dan

kurang aktif menyimpan; menjadi penjamin

yang bertanggung jawab; mengajak orang

lain (kenalan, kerabat, tetangga) untuk
bergabung menjadi anggota CU Pancur

Kasih; mengikuti dan memahami program

solidaritas (solidaritas kesehatan dan

dana kedukaan atau yang disebut sebagai

Panabas); menjaga nama baik CU Pancur

Kasih.

Untuk menjadi anggota, seseorang harus:

Mengisi Formulir Permohonan menjadi

anggota yang telah disediakan oleh CU

Pancur Kasih;

Melampirkan L lembar pas foto ukuran

2x3 cm dan tanda pengenal (KrP/SlM);

Menerima dan memahami anggaran

dasa, anggaran rumah tangga, pola

kebijakan dan keputusan-keputusan
pengurus;

Menyetor simpanan, iuran, dan biaya

pada saat pendaftaran menggunakan

Cara I atau Cara ll (lihat Kotak 2); dan

Wajib mengikuti Pendidikan Dasar yang

diselenggarakan oleh CU Pancur Kasih

secara penuh.

Mengikuti Pendidikan Dasar'l adalah salah

satu persyaratan untuk menjadi anggota.
Pendidikan Dasar I dilakanakari selama 1
hari (8 jam). Materi Pendidikan Dasar ladalah

mengenai Credit Union secara umum, CU

Pancur Kasih, dan bagaimana menggunakan
jasa CU. Selain Pendidikan Dasar l, ada
juga Pendidikan Dasar ll bagi anggota yang

telah 1 tahun menjadi anggota. Pendidikan

Dasar ll juga dilaksanakan selama t hari (8
jam) berupa seminar atau lokakarya untuk
menggali kemampuan, pengalamanan

sukses, dan kegagalan anggota. Selain

itu, diadakan juga kegiatan atau seminar

wirausaha bagi anggota untuk mendukung
dan memberikan kemampuan dalam

memajukan usahanya.

CU Pancur Kasih memiliki kelompok-

kelompok inti, yang terdiri atas anggota (2

sampai 5 orang) yang aktif dalam kegiatan



Kotak 1. Simprnlr df,n.hrafi Ia*S haff$ dlkyarkan

Cara li memhaypt lunas pada.saat pendaftaran sbbesdr Rp

Rp 1s.000,00
Rp 1,000.00900
Rp 10,000,00
Rp, ' ,3O.0OO,00

Rp 100.000,00
Rp 25.000,00
Rp 50.000,00

Cara ll: merfibayar tunai sejumlah Rp 330.000,00 di muka
pada saat pendaftaran dan kemudian mengangsur sisa

simpanan pokok dalam jangka waktu makimal 12 buldn Uika
tidak lunas dalam 12 bulan, {naka yang bersangkutan akan
dikeluarkan dari keanggotdan). Rincian yang dibayarkan di

Rp r15.000,00

Rp 10!.000,00
Rp 10.000,00
Rp 30.00000
Rp x00.000,00
Rp 25.000,00
Rp 50.000,00

1.23t).O0O,00 yanEterdiri.atasl'
Uang Pangkal

Simpanan Pokok (minimal)

Simpanan Wajib
Biaya Pendidikan Dasar I

luran Gedung
luran Solidaritas Kesehatan (Solkes)

luran Panabas {Santunan duka}

muka adalahl
Uang Pangkal

Simpanan Pokok (minimal)
Simpanan Wajib
Biaya Pendidikan Dasar I

luran Gedung
luran Solidaritas Kesehatan (Solkes)

luran Panabas (Santunan duka)

Sumber: Brosur CU Pancur Kasih

simpan pinjam di CU Pancur Kasih, serta . Mewajibkan karyawan menjadi anggota
memiliki kemampuan berkomunikasi yang dan merekrut keluarganya untuk
baik. Setiap Tempat Pelayanan memiliki 1 menjadi anggota CU Pancur Kasih

kelompok inti. Mereka dipilih oleh anggota
maupun manajer Tempat Pelayanan CU Produk dqn Layanon
Pancur Kasih. Anggota kelompok inti dilatih

__-', ,--_.- ,---. CU Pancur Kasih melayani anggota melaluiselama semlnggu mengenal oasar-oasar 
produk simpanan, pinjaman, serta dana

solidaritas dan perlindungan

(sejenis asuransi mikro). Baik

produk simpanan maupun

pinjaman dikenakan sejenis bunga

simpanan maupun pinjaman yang

disebut sebagai balas jasa.

Simpanon

CU Pancur Kasih memiliki
dua jenis simpanan, yaitu: 1)

Simpanan Saham, yang terdiri
atas simpanan pokok dan
wajib; dan 2) Simpanan Non
Saham, yang terdiri atas 8 jenis

simpanan yang akan d'rjelaskan

berikut ini. Produk simpanan
yang tersedia disesuaikan
dengan kebutuhan anggota.
Jenis simpanan ini berkaitan
dengan hari tua, pendidikan

anak, kepemilikan rumah dan
kendaraan bermotori hingga
penyelenggaraan Hari Raya.

Credit Union serta cara mendidik, merekrut,
dan mengorganisasi anggota. Kelompok inti
bersifat sukarela, tidak mendapat gaji tetap
kecuali untuk transpor dan penghargaan

khusus, baik dalam bentuk barang
maupun uang. Kelompok inti berperan
dalam merekrut anggota baru, membantu
pelatihan anggota baru, dan membantu
penagihan angsuran pinjaman dari anggota.

Dalam merekrut anggota, CU Pancur Kasih

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

. Kegiatan Motivasi. Kegiatan ini
umumnya dilakukan di sekolah-

sekolah, instansi (baik pemerintah

maupun swasta, arisan-arisan warga,

dan lainnya). Motivasi ini bertujuan
memperkenalkan credit union maupun
CU Pancur Kasih, sekaligus merekrut
anggota baru. Motivasi dilakukan
oleh kelompok-kelompok inti yang

merupakan kader-kader CU Pancur

Kasih yang membantu CU Pancur Kasih

di berbagai tempat pelayanan.

Simponan Sa'oleotn

Simpanan Sa'aleatn adalah jenis simpanan
yang paling banyak dimanfaatkan oleh
anggota CU Pancur Kasih. So'aleatn
adalah kata bahasa Dayak yang artinya
kebersamaan. Untuk membuka rekening
simpanan Sa'aleatn, anggota dapat
menyetor minimal Rp 25.000,00, dan

ditambah Rp 25.000,00 perbulan. Jika

simpanan melebihi jumlah Rp L Juta dan

anggota rutin menyetor Rp 25.00Q00
perbulan, anggota akan mendapatkan
balas jasa t2o/o pertahun (pada bulan
berlaku). Simpanan Sa'aleatn termasuk
dalam simpanan yang dilindungi. Jika

anggota memiliki pinjaman, maka simpanan
Sa'aleatn akan secara otomatis diblokir.
Simpanan ini dilindungi dengan program

PEWARTA (Perlindungan Warisan Anggota).1

1 PEWARTA (Perlindungan Warisan Anggota) adalah
program perlindungan terhadap Simpanan dan

Pinjaman anggota. Penggantian untuk simpanan
makimal Rp 50 Juta dan pinjaman makimal Rp

150 Juta. Program ini adalah produk pelayanan

Credit Union (CU) Pancur Kasih: Koperasi dengan Modal Swadaya Anggota

Simponon Pongori

Simpanan Pangari adalah simpanan yang

bersifat lebih fleksibel, dapat diambil
walaupun anggota memiliki pinjaman.

Simpanan ini ditujukan bagi anggota

dan calon anggota. Apabila dalam 12

bulan calon anggota belum juga menjadi

anggota, maka simpanan tersebut ditutup.
Saldo minimum untuk membuka simpanan

Pangari adalah Rp 25.000,00 (dengan biaya

administrasi buka/tutup Rp 15.000,00).

Balas jasa yang diberikan sebesar 3,5%

pertahun, tetapi balas jasa dapat berubah

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Si su ka (Si m pono n Su kd re lo Be rj a n g ko )

Sisuka atau simpanan sukarela berjangka

adalah simpanan dalam jangka panjang

yang tidak mendapat perlindungan.

Semakin panjang jangka waktu yang

diambil, semakin besar juga bunga yang

akan diterima anggota. Dengan jumlah

simpanan minimal Rp 1 Juta, anggota

akan mendapatkan bunga 5% pertahun

untuk jangka waktu 3 bulan, 6% pertahun
untuk jangka waktu 6 bulan, dan 7%

pertahun untuk jangka waktu 12 bulan.

Biaya lainnya adalah administrasi buka/
tutup simpanan sebesar Rp 10.000,00 dan

meterai Rp 6.000,00. Penarikan sebelum
jatuh tempo akan dikenai penalti 3% dari
saldo simpanan kecuali penarikan terjadi
karena pemilik rekening meninggal dunia.

Simponan SeHaT (Sejohtero Hari Tuo)

SeHaT atau sejahtera hari tua adalah simpanan

dalam jangka panjang (minimal 5 tahun) yang

dilindungi jumlahnya dengan balis jasa 15%

pertahun. Saldo minimal Rp 500.000,00. Biaya

lainnya adalah administrasi buka/tutup Rp

10.000,00 dan meterai Rp 6.000,00.

Simpanon Titipon Hori Royo (TIPARA)

TIPARA adalah simpanan untuk persiapan

hari raya dan hanya dapat diambil 1

bulan sebelum hari raya. Anggota dapat
menyetor minimal Rp 50.000,00 dan

akan mendapatkan balas jasa sebesar 7%

pertahun. Besaran balasjasa dapat berubah

bersama milik anggota Puskopdit Borneo yang

mengelola risiko yang berhubungan dengan

simpanan dan pinjaman Anggota. Setiap CU

anggota Puskopdit Borneo wajib menjadi
peserta program PEWARTA. PEWARTA akan

dijelaskan lebih rinci dalam tulisan ini.

rcMENTERIAN



Credit Union (CU) Pancur Kasih: Koperasi dengan Modal Swadaya Anggota

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
tetapi keputusan tersebut dikeluarkan
dalam Surat Keputusan Pengurus.
Penarikan lebih dari 1 bulan sebelum hari
raya akan dikenai penalti 5% dari jumlah
yang ditarik, kecuali jika pemilik rekening
meninggal dunia. Biaya lainnya adalah
administrasi buka/tutup Rp 15.000,00.

Simpanon Anak dan Pelojor (Sipintor)

Sipintar adalah simpanan khusus anak-anak
dan pelajar. Jumlah minimum yang dapat
disetor adalah Rp 15.000,00. Biaya lainnya
adalah administrasi buka Rp 15.000,00.

Griyo Kasih

Griya Kasih adalah simpanan yang
ditujukan untuk membantu anggota
dalam merencanakan kepemilikan rumah.
Simpanan ini dapat dijadikan jaminan
untuk pinjaman perumahan yang juga

ditawarkan oleh CU Pancur Kasih. Saldo
minimum Rp 100.000,00 dengan bunga 4%
pertahun. Biaya lainnya adalah administrasi
tutup Rp 25.000,00 dan penggantian buku
apabila rusak atau hilang Rp 25.000,00.

Kencqnq Kosih

Kencana Kasih adalah simpanan yang

ditujukan bagi anggota dalam merencanakan
kepemilikan kendaraan. Saldo minimum
Rp 100.000,00 dengan bunga 4% pertahun.
Kencana Kaslh dapat d'rjadikan jaminan untuk
Plnjaman Kendaraan dari CU Pancur Kasih.

Pinjomon

Produk pinjaman'.yang ditawarkan oleh CU

Pancur Kasih adalah produk-produk yang

disesuaikan dengan kebutuhan anggota,
mulai dari pinjaman konsumtif (kepemilikan
rumah, kendaraan bermotor; pembelian
barang elektronik, dan barang rumah tangga
lainnya), pinjaman produktif (modal usaha),
pinjaman pendidikan hingga pinjaman untuk
biaya berobat.

CU Pancur Kasih menerapkan ketentuan
umum yang berlaku bagi setiap anggota yang

hendak mengajukan pinjaman (lihat Kotak
3). Jaminan diperlukan untuk mendapatkan
pinjaman dari CU Pancur Kasih. Jaminan
dapat berupa: (1) semua simpanan (saham

dan non saham); (2) barang berharga dengan
bukti kepemilikan yang sah; dan (3) gaji,

dengan surat kuasa pemotongan gaji dan

surat perintah bayar. Barang jaminan yang

diserahkan dikuatkan dengan surat-surat
yang sesuai dengan ketentuan hukum dan
dapat dilakukan di hadapan Notaris. Pihak

CU Pancur Kasih dapat menarik simpanan
anggota untuk mengangsur pokok dan

membayar balas jasa pinjaman, serta

menyita barang jaminan lainnya apabila

terjadi kelalaian pinjaman. Dokumen
jaminan pinjaman tidak dapat ditarik
sebelum jumlah saldo pinjaman mencapai
10% di bawah jumlah saldo simpanan yang

dijaminkan. Proses pencairan pinjaman
antara t hari sampai dengan sekitar 2
minggu. Pinjaman bisa cair dalam waktu
sehari jika besarnya pinjaman sama atau

kurang dari jumlah simpanan yang dimiliki
oleh anggota di CU Pancur Kasih.

Penjamin juga diperlukan untuk
mendapatkan pinjaman. Calon peminjam
yang akan meminjam di atas jumlah
simpanannya wajib menyertakan minimal
2 orang penjamin yang menandatangani
surat permohonan dan perjanjian
pinjaman. Pihak yang dapat menjadi
penjamin adalah sesama anggota

biasa yang saling mengenal. Penjamin

bertanggung jawab atas kelancaran
pembayaran pinjaman anggota yang

dijaminnya. Pengurus, pengawas,

penasihat, serta staf CU Pancur Kasih tidak
diperkenankan menjadi penjamin (atau

saksi).

Foto 2. Anggota CU Pancur Kasih mengantri untuk

mendapatkan Pelayanan

Pinjomon Pendidikan

Pinjaman Pendidikan diberikan kepada

anggota untuk membantu biaya
pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
Persyaratan untuk mendapatkan
pinjaman ini adalah menunjukkan
bukti lulus tes di Perguruan Tinggi atau
bukti bahwa yang bersangkutan akan

Kotak 3, Ketentuan umum untuk mendapat
pinjaman dari CU Pancur Kasih

. Memenuhi persyaratan keanggotaan;

. Pemohon wajib berkonsultasi kepada bagian

kredit atau petugas di Tempat Pelayanan;
. Konsultasi tidak dapat diwakilkan. Jika diperlukan,

konsultan kredit dapat meminta pemohon
menghadirkan suami/isteri/ahli waris yang sah;

. Pemohon mengisi Surat Permohonan pinjaman yang

telah disediakan disediakan oleh CU Pancur Kasih;
. Calon peminjam wajib melampirkan fotokopi

KTP/Kartu Keluarga atau tanda pengenal lainnya
yang masih berlaku;

. Setiap permohonan pinjaman harus mendapat
persetujuan dari suami/isteri yang sah, dan pada

saat pencairan pinjaman, bagian kredit dapat
meminta suami/isteri yang sah untuk dihadirkan
(bagi ying sudah berkeluarga);

. Besar pinjaman yang dikabulkan menjadi
wewenang bagian kredit berdasarkan hasil
penelitian terhadap tujuan pinjaman, kerajinan

menabung, kemampuan mengembalikan,
prestasi dan partisipasi sebagai anggota

CU Pancur Kasih (dalam hal menabung dan
pengembalian pinjaman);

. Untuk menjamin keamanan pinjaman, petugas

bagian kredit dapat meminta jaminan tambahan
selain simpanan kepada peminjam;

. Taksiran nilai barang jaminan menjadi
kewenangan bagian kredit;

. Semua surat yang berkaitan dengan Perjanjian
Pinjaman ditandatangani di atas meterai;

. Perikatan-perikatan dapat dikuatkan dengan Akta

Notaris;
. Perjanjian pinjaman di atas Rp 1.000.000,00

harus bermeterai;
. Anggota boleh mengajukan maksimal tiga produk

pinjaman;
. Tujuan Pinjaman tidak boleh benentangan dengan

Visi dan Misi Koperasi Kredit (CU) Pancur Kasih;
. Balas Jasa Pinjaman ditetapkan dalam keputusan

pengurus, dan sewaktu-waktu dapat berubah;
. Angsuran pokok dan balas jasa pinjaman

dilakukan setiap bulan, kecuali produk- produk
yang diatur khusus;

. Setoran pinjaman diutamakan untuk balas jasa

pinjaman;
. Apabila angsuran pokok pinjaman dilakukan

lebih dari satu kali pada bulan yang sama,

maka perhitungan balas jasa pinjaman bulan
berikutnya berdasarkan saldo pinjaman pada saat
jatuh tempo bulanan;

. Pinjaman yang diberikan kepada anggota

dilindungi oleh program PEWARTA Puskopdit

Borneo;
. Pinjaman di atas ketentuan program PEWARTA

wajib diasuransikan;
. Anggota Luar Biasa yang belum dewasa (di bawah

17 tahun) tidak berhak meminjam;
. Anggota Luar Biasa yang tinggal di luar wilayah

pelayanan CU Pancur Kasih berhak meminjam
maksimal sebesar simpanan.

Sumber: Disarikan dari Monuol Kebijakon

Perkrediton CUPK, tahun 2011
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menyusun skripsi, pagu pinjaman Rp 50
Juta dengan jangka waktu pengembalian
maksimal 50 bulan. Pinjaman ini dikenakan
balas jasa2 1,8% menurun perbulan,

Kredit Menomboh Simpanan (KMS)

Kredit Menambah Simpanan (KMS) adalah
pinjaman yang dicairkan seluruhnya
untuk menambah Simpanan Saham,
Simpanan Sa'aleatn, maupun Simpanan
SeHaT. Pinjaman ini dicairkan pada saat
pengajuan pinjaman. Jangka waktu
pengembalian maksimal 36 bulan dengan
balas jasa L,75% perbulan menurun. Jika
tidak mengangsur pinjaman selama 2
bulan berturut-turut, maka simpanan yang
dijaminkan akan ditarik untuk melunasi
seluruh saldo pinjaman. Anggota baru
yang belum mengikuti pendidikan dasar
dapat mengajukan pinjaman atau Kredit
Menambah Simpanan ini.

Pinjoman Serbonekq

Pinjaman Serbaneka adalah pinjaman
yang ditujukan untuk membantu anggota
membiayai keperluan keluarga seperti
pengadaan barang-barang elektronik dan
perabot rumah tangga. Untuk mendapatkan
pinjaman serbaneka, simpanan anggota
(Saham, Sahleatn dan/atau SeHaT) harus
mencapai minimal 40% dari total pinjaman
yang dicairkan. Pagu makimal pinjaman
adalah Rp 50 Juta dengan jangka wahu
pengembalian makimal 36 bulan, dan balas
jasa 2% menurun perbulan (atau 1,5% tetap).

Pinjomon Griya Kasih

Pinjaman Griya Kasih adalah Pinjaman
yang ditujukan untuk membantu anggota
membangun, membeli, dan memperbaiki
rumah. Ketentdan pinjaman adalah sebagai
berikut:

. Rumah yang dibangun, dibeli, atau
diperbaiki menjadi jaminan pinjaman;

. Rumah tersebut diasuransikan sesuai

dengan jangka waktu pengembalian
pinjaman;

. Peminjam memiliki Simpanan Griya Kasih

minimal 20% dari pinjaman yang dicairkan;

2 Balas jasa pada dasarnya adalah bunga
pinjaman. Dalam tulisan ini, bunga ditulis
sebagai balas jasa sesuai dengan istilah yang

digunakan oleh CU Pancur Kasih.

. Jangka waktu pengembalian pinjaman

maksimal 18 bulan; dan

. Balas jasa pinjaman 1,5o/o menurun
perbulan, balas jasa ditetapkan dengan

Surat Keputusan Pengurus.

Pinjoman Kencqno Kosih

Pinjaman Kencana Kasih adalah untuk
pembelian kendaraan seperti mobil
dan sepeda motor. Untuk mendapatkan
pinjaman untuk membeli sepeda motor
atau mobil, ketentuannya adalah sebagai
berikut: 1) anggota telah memiliki
Simpanan Kencana Kasih minimal 30% dari
harga sepeda motor yang akan dibeli; 2)
jangka waktu pengembalian maksimal 48
bulan (untuk motor) atau 50 bulan (untuk
mobil) dan diasuransikan selama 2 tahun; 3)
pinjaman untuk sepeda motor bekas jangka

waktu pengembaliannya maksimal 36 bulan
untuk motor dan 48 bulan untuk mobil; 4)
BPKP dari sepeda motor yang dibeli menjadi
jaminan pinjaman; 5) apabila peminjam
tidak mengangsur pinjaman selama 3 bulan
berturut-turut, maka seluruh jaminan akan
diambil untuk melunasi seluruh pinjaman;

dan 6) balas jasa pinjaman ditetapkan
dengan Surat Keputusan Pengurus sebesar
1,9% menurun.

Pinjaman Pertanion

Pinjaman Pertanian adalah pinjaman
yang digunakan untuk membiayai usaha
agrobisnis atau budi daya komoditas
pertanian seperti padi, jagung, dan lain-
lain. Balas jasa 0,9% tetap dibayar di
muka. Ketentuan pinjaman adalah sebagai
berikut: 1) balas jasa pinjaman dibayar di
muka; 2) peminjam bersedia didampingi
oleh petugas dari CU Pancur Kasih;3

3) janeka waktu pengembalian sesuai
masa tanam sampai panen (maksimal 6
bulan); dan 4) pelunasan pokok pinjaman
dilakukan setelah panen.

3 Persyaratan mengenai adanya pendampingan

ini mulai diperkenalkan pada tahun 2Ot2 dan
akan dijalankan sepenuhnya tahun 2013.
Sebelumnya, persyaratan pinjaman pertanian
ini sama dengan pinjaman jenis lainnya.
Pendampingan ini dimakudkan agar para

petani ini mampu memanfaatkan lahan sebaik
mungkin dan mengerti cara penanaman serta
pembibitan yang baik. Untuk pelatihan ini,
CUPK bekerja sama dengan PSE (Pusat Sosial

Ekonomi) Keuskupan Pontianak.

Pinjomon Perkebunon

Pinjaman Perkebunan adalah pinjaman yang

digunakan untuk membiayai penanaman

komoditi tanaman keras, seperti karet
kakaq dan buah-buahan lainnya dengan
balas jasa 1,6% efektif atau Q9% tetap.
Ketentuan pinjaman adalah sebagai

berikut: 1) peminjam telah menjadi anggota
CU Pancur Kasih minimal 1 (satu) tahun;
2) pencairan pinjaman dilakukan secara

bertahap; 3) jangka waktu pengembalian

makimal 60 bulaU dan 4) bersedia

didampingi oleh petugasdari CU Pancur Kasih

secara berkelompok.4 Tujuan pendampingan

adalah untuk menyelamatkan lingkungan
dan agar anggota memiliki kendala

atas lahan mereka. Pendampingan ini
dilakukan bekerja sama dengan Pusat

Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Pontianak.

Dalam pendampingan tersebut, peminjam

mendapat penyuluhan mengenai bibit
karet unggul yang ramah lingkungan,
cara penanaman karet, serta prospek
perkebunan karet. Sebelum mengajukan
pinjaman, anggota harus membentuk
kelompok terlebih dahulu dengan jumlah

anggota 3-5 orang. Anggota kelompok dipilih
sendiri oleh calon peminjam berdasarkan
kedekatan terhpat tinggal. Rencananya,

kelompok ini akan berbentuk kelompok
tanggung renteng. Sistem tanggung
renteng ini digunakan dengan tujuan agar

anggota dapat saling mengawasi dalam
pengembangan perkebunannya.

Pinjomon Moddl Usqhq

Pinjaman untuk modal usaha memiliki
3 jenis pinjaman, yaitu Pinjaman Mekar
Usaha, Pinjaman Usaha Musiman, dan
Pinjaman Modal Proyek.

Pinjomon Mekor Usoho adalah pinjaman

untuktambahan modal usaha atau membuka
usaha baru. Untuk mendapatkan Pinjaman

Mekar Usaha, peminjam harus memiliki
tempat usaha yang jelas. Pagu pinjaman
maksimal Rp 75 Juta dengan jangka waktu
pengembalian makimal 60 bulan dengan

balas jasa 7%tetap dan dibayar di muka.

4 Persyaratan mengenai adanya pendampingan

berkelompok ini mulai diperkenalkan tahun
2OJ,2 dan akan dijalankan sepenuhnya tahun
2073. Sebelumnya pinjaman perkebunan

sudah tersedia tetapi belum ada persyaratan

seperti ini. Sifat pinjaman inisebelumnya adalah
pinjaman individual.

MDAN PEREilCANAAtr PEMBAilGUNAN NASIOtrAL (BAPPENA5)
KEilENTERIAN KOPERASI, USAHA reCIL DAN MEilEilqH
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Pinjomon Usoha Musiman adalah pinjaman
yang dapat digunakan sebagai modal usaha

musiman. Pagu pinjaman Rp 5.000.000,00
dengan balas jasa L% tetap perbulan dan

dibayar di muka, jangka waktu pengembalian
maksimal 6 bulan, dan pelunasan pokok
pinjaman dibayar pada saat jatuh tempo.

Pinjomon Modal Proyek adalah pinjaman
yang ditujukan untuk membantu anggota
mendanai pengerjaan proyek dengan pagu

maksimal 30%dari nilai proye( jangka waktu
pengembalian 12 bulan atau sesuai dengan

waktu pengerjaan, balas jasa tetap 2%

perbulan untuk pinjaman Rp 10 Juta sampai
Rp 75 Juta, atau 2,5% tetap untuk pinjaman
di atas Rp 75 Juta. Balas jasa dibayar di
muka, pokok pinjaman dapat diangsur
pertermin pencairan dana proyek. Jangka

waktu pengembalian maksimal 12 bulan
(disesuaikan dengan waktu pengerjaan).

Calon peminjam harus telah memiliki
kepastian untuk mengerjakan suatu proyek
yang dibuktikan dengan Surat Perintah
Kerja (SPK), menyerahkan kelengkapan

administrasi berupa Akta Pendirian
Perusahaan (APP), buki pemenang tender
atau penunjukan dan Surat Perintah
Kerja. Peminjam juga harus menyerahkan
barang jaminan dengan bukti surat-surat
kepemilikan atas barang tersebut.

Pinjomon Biayo Berobat

Pinjaman ini diberikan kepada anggota
yang memerlukan sejumlah dana untuk
biaya berobat. Pagu pinjaman makimal Rp

25 Juta. Balas jasa 1,75% efekltf atau 0,8%

tetap dengan jangka waktu pengembalian

makimal 60 bulgn. Pinjaman ini diberikan
kepada anggota yang memerlukan dana

berobat bagi salah satu anggota keluarganya.

Loyanon Perlindungon

Bqlos tosq Anggota (BIA)

Anggota mendapatkan balas jasa atas

simpanan yang mereka titipkan di CU

Pancur Kasih, dan membayar balas jasa

kepada CU Pancur Kasih ketika mereka
meminjam dari koperasi ini. Balas jasa

yang diberikan kepada anggota disebut
sebagai balas jasa anggota (BJA). Balas jasa

anggota ini terdiri atas balas jasa simpanan
(BJS) dan Bonus Prestasi Pinjaman (BPP).

BIS dan BPP diberikan kepada anggota
yang aktif menyimpan dan mengembalikan

pinjaman sesuai ketentuan. Anggota yang

tidak menyetor simpanan wajib lebih dari 4
bulan dalam setahun tidak berhak atas BJS

penuh. Anggota yang mengangsur pokok

dan balasjasa pinjaman secara penuh sesuai
perjanjian berhak atas BPP penuh. Anggota
yang lalai atau mengangsur pokok pinjaman

dan balas jada pinjaman kurang dari jumlah

seharusnya selama 3 (tiga) bulan atau lebih
dalam satu tahun tidak berhak atas BPP.

BJS dan BPP yang diterima setiap anggota
dimasukkan ke dalam Slmpanan Sa'aleatn,

Simpanan Saham, dan/atau didistribusikan
untuk melunasi iuran solidaritas anggota.

Sqntunqn Rqwat lnqp

Santunan rawat inap berlaku bagi anggota
yang memiliki Simpanan Sa'aleatn dan
Simpanan SeHaT minimal Rp 5.000.000,00
dan telah mengendap minimal 30 hari,
serta telah mengangsur pokok dan balas
jasa sesuai dengan perjanjian bagi anggota
yang meminjam. Santunan tidak diberikan
jika rawat inap terjadi akibat mengonsumsi
minuman keras dan narkoba, terlibat
perkelahian, atau akibat rencana bunuh diri.
Santunan diberikan maksimal 10 hari rawat
inap dengan rincian sebagai berikut:

. Rp 50.000,00/hari untuk anggota yang

Simpanan Sa'aleatn dan atau Simpanan

SeHaT nya antara Rp 5 Juta sampai

dengan Rp 10 Juta;

. Rp 100.000,00/hari untuk anBgota yang

Simpanan Sa'aleatn dan atau Simpanan

SeHaT nya lebih dari Rp 10 Juta sampai
dengan Rp 15 Juta; dan

. Rp 150.000,00/hari untuk anggota yang

Simpanan Sa'aleatn dan atau Simpanan

SeHaT nya lebih dari Rp 15 Juta.

Agar bisa mendapatkan santunan rawat
inap, bukti pembayaran rawat inap asli dari
rumah sakit harus diserahkan kepada CU

Pancur Kasih. Setelah memperoleh klaim
simpanan rawat inap, simpanan tidak dapat
ditarik minimal 12 bulan ke depan.

Sdntunon lbu Melohirkan dqn Anok
(StMELDA)

SIMELDA berlaku bagi anggota yang

memiliki Simpanan Sa'aleatn dan
Simpanan SeHaT minimal Rp 5 Juta

dengan ketentuan sebagai berikut:

. Simpanan sudah mengendap 12 bulan
sampai saat melahirkan;

Aktif menabung dan mengangsur
minimal 12 bulan terakhir;

Besar santunan melahirkan Rp

300.000,00;

Jika anak yang dilahirkan didaftarkan
sebagai anggota CU di bawah umur
1 bulan, akan diberikan hadiah

simpanan sebesar Rp 500.000,00 ke

dalam simpanan yang bersangkutan.

lbu Tukinem (44) odalah searang wanita
muslim yang aktif berwirousoha dqn
teloh menjadi onggota Cu Pancur Kasih

selomo 74 tohun. lbu Tukinem pertamo
koli mendengar mengefioi CU Pancur Kasih

dori seorong staf CU Poncur Kasih yang

kebetulon mengontrok rumahnya, Sqat itu
lbu Tukinem,sibuk rneminiam dari berhagai
sumber untuk membeli mobil pengangkut
koyu demi membontu usoho suominya.
lbu Tukinem pertoma kali meminJam Rp 7

Juto untuk dimosukkan sebogai tabungan
dengon cicilon 6 bulon. Seteloh itu, io
rutin meminjam ddn seteloh lunos, ia
akon menombah jumlah pinjamannyo

seiring dengdn perkembongan usohanyo.

lo meminjam Rp 5 Jutd, lalu Rp 10 Juta,

meningkat ke Rp 25 Juto, lalu Bp 50 tuto,
da n terakhi r yanq sekorang sedang be rjalon
adoloh Rp 7OO Jutd (siso 7 kali angsuron).
Soot ini, lbu Tukinem telah memiliki 7 mobll
pribodi, 3 truk, 5 motor, serto beberopa
unit rumah. Setelah pinjamannyo selesai,

ia berencanq untuk meminjom Rp 15O Juto
untuk membeli 1 unit truk pengangkut

kelopo sawit. lo akon menggunokon
simpanan dan sertifikat depositonya
sebogai jominon. lbu Tukinem memitiki 3

anok perempuon don 7 anak lokiJaki yqng

masing-masing teloh dibukokon tabungon
di CU Pancur Kasih. la berhorap ketiko
anok-onoknyo sudoh dewosd, mdndiri, don
menikah, jugo akon menjadi onggoto CIJ

Poncur Kasih.

lbu Tukinem tidak memiliki simpondn
atou pinjaman di tempot loin, Dahulu,
io pernoh mencoba memlnjam melalui
bdnk, namun prosesnyo sdngot sulit
kdreno sdot itu usdhanya.belun memiliki
SIUP. Soat itil, ordng-orcng dl sekitamyo
mengkhawatirkan usaha kristenisosi padd

anggoto CU di Kdlimonton Borat, nomun
beliou tetap berkomitmen menabung.
lbu Tukinem turut berpdrtisipasi dalam
tdbungan kemotian don sakit, ia pernah

mengojukon klaim don pertonggungannya

dirssa cukup memuoskan, Beliau
$engetahui adanya pembaglan. SHU,

nomun SHIJ tersebut secord otomotis
masuk ke dolam simpanonnya karena tidak
pernah diombil. Ibu Tukinem tidak pernah

mengikuti RAT.

Sumber: Hosil wawoncoro dengon anggota
CU Poncur Kasih
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Soli d o ritqs Kese hqta n (SO LKES)

SOLKES merupakan iuran solidaritas
untuk anggota yang sakit atau berobat.
Setiap anggota CU Pancur Kasih wajib
menjadi peserta SOLKES. luran dibayar Rp

25.000,00 pertahun. Klaim maksimal yang
dapat diajukan sebesar Rp 200.000,00
setahun untuk setiap peserta dan harus
diajukan dengan bukti (kuitansi) yang sah
atas nama anggota yang bersangkutan.
Besar iuran dan santunan untuk anggota
dapat ditinjau setiap tahun. Yang
menarik adalah, SOLKES dapat digunakan
untuk pengobatan tradisional maupun
pengobatan modern. Penggantian atas
biaya pengobatan tradisional dilakukan
setelah anggota menyerahkan surat
keterangan yang dibuat dengan disaksikan
oleh minimum 1 orang anggota CU Pancur
Kasih. Yang dapat diganti pembayarannya
adalah semua bahan ramuan tradisional
yang digunakan serta jasa pengobat
tradisional.

Untuk pengobatan di Rumah Sakit atau
Puskesmas, yang dapat diganti adalah
obat-obatan yang dibeli berdasarkan resep
dokter, mantri, atau dari Puskesmas; obat
yang dibeli langsung dari praktik dokter
atau bidan; serta biaya pengobatan oleh
dokter atau bidan di Rumah Sakit atau
Puskesmas. SOLKES tidak menanggung
biaya:

. Konsultasi kehamilan dan obat-obatan
yang berhubungan dengan kehamilan;

. Biaya persalinan melahirkan normal,
termasuk obat-obata n nya;

. Konsultasi dan
kontrasepsi KB;

obat-obat/alat

. Pembelian kacamata, gigi palsu,
tambal gigi, pembersihan karang gigi,
dan alat bantu dengar;

. Obat tradisional yang berupa jamu,
obat kuat, suplemen, dan obat-obat
penangkal penyakit lainnya yang dijual
bebas di pasaran.

Pano m utn Bohato Su bdyatn ( Pa no BoS)

PanaBaS adalah santunan duka sebesar Rp

5 Juta yang diberikan bagi anggota yang
meninggal dunia. luran Panabas sebesar
Rp 50.000,00 pertahun. Santunan diajukan
oleh ahli waris di Tempat Pelayanan CU

Pancur Kasih tempat yang bersangkutan
tercatat sebagai anggota.

Pengajuan santunan harus disertai kartu
anggota dan surat keterangan meninggal
dunia dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat
yang berwenang lainnya.

Progrom Perlindungan Worisan Anggota
(PEWARTA).

PEWARTA adalah produk pelayanan

bersama milik anggota Puskopdit Borneo
yang mengelola risiko yang berhubungan
dengan simpanan dan pinjaman anggota.
Setiap Koperasi Kredit (CU) anggota
Puskopdit Borneo wajib menjadi peserta
PEWARTA. PEWARTA terdiri atas:

. Perlindungan terhadap simpanan
anggota yang disebut SWASA

SWASA diberikan kepada ahli waris
anggota yang meninggal dunia yang
dihitung berdasarkan simpanan saham
dan simpanan setara saham almarhum
atau almarhumah yang diikutsertakan
dalam program PEWARTA; dan

. Perlindungan terhadap piutang
anggota yang disebut BETANG

BETANG melindungi piutang anggota
yang meninggal dunia atau cacat total
yang dihitung berdasarkan saldo piutang
almarhum atau almarhumah atau anggota
yang cacat total tetap.

Pagu klaim SWASA adalah sebagai berikut:

. Anggota (luar biasa) yang berusia
sampai dengan 1 tahun mendapat
penggantian sebesar tOO% dari
simpanan dengan pagu Rp 5 Juta;

. Anggota yang berusia di atas 1 tahun
sampai dengan 70 tahun mendapat
penggantian sebesar 70O% dari
simpanan yang dilindungi PEWARTA

dengan pagu Rp 50 Juta;

. Anggota yang masuk CU pada usia

50 tahun sampai dengan 70 tahun
mendapat penggantian sebesar 100%

dari simpanan dengan pagu Rp 10
Juta;

. Jika terjadi penarikan simpanan pada
usia 70 tahun, maka klaim yang dibayar
sebesar saldo simpanan terendah
sesuai ayat (b) atau (c) di atas.

Pagu klaim BETANG adalah sebagai
berikut:

. Anggota yang meminjam saat berusia
berusia 17 sampai dengan 60 tahun
mendapat penggantian dengan pagu

sebesar Rp 150 Juta;

o Anggota yang meminjam saat berusia
60 tahun sampai 70 tahun mendapat
penggantian dengan pagu sebesar Rp

50 Juta.

Manfoat bagi Anggota

Anggota CU Pancur Kasih merasa telah
mendapatkan banyak manfaat dari
koperasi ini. Manfaat pertama adalah
terciptenya kebiasaan menabung yang

memang diwajibkan oleh koperasi ini.
Manfaat kedua adalah tersedianya dana
bagi anggota yang bersumber pada

tabungan mereka sendiri atau pinjaman
yang dapat digunakan untuk berbagai
keperluan, mulai dari penambahan modal
usaha sampai dengan keperluan membeli
rumah dan kendaraan bermotor. Manfaat
ketiga adalah melalui pembagian SHU.

Pembogion Sisq Hqsil Usqho

Pembagian SHU CU Pancur Kasih dapat
dilihat di Tabel 1. Persentase pembagian

SHU berubah-ubah dalam 3 tahun
terakhir, tetapi pembagian SHU untuk
anggota selalu yang paling besar. SHU

untuk anggota dibagikan dalam bentuk
balas jasa simpanan saham dan bonus
prestasi pinjaman.

Model pembagian SHU di CU Pancur Kasih

memiliki keunikan tersendiri, karena nilai
SHU yang dibagikan kepada anggota lebih
besar dari hasil SHU perhitungan laba/
rugi koperasi. Total SHU yang dibagikan
adalah total pendapatan dikurangi total
biaya ditambah SHU tahun sebelumnya
ditambah utang bunga Simpanan
Sa'aleatn. Walaupun SHU terlihat
mengalami penurunan, hasil usaha yang

diterima oleh anggota terus mengalami
peningkatan dalam tiga tahun buku
terakhir.

w-"4n/
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Tabel 1, Pembagian SHU CU Pancur l(asih Tahun 2009-2011 Petunjuk pelaksanaan tersebut
disusun oleh pihak pengelola,

dibahas dengan pengurus, dan
akhirnya disahkan oleh pengurus
melalui SK Pengurus.

Foto 3. Pelayanan terhadap anggota

Sistem pengelolaan sumber daya manusia
CU,Pancur Kasih sudah disusun dengan
jelas, mulai dari proses perekrutan,
status kepegawaian, penggajian, hak dan
kewajiban karyawan, hingga sanksi yang

dikenakan jika terjadi pelanggaran.

Perekrutan pegawai baru dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan dari
setiap Tempat Pelayanan (TP). Setiap TP

paling tidak membutuhkan seorang kasil
konsultan yang menangani konsultasi
simpan pinjam, serta staf lapangan. Jika

analisis kebutuhan sudah dilakukan, unit
sumber daya manusia membuat pengajuan

kepada manajer sumber daya manusia.
Manajer sumber daya manusia akan

menganalisis perlu tidaknya perekrutan
pegawai baru dilakukan, dan kemudian
menulis surat rekomendasi ke pengurus

sebagai pemberitahuan tentang perlunya
perekrutan staf baru.

Setelah persetujuan didapatkan,
pengumuman penerimaan pegawai

baru dibuat dan diumumkan melalui
pemberitahuan di tempat-tempat
pelayanan, radio, website CU Pancur Kasih.

Persyaratan untuk menjadi pegawai CU

Pancur Kasih adalah: minimum lulusan SMA;

belum menikah (dan bersedia tidak menikah
setidaknya sampai 2 tahun setelah menjadi
calon pegawai); berusia antara 20-26 tahun
untuk kasir atau 23-30 tahun untuk petugas

lapangan; orang tua atau saudara kandung
tidak sedang bekerja sebagai pengurus,
pengawas, atau pegawai CU Pancur Kasih;

bersedia ditempatkan di semua tempat
pelayanan CU Pancur Kasih, dan bersedia

menjadi anggota CU Pancur Kasih. Khusus

untuk calon petugas lapangan (Account

Officer atau AO), memiliki SIM C adalah
bagian dari persyaratannya.

Proses seleksi calon pegawai terbagi ke

dalam 6 tahap (lihat Gambar 1). Jika lulus

dalam keenam tahapan tersebut,
mereka akan menerima pembekalan

berupa in closs troining selama 3-4

minggu mengenai wawasan tentang
bidang kerja, penjelasan mengenai

Credit Union, serta deskripsi

mengenai CU Pancur Kasih. Setelah

itu, calon pegawai ini akan disebar
ke tempat pelayanan (TP) untuk
menjalankan on the job troining

(OJT) selama 3 bulan. Setiap bulan mereka

dievaluasi dan dipindah dari satu TP ke

TP lain. Sampai di tahapan ini, mereka
yang lulus seleksi masih berstatus sebagai
pegawai kontrak. Jika lulus OJI, mereka akan

mendapat SK calon pegawai untuk masa

kerja satu tahun. Selama masa setahun

tersebut, ada evaluasi 6 bulanan untuk
menilai kinerja mereka. Setelah tahapan ini

selesai, barulah mereka diangkat menjadi
pegawai tetap.

Untuk penguatan pegawai, mereka

rutin menjalani pendidikan. Pendidikan
dilakukan oleh pelatih dari dalam maupun

dari luar CU Pancur Kasih. Selain itu, secara

berkala juga dilakukan retreot bagi pegawai

yang tujuannya memotivasi karyawan,
menguatkan komitmen, dan loyalitas
terhadap lembaga.

Gambar 1. Proses seleksi calon pegawai

Sumber: Diolah dari lapomn keuangan MTCU Pancur Kasih tahun 2009,2010, dan 2011 Sumber Doyo Manusia

Perluasan Layanan dan Strategi
Pengembangan Usaha

CU Pancur Kasih telah memiliki 36 tempat
pelayanan (TP) yang tersebar di dua kota

dan enam kabupaten di Kalimantan Barat.

Tempat Pelayanan ini bukanlah kantor
cabang karena pengaturan dan pengawasan

keuangan adalah wewenang kantor pusat.

Sampai saat ini CU Pancur Kasih hanya
bergerak di bidang simpan pinjam.
Pengurus dan pengelola sudah beberapa
kali mendapat tawaran perluasan usaha,
tetapi hingga saat ini CU Pancur Kasih

tetap setia para prinsip awalnya sebagai
lembaga keuangan yang hanya mengelola
uang anggota untuk disalurkan kembali
kepada anggota.

Tato Kelola Koper'asi

CU Pancur Kasih dapat berkembang
dengan baik selama 25 tahun terakhir
karena telah dikelola dengan baik.
Sudah ada sistem yang jelas mengenai
perekrutan anggota dan persyaratan

keanggotaan, prosedur simpan pinjam
dan pelayanan kredit, pengelolaan sumber
daya manusia, pengawasan, pelaporan,
pengelolaan risiko, serta pengambilan
keputusan. Petunjuk pelaksanaan

kebijakan CU Pancur Kasih sudah bersifat
operasional, beberapa di antaranya telah
dibuat Prosedur Pengoperasian Standar
(Standard Operating Procedure atau SOP)

nya, khususnya dalam pelayanan simpan
pinjam dan pengelolaan keuangan.
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Sumber Wawancara dengan bagian 5DM CU Pancur Kasih

Selama masih berstatus sebagai pegawai

kontrak, seseorang berhak atas honor
Rp 500.000,00 perbulan ditambah uang
makan dan uang transpor. Jika sudah
berstatus calon pegawai melalui SK calon
pegawai, calon pegawai mendapat 80%
dari gaji keseluruhan. Pegawai tetap
akan mendapat gaji penuh; tunjangan
jabatan (untuk yang menduduki jabatan
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struktural); tunjangan listrik, perumahan,
keluarga, makan dan transpor; THR 1

kali setahun (sebulan gaji); pelayanan
kesejahteraan (santunan sakit), serta
diikutsertakan dalam asuransi swasta
untuk pertanggungan kecelakaan kerja,
Mekanisme penilaian kinerja yang baru
sudah dirancang dan sedang diujicoba.
Selama ini penilaian ini dilakukan oleh
setiap manajer yang bekerja sama dengan
unit sumber daya manusia. Hal-hal yang
dilihatterbatas pada kehadiran, kepatuhan
pada aturan, pernah menimbulkan
masalah atau tidak selama bekerja baik
dalam hubungan dengan sesama rekan
kerja maupun dengan pihak lain (anggota
CU Pancur Kasih), serta apakah yang
bersangkutan telah menjalankan tugas
yang dibebankan kepadanya. Promosi
biasanya dilakukan jika ada kebutuhan.

Gambar 2. Strukur organisasi CU Pancur Kasih

Sumberi Lembaran Struktur Organisasi CU Pancur Kasih, 2012

Setiap pegawai di tempat pelayanan
bertanggung jawab kepada manajer TP.

Manajer TP bertanggung jawab kepada
Chief Operational Officer (CO). Kepala
Divisi bertanggung jawab kepada Chief
masing-masing, dan Chlef bertanggung
jawab kepada CO, CO bertanggung
jawab kepada pengurus, dan pengurus
bertanggung jawab kepada anggota (lihat
Gambar 2 mengenai struktur organisasi).

Ro pot Ang g oto Tq h u n a n se rta M e kq ni s m e
Pengombilan Keputuson

Seperti juga koperasi lainnya, Rapat Anggota
Tahunan (RAT) adalah pemegang mandat
tertinggi di CU Pancur Kasih. Karena CU

Pancur Kasih sudah memiliki lebih dari
100.000 anggota, sistem perwakilan anggota
digunakan untuk keikutsertaan di dalam
RAT (lihat Gambar 3). Anggota yang ingin
ikut serta dalam RAT dapat mendaftarkan

diri di tempat-tempat
pelayanan. Setiap TP

mendapat kuota jumlah

anggota yang dapat ikut
serta dalam RAT. Besarnya

kuota ditentukan secara
proporsional terhadap
jumlah anggota di setiap
TP. Jika anggota yang

terdaftar telah memenuhi
kuota, pendaftaran keikut-
sertaan RAT ditutup. Jika

tidak, anggota akan dipilih
untuk mewakili TP oleh
Kelompok lnti. Anggota
yang dipilih ini haruslah
seseorang yang telah
menjadi anggota paling

tidak selama L tahun dan

aktif dalam kegiatan CU

Pancur Kasih.

Sebelum RAT dilaksanakan, 1--2 minggu
sebelumnya dilaksanakan pra-RAT di
setiap TP. Wakil pengurus, pengawas,
dan pengelola hadir dalam pra-RAf,,

menyampaikan laporan pengurus dan
pengawas, serta mendengarkan masukan
maupun keluhan dari anggota di setiap TP.

Setiap anggota berhak hadir dalam pra-RAT

tersebut. Hasil dari pra-RAT adalah laporan
pra-RAT yang kemudian dikonsolidasikan
oleh pihak pengelola CU, Pancur Kasih

menjadi laporan RAT. Di dalam RAL
pengurus dan pengawas menyampaikan
laporan pengurus dan berbagai kebijakan

W
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yang akan diambilditahun buku berikutnya.

Keputusan-keputusan yang harus diambil
melalui mekanisme RAT adalah keputusan
yang menyangkut kepentingan anggota
secara langsung seperti suku bunga
simpanan dan pinjaman, serta produk
simpan pinjam yang akan dikeluarkan
oleh koperasi. Kenaikan gaji pegawai
juga diputuskan di dalam RAT karena
menyangkut pen8gunaan uang anggota.
Keputusan-keputusan yang tidak
berhubungan langsung dengan anggota
tidak memerlukan persetujuan RAl, cukup
Surat Keputusan pengurus. Meski berbentuk
SK pengurus, keputusan seperti ini tetap
dapat diawasi pelaksanaannya oleh Dewan
Pengawas. Pengurus dan pengawas dipilih
melalui mekanisme RAT (lihat Gambar 3).

Pengurus dan pengawas bertugas selama
4 tahun. Pra-RAT mencalonkan sejumlah
anggota aktif sebagai calon pengurus dan
pengawas. Biasanya yang dipilih sebagai

calon pengurus maupun pengawas adalah
anggota aktif CU Pancur Kasih yang telah
bertugas sebagai SPO (Service Point
Organizerls. Sejumlah calon yang dipilih
dari setiap TP ini kemudian dibawa ke RAT

(pleno) untuk dipilih dan disahkan sebagai
pengurus dan pengawas.

Gambar 3. Proses penyelenggaraan RAT

Mffil lffil @li lt**"|t"*'lt I

Mekanisme Pengqwqson dan Pelaporan

Pengurus adalah pihak yang membuat
kebijakan bagi CU Pancur Kasih.

Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh
pihak pengelola koperasi (manajemen).
Pengawas bertugas mengawasi
pelaksanaan kebijakan secara lebih umum
dan tidak sampai rincian pengelolaannya.

Pelanggaran pegawai dibagi ke dalam
3 tingkatan: ringan, sedang, dan berat.
Pelanggaran ringan jika berkaitan dengan
absensi maupun jam kerja, pelanggaran
sedang jika yang bersangkutan mangkir
dari pekerjaannya, sedangkan pelanggaran
berat jika menyangkut pelanggaran visi dan
misi lembaga, kesalahan prosedur pencairan
pinjaman, penyelewengan keuangan
dan penyalahgunaan aset lembaga, serta
menjadi pengguna narkoba. Sanksi dari
pelanggaran berat adalah skorsing maupun
pemutusan hubungan kerja (PHK).

5 Service Point Officer (SPO) adalah perpanjangan

tangan pengurus di setiap Tempat Pelayanan.
Mereka bertugas mengawasi kegiatan di TP dan
menjadi tempat berkonsultasi para manajer TP.

SPOjuga bertugas memberi pendidikan kepada
calon anggota. SPo dipilih oleh anggota di
setiap TP dan memiliki masa kerja sama dengan
npengurus. SPO adalah kader terbaik yang

merupakan calon-calon pengurus CU Pancur
Kasih yang akan dipilih oleh anggota.
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Pengawasan terhadap hal- Gambar 4. Klnerja keuangan CU Pancur Kasih tahun 2$9-2011 (dalam

hal yang sifatnya operasional miliarrupiah)

adalah tanggung jawab dari re 
I

lnternol Audit Compliance 
lyang berkedudukan di ** 
I

bawah Chief Executive Officer ** l
(CEO)6. Pengawasan kegiatan
di Tempat Pelayanan dibantu * 

]

Orgonizerl. Di setiap TP rata- ** l

rata tersedia dua orang SPO. mh

Pengurus melakukan rapat
koordinasi minimal sekali

dalam sebulan. Ada rapat
yang sifatnya rutin bulanan,
ada pula yang diselenggarakan

Sumberi Diolah dari laporan

berdasarkan kebutuhan. Rapat-rapat ini
bertujuan memantau perkembangan
koperasi setiap bulannya.

Setiap bulan CU Pancur Kasih mengirim
laporan keuangan ke Puskopdit Borneo
dimana lembaga koperasi ini menjadi
anggota. Selain itu, laporan keuangan
bulanan juga diserahkan ke Dinas Koperasi
Provinsi Kalimantan Barat.

Sistem Pengelolaan lnlormasi

Dalam dua tahun terakhiL CU Pancur Kasih

telah menggunakan sistem pengelolaan

informasi Sl KOPDITCS, yang dikembangka n

oleh lnduk Koperasi Kredit (lnkopdit),
di tempat-tempat pelayanannya, Akan
tetapi, sistem ini belum on-line antar satu
TP dengan TP lainnya.

Kineria Keuangan

CU Pancur Kasill merupakan salah satu
koperasi kredit yang berkembang pesat

di lndonesia dan dari sisi besaran aset
telah menjadi.terbesar kedua di lndonesia
setelah CU Lantang Tipo. Aset CU Pancur
Kasih tumbuh tiap tahunnya (lihat Gambar
4), dan dalam 3 tahun terakhir ini rata-rata
pertumbuhannya sebesar 22,7%o. Kondisi
keuangan CU Pancur Kasih mencerminkan
kesetiaannya pada bentuk Credit lJnion
yang dipilihnya sebagai model lembaga.

Simpanan anggota yang terus tumbuh
(rata-rata 23,5% pertahun dalam tiga

tahun terakhir ini) menunjukkan bahwa CU

Pancur Kasih berhasil mendidik anggota
untuk menabung. Rata-rata pertumbuhan
simpanan lebih tinggi daripada
pertumbuhan piutangnya, bahkan lebih
tinggi daripada pertumbuhan aset dan
modalnya. Kebiasaan menabung memang
dibentuk di dalam CU melalui pendidikan
dasar bagi anggota maupun menjadi
bagian dari persyaratan keanggotaan dan
persyaratan untuk mendapatkan pinjaman
dari koperasi ini. Terus tumbuhnya
simpanan juga menunjukkan bahwa
kepercayaan anggota masih tetap tinggi
kepada CU Pancur Kasih.

Strotegi Menghimpun don Menyolurkon
Dona

Pemanfaatan produk keuangan oleh
anggota CU Pancur Kasih telah mampu
mamandirikan lembaganya tanpa harus
menggunakan dana dari luar anggota.
Kebutuhan keuangan anggota dapat
terlayani dengan baik oleh Koperasi ini.
Penghimpunan dana dilakukan melalui
penyediaan produk-produk simpanan
yang variatif yang disesuaikan dengan
kebutuhan anggotanya seperti kebutuhan
dana pendidikan (Sipintar), kebutuhan
dana kesehatan, kebutuhan dana hari raya
(Tipara), kebutuhan dana hari tua (SeHaT),

kebutuhan dana mendadak (Sisuka).

Tiap anggota memiliki simpanan di CU

Pancur Kasih, namun besaran simpanan
disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing. Strategi ini terbukti sangat
efektif dalam menghimpun dana dari
anggota. Keberhasilan CU Pancur Kasih

dalam menghimpun dana ini tentunya
tidak terlepas dari sistem pendidikan

yang diterapkan kepada anggotanya
yang berhasil menimbulkan kesadaran
menabung di antara anggotanya, juga

karena manfaatnya dapat dirasakan
oleh anggota. Dari keenam jenis produk
simpanan tersebut yang paling banyak
jumlah penyimpannya adalah Simpanan
Sa'aleatn. Komposisi masing-masing
produk dari total penghimpunan produk
dapat dilihat di Gambar 5.

Gambar 5. Komposisi pemanfaatan produk CU Pancur

(asih tahun 2011

Sumber Laporan RAT CU Pancur Kasih tahun 2011

Produk penyaluran dana di CU Pancur Kasih

meliputi pinjaman produktif, pinjaman
konsumtil dan pinjaman darurat. Ketiga

produk tersebut tumbuh rata-rata
pertahunnya sebesar 15,6%. Produk yang

memberikan kontribusi terbesar adalah
produk pinjaman produktif yang diikuti
pinjaman konsumtil dan sisanya pinjaman
darurat (lihat Gambar 5).

Gambar 6. Pencairan pinjaman di CU Pancur Kasih tahun

2010 dan 2011

2010 2011

\:

6 External Auditor (Layanan akuntan publik)
belum diperlukan karena selama ini CU Pancur
Kasih hanya menggunakan modal sendiri yang

berasal dari anggotanya dan tidak pernah

meminjam dari pihak lainnya.

Sumberj Laporan RAT CU Pancur Kasih t

Perbandingan antara jumlah piutang dan
simpanan di CU Pancur Kasih termasuk
mendekati angka rasio ideal (menurut
Peraturan Menteri Koperasi & UKM
sebesar 80-90%), hampir semua dana yang

dihimpun dari anggota dapat tersalurkan
kembali kepada anggotanya. Walaupun
dari sisi partumbuhan simpanan lebih
besar dibandingkan piutangnya, namun
rasionya masih baik (lihat Tabel 2).
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Iabel 2. Loon to Deposit Rotio (LDR) CU Pancur Kasih

tahun 2009-2011 (dalam miliar rupiahI

2009 2010 2011

Surnber: Diolah dari laporan keuangan RAT CU

Pancur Kasih tahun buku 2009,2010. dan 2011

Pendopoton don Sisq Hqsil Usoha

Pendapatan CU PancurKasihjuga mengalami
peningkatan dalam periode 2009-2011
(lihat Gambar 7), dengan rata-rata
pertu m bu ha n sebesa r !2,7 %. Peningkalan
pendapatan operasional didukung oleh
kontribusi balas jasa pinjaman anggota
sebesar 88,4%, sedangkan sisanya berasal
dari pendapatan bukan usaha. Pendapatan
tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya, dan tahun 2011 tumbuh
sebesar 13,6%.

Gambar 7. Perkembangan pendapatan dan SHU CU

Pancur Kasih tahun 2ffi9.2011 (dalam miliar rupiah)

s 4.51 str

sendiri dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan rata-rata sebesar 2,8yo.

Selamatiga tahun terakhir, pengurus CU

Pancur Kasih tidak membuat keb'rjakan baru
atau perubahan kebijakan yang berkaitan
dengan peningkatan modal sendiri.

. Efisiensi"

Berdasarkan hasil penghitungan, pada

tahun 2011 diperoleh angka rasio BOPO

sebesar 70,7%. Angka rasio ini lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam

tiga tahun terakhir rasio BOPO mengalami
kenaikan rata-rata 6,4yo. Berdasarkan

standar Kementerian Koperasi & UKM,
dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu
tiga tahun tersebut tingkat efisiensi usaha
CU Pancur Kasih relatif baik (di bawah 90%).

. Likuiditas

Selama tiga tahun terakhir rasio likuiditas CU

Pancur Kasih mengalami peningkatan rata-
rata sebesar 32,3% pertahun, dengan rasio

tertinggi 27,7% (2017L Jika dibandingkan
dengan angka rasio terbaik menurut
Peraturan Kementerian Koperasi & UKM
yang terdapat pada interval 70%-15%,

maka dapat dikatakan bahwa angka rasio

tersebut menunjukkan posisi yang aman
bagi pengelolaan kas lembaga, namun tidak
menguntungkan dari sisi ekonomi.

Tingginya angka likuiditas ini disikapi
oleh pengurus dengan menempatkan
sebagian dananya di beberapa bank milik
pemerintah antara lain Bank Mandiri,
Bank BRl, Bank BNl, Bank BPD Kalbar, dan
tahun 2011 membuka rekening baru di
Bank BTN dan Bank Permata.

Tabel 3. lndikator Kinerja Keuangan CU Pancur Kasih

tahun 2009-2011

Rasio 2009 2010 2011

Sumber: Diolah dari laporan keuangan RAT CU

Pancur Kasih tahun buku 2009,2010, dan 2011

. Kemandirian dan Pertumbuhan

Selama tiga tahun terakhir, angka rasio
ROA berada dl bawah standar penilaian
kesehatan koperasi (10%) dan secara rata-
rata mengalami penurunan sebesar 27,1%o.

Pendapatan CU Pancur Kasih sebenarnya
mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan
biaya lebih besar dibandingkan
pendapatannya. Jika dilihat dari struktur
biayanya, penurunan ROA disebabkan
adanya kenaikan biaya yang bersumber
dari adanya rekening biaya baru pada

tahun 2010 yang berupa penyisihan dana
cadangan risiko umum. Hal tersebut
menyebabkan terjadinya kenaikan
aset yang juga sekaligus menurunkan
pendapatan Koperasi, sehingga ROA nya
juga menurun.

. Jatidiri Koperasi

Jatidiri koperasi yang pengukurannya

menggunakan angka rasio Promosi
Ekonomi Anggota (PEA) mengindikasikan
manfaat ekonomi yang berasal dari
kontribusi anggota. Dalam tiga tahun
terakhir angka rasio PEA CU Pancur Kasih

cenderung mengalami penurunan. Pada

tahun 2011 angka rasio PEA CU Pancur
Kasih adalah sebesar 44%, berada di atas
rasio ideal sebesar 10% (berdasarkan

Peraturan Kementerian Koperasi dan
UKM), yang berarti telah memberikan
manfaat ekonomi bagi anggotanya.
Penurunan angka PEA ini terjadi karena
sebagian kontribusi pendapatan bukan
berasal dari anggota (balasjasa pelayarian

dari pinjaman anggota), tetapi dari
pendapatan bunga simpanan (seperti
tabungan atau deposito) dari Bank.

Strategi Pengelolaan Risiko

Tingkat kredit bermasalah (Non
Performing Loon atau NPL) di CU Pancur
Kasih tahun 2011 sebesar 12% mengalami
fluktuasi dalam 3 tahun terakhir ini.

Upaya CU Pancur Kasih untuk mengurangi
terjadinya risiko antara lain:

. CU Pancur Kasih melakukan tindakan
pencegahan dalam pengelolaan

risiko kredit dan risiko fraud melalui
berbagai bentuk pembinaan terhadap
anggota dan karyawan secara intensif
dan sistematis;
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lndikator Keuangan

CU PanculKasih sebagai salah satu
Koperasi Kredit yang terbesar di lndonesia
yang mendapatkan kepercayaan dari
anggota dan bekerja atas dasar kebutuhan
layanan keuangan anggotanya tetap harus
menjaga kestabilan dan keberlanjutan
usaha. Beberapa indikator kinerja CU

Pancur Kasih dapat dilihat pada Tabel 3.

o Permodalan

Kecukupan modal sendiri yang ditunjukkan
dengan nilai CAR CU Pancur Kasih berada di
atas standar minimal yang harus dipatuhi
(ffrenurut Peraturan Menteri Koperasi
& UKM sebesar 8%). Kecukupan modal

*r*rnrr*,o* *o"r*w*aa,a

&o

tsa

1{B

l&@

1@@

m
ffi

DAtr MEtrENAf



t'." .: " 
1+ i:

Credit Union (CU) Pancur Kasih: Koperasi dengan Modal Swadaya Anggota

Tiap pinjaman selalu ada jaminan, baik
berupa jaminan simpanan maupun
agunan fisik;

Setiap peminjam harus dijamin oleh
dua orang penjamin yang merupakan
anggota CU Pancur Kasih;

Penarikan dana hanya dapat dilakukan
di Tempat Pelayanan CU Pancur Kasih.

Penarikan hanya dapat dilakukan oleh
anggota yang bersangkutan dan tidak
dapat diwakilkan kecuali ada surat kuasa;

Semua produk dan bidang kerja telah
memilikiSOP yang jelas dan terbukukan
dengan rapi yang disosialisasikan
kepada semua karyawan;

Pengajuan pinjaman dari anggota
harus dikonsultasikan kepada konsultan
pinjaman yang ada di setiap TP;

Anggota dan calon anggota
mendapatkan pendidikan baik tentang
produk keuangan maupun bentuk
pengembangan ketrampilan lainnya;

Apabila nasabah melakukan pelunasan

sebelum jatuh tempo kontrak
pinjamannya, maka anggota hanya
dikenakan beban bunga sampai pada

saat pelunasan tersebuU

Keterlambatan pembayaran pinjaman
sesuai dengan waktu pembayaran akan

dikenai biaya denda sebesar !% dari
angsuran (pokok plus bunga) perbulan.

CU Pancur Kasih bergabung dengan
CU yang lain dan membentuk koperasi
sekunder (Puskopdit Borneo) yang

melakukan penghimpunan dana untuk
perlindungan terhadap anggotanya.

Peran Pemerintah dan Lembaga Lain

Selama ini peran pemerintah dalam
CU Pancur Kasih adalah dalam bentuk
pengesahan badan hukum, pengesahan AD/
ARl, maupun kehadiran dalam setiap RAT

yang diselenggarakan oleh CU Pancur Kasih.

Karena CU Pancur Kasih tidak bersedia
menerima pinjaman maupun hibah dari
lembaga lain, baik pemerintah maupun
swasta, tidak ada peran pemerintah dalam
hal bantuan dana kepada koperasi ini.

Lembaga lain yang berperan adalah
dari sesama Credit Union melalui Pusat

Koperasi Kredit. CU Pancur Kasih, bersama
3 koperasi kredit lainnya di Kalimantan
Barat, menjadi anggota Puskopdit Borneo.

Kerja sama antarkoperasi di dalam
Puskopdit Borneo adalah pengembangan

SDM melalui berbagai pelatihan bagi
pegawai koperasikoperasi kredit tersebut,
serta interlendrng sesama CU. Puskopdit
Borneo adalah koperasi sekunder yang

menjadi anggota dari lnduk Koperasi Kredit
bersama-sam'a dengan Puskopdit lainnya di
seluruh lndonesia.

Kesimpulan

CU Pancur Kasih adalah koperasi yang

setia menjalankan prinsip Credit Union.
Credit Union sendiri odaloh lembaga yang

hanya mengelola dana dari anggota dan
disalurkan untuk anggota dan menjalankan
pendidikan bagi anggota secara konsisten.
Produk keuangannya adalah bagian dari
pelayanan bagi anggotanya karena semua
produk tersebut, baik simpan maupun
pinjam, terutama dikembangkan untuk
menjawab kebutuhan anggota pada

umumnya. Risiko atau pun kebutuhan
mendesak yang pada umumnya dihadapi
seseorang, yang upaya penanganannya

sering kali membutuhkan dana cukup
besar, telah diupayakan untuk dijawab
oleh CU Pancur Kasih melalui produk
keuangannya. Produk simpan pinjam serta
dana perlindungannya berupaya menjawab
kebutuhan suatu keluarga sesuai siklus

kehidupan keluarga. Produk-produk
tersebut berkaitan dengan melahirkan,
menyekolahkan anak, membeli rumah dan
kendaraan, modal usaha, biaya berobat,
hingga meninggal dunia. Produk simpan
pinjam dan perlindungannya setidaknya
telah membantu anggota mengatasi risiko
yang mungkin saja berpengaruh besar
terhadap kesejahteraan keluarga anggota
karena pemenuhan kebutuhan terhadap
hal-hal tersebut sering kali membutuhkan
biaya besar yang tak terduga sifatnya.

Keberhasilan CU Pancur Kasih terus terjadi
selama 25 tahun sampai dengan kondisinya
sekarang ini. Hal ini menunjukkan
bahwa koperasi sesungguhnya mampu
beroperasi hanya dengan memanfaatkan
dana dari anggota dan hanya untuk
kepentingan anggota asalkan dikelola
dengan sangat baik. Tata kelola yang

baik, mulai dari pengelolaan sumber
daya manusia, mekanisme pengawasan

dan pertanggungjawaban, hingga sistem
pelayanan simpan pinjam dan pengelolaan

keuangan, telah menjadikan lembaga
ini dapat dipercaya oleh anggotanya
dan mampu melaksanakan kepercayaan
anggotanya.

Meskipun demikian, sikap CU Pancur
Kasih dalam menjalankan usahanya yang

hanya mengelola dana anggota untuk
disalurkan sebagai pinjaman kepada

anggota mengakibatkan lembaga ini

belum memanfaatkan dana berlebih yang

mungkin dapat lebih dimanfaatkan untuk
kepentingan anggota.

Didukung oleh:
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