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APA ITU USB…? 

. 
1. Organisasi sosial kemasyarakatan yang tujuan utamanya untuk melakukan 

pembinaan dalam keekonomian masyarakat yang khususnya para pelaku 

usaha Gurem, UMKM dan UKM. 

2. Didirikan pada tanggal 29 Jamuari 2019 di Depok oleh Muhamad 

Rusmono. S.E., M.Ak. beserta rekan-rekan satu visi yang mendukung 

untuk didirikannya komunitas keekonomian masyarakat. 

3. Adapun sosial kemasyarakatan lainnya yang menjadi ruang lingkup USB 

adalah Bidang Lingkungan, Kerohanian, Kesehatan, Seni Budaya dan 

Pendidikan. 

4. Didirikan berdasarkan Akta No. 01, tanggal 18 Agustus 2020 dan 

tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Idonesia Nomor AHU–006965.AH.01.07. Tahun 2020. 
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APA ITU USB…? – (lanjutan) 

. 

Sekilas Biografi Inisiator dan Pendiri USB: 

Mumad Rusmono, S.E., M.Ak., lahir di Desa Banjaratma, Brebes, Jawa 

Tengah, tanggal 29 Januari 1973 dengan 10 bersaudara dan sebagai anak terakhir 

(bungsu). 

Saat ini bekerja sebagai salah satu Associate Director di BDO Indonesia yang 

merupakan perusahaan bidang jasa layanan Audit, Appraisal, Perpajakan, 

Pelatihan dan advisory yang merupakan afiliasi dari BDO International yang 

memiliki peringkat nomor 5 dunia dan nomor 4 Indonesia. 

Pekerjaan meliputi Bidang IT Audit, Manual System Development, Good 

Corporate Governance Assessment, Internal Control Assessment, Data 

Analytic, Investigation Audit dan Financial Audit Support, Co-sourcing 

Internal Audit yang telah digelutinya selama kurang lebih 20 tahun. 
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Rusmono telah banyak memiliki pengalaman dalam bidang layanan jasa konsultan baik di sektor pemerintahaan 

maupun swasta yang hampir di seluruh bidang usaha seperti Koperasi, Yayasan Pendidikan, Manufaktur, 

Farmasi, Sekuritas, Pariwisata, Oil and Gas, Mining, Financing, Banking, Plantation, Contractor, 

Hospitality, Insurance, Telecommunication, Broadcasting, Advertising, Retail dan Transportation. 

Selain sebagai konsultan, Rusmono juga memiliki hobby mencipta lagu, bernyanyi, bermain musik dan 

berorganisasi untuk mengamalkan atas ilmu yang telah dimilikinya sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi 

banyak orang yang membutuhkan. 
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KERANGKA DASAR KONSEP 

USB 
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. 
Kerangka Konsep Dasar USB dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

KERANGKA DASAR KONSEP USB – (lanjutan) 

PANCASILA DAN UUD 45 

PEDULI BANGSA 

CIPTAKAN EKONOMI RAKYAT YANG MANDIRI, 

KUAT DAN KOKOH MELALUI PERSATUAN DAN 

KESATUAN BANGSA DEMI NKRI TERCINTA 
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KERANGKA DASAR KONSEP USB – (lanjutan) 
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KERANGKA DASAR KONSEP USB – (lanjutan) 
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KERANGKA DASAR KONSEP USB – (lanjutan) 
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 Continual Processing  

 Continual Improvement 

 Continual Achievement 

USB – 3C 
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. TUJUAN USB 
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Beberapa tujuan USB adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai wadah silaturahmi antara anggota dalam konsep Kebhinekaan untuk melakukan 

sharing, diskusi, berbagi ilmu pengetahuan dan kemanfaatan lainnya yang saling 

menguntungkan secara prefesional. 

2. Meningkatkan keekonomian masyarakat yang mandiri dan kokoh melalui program binaan 

dan sinergitas usaha yang transparan, dapat dipertanggung-jawabkan dan profesional 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan 

3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama untuk memupuk dan memelihara 

budaya silaturahmi dan gotong royong sebagai tradisi kehidupan bangsa untuk 

memperkuat prsatuan dan kesatuan dalam Kebhinekaan. 

4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya keseimbangan 

lingkungan dan rasa cinta yang tinggi terhadap seni, budaya dan hasil kaya bangsa 

sendiri.  

5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjalin kerukunan hidup 

bernegara dan beragama yang rukun, saling menghormati, damai dan sejahtera. 
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6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan 

untuk dapat meningkatkan kepedulian dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang 

tinggi. 

7. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui pendidikan yang dilakukan 

dengan program pelatihan/seminar secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 

8. Turut andil dalam terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan bangsa yaitu tercapainya 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. 

 

 

 

 

TUJUAN USB – (lanjutan) 
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TUJUAN USB – (lanjutan) 
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Organisasi sosial 

kemasyarakatan yang tujuan 

utamanya berperan serta 

menumbuh kembangkan 

keekonomian bangsa melalui 

pembinaan khususnya kepada 

para pelaku Usaha Gurem, 

UMKM dan UKM.  
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. VISI DAN MISI USB 

UTAMA SINERGI BANGSA (USB) 
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Visi : 

Tumbuh menjadi “Organisasi Sosial Masyarakat” yang kuat, mandiri dan 

bermartabat dengan mengedepankan silaturahmi dan gotong royong secara 

suka rela dan profesional untuk bersama-sama membangun bangsa berdasarkan 

pada Pancasila dan UUD 45. 

 

VISI DAN MISI USB 
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Misi : 

1. Menjadi Media komunikasi, konsultasi, informasi dan berbagi 

ilmu dan aktivitas bagi para anggota di seluruh Indonesia. 

2. Menjadi Mitra strategis melalui kerja sama antara anggota dan 

lainnya untuk menciptakan kemajuan baik dalam aktivitas bidang 

sosial, lingkungan, pendidikan, seni dan budaya, keagamaan, 

politik dan keekonomian masyarakat secara bersama-sama dalam 

menciptakan kepedulian bangsa. 

3. Menjadi Alat pemersatu bangsa dalam konsep silaturahmi 

Kebhinekaan yang penuh kekeluargaan tanpa melihat latar 

belakang anggota, baik dalam ras, suku, agama, budaya dan 

lainnya. 

4. Membangun Rasa Kepedulian Bangsa yang tinggi dengan 

menjaga tali kasih dan sayang serta rasa kesetiakawanan sosial 

diantara anggota untuk menjaga keutuhan NKRI. 

VISI DAN MISI USB – (Lanjutan) 
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5. Menjadi Agen Perubahan melalui penanaman nilai kebajikan dan 

perdamaian untuk membangun kepedulian bangsa melaui aktivitas bidang 

keekonomian UMKM/UKM, lingkungan, pendidikan, budaya, 

kerohanian dan kesehatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan 

UUD 45. 

VISI DAN MISI USB – (Lanjutan) 
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. METODOLOGI USB 
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“Metodologi 3Six5’One (3651 USB Methodology)”, 

sebagai pendekatan (Approach) dalam pengembangan 

(Development) organiasi, sebagai berikut: 

1. 3 (Three), USB mengacu pada 3 (Tiga) Kunci 

Utama Unsur Penggerak Aktivitas dan/atau 

Program, sebagai berikut: 

 Sosial; USB berorientasi pada aktivitas dan/atau program yang 

bersifat sosial masyarakat, dilakukan secara suka rela dan 

gotong royong. 

 Seni Budaya; USB selalu mengkobinasikan seni budaya 

Indonesia agar tetap lestari dan mendongkrak keramaian 

pelaksanaan aktivitas dan/atau program, sehingga terjalin 

sinergi yang hidup. 

 Keekonomian; USB berorientasi untuk dapat membangun dan 

membina keekonomian masyarakat yang terintegrasi, saling 

menguntungkan dan profesional.  

Metodologi USB  
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2. 6 (Six), USB bergerak dan berkembang secara terarah dan sistematis dengan 

mengacu pada 6 (Enam) Unsur Penggerak dan Pengendali Risiko/Proses 

(Risk/Process Driver), sebagai berikut: 

 Manusia (Man); Me-manage Manusia dengan baik di setiap tahapan pelaksanaan 

aktivitas dan/atau program. 

 Metode (Method); Menetapkan Metode yang tepat sasaran dan tepat guna (seperti 

kebijakan, sistem dan prosedur tata kelola) di setiap tahapan pelaksanaan aktivitas dan/atau 

program. 

 Material (Material); Me-manage Material/Sumber Daya secara tepat guna dan 

berkualitas secara  efektif dan efisien dalam setiap tahapan pelaksnaan aktivitas dan/atau 

program. 

 Mesin (Machine); Me-manage Mesin secara memadai, tepat sasaran dan tepat guna dalam 

setiap tahapan pelaksanaan aktivitas dan/atau program. 

 Lingkungan (Environment); Me-manage Lingkungan/Tempat secara memadai dalam 

setiap pelaksanaan aktivitas dan/atau program.  

Metodologi USB – (lanjutan) 
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 Administrasi (Administration); Me-manage Administrasi secara memadai dalam setiap 

pelaksanaan aktivitas dan/atau program.  

3. 5 (Six); USB bergerak dan berkembang secara terarah dan sistematis dengan 

mengacu pada 5 (lima) Unsur Tujuan Pengendalian Sebagai Dampak 

Atas Pelaksanaan Terjadinya Proses/Program (Impact), sebagai berikut: 

 Waktu (Time); Pengendalian waktu secara memadai dalam setiap pelaksanaan aktivitas 

dan/atau program. 

 Kuantitas (Quantity); Pengendalian kuantitas secara memadai dalam setiap pelaksanaan 

aktivitas dan/atau program. 

 Kualitas (Quality); Pengendalian kualitas secara memadai dalam setiap pelaksanaan 

aktivitas dan/atau program. 

 Satuan Harga (Unit Price); Pengendalian nilai satuan harga secara memadai dalam setiap 

pelaksanaan aktivitas dan/atau program. 

 Uang (Money); Pengendalian keuangan secara memadai dalam setiap pelaksanaan 

aktivitas dan/atau program.  

Metodologi USB – (lanjutan) 
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4. 1 (One); USB bertekat dengan hati dan nurani secara tulus dan ikhlas untuk 

bergerak secara harmoni dalam Satu Tujuan, yaitu bersama membantu 

program pemerintah dalam upaya mewujudkan keekonomian masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pncasila dan UUD 45. 

Metodologi USB – (lanjutan) 
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1 ‘ One 



KERANGKA Metodologi USB, dapat digambarakan sebagai berikut: 

Metodologi USB – (lanjutan) 
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6 Unsur Penggerak 

1. Man 

2. Method 

3. Material 

4. Machine 

5. Environment 

6. Administration 

5 Unsur Pengendalian 

1. Time 

2. Quality 

3. Quantity 

4. Unit Price 

5. Money 

 

Manage 

3 Unsur Penggerak Utama Aktivitas: 1. Sosial, 2. Seni Budaya dan 3. Keekonomian  

Tujuan Organisasi 

Tercapainya 

perekonomian rakyat 

yang mandiri, kuat dan 

kokoh untuk turut andil 

membangun bangsa 

berdasarkan Pancasila 

dan UUD 45 
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ORGANISASI PENDUKUNG 

USB 

UTAMA SINERGI BANGSA (USB) 
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BEBERAPA Maksud dan Tujuan Organisasi Pendukung, sebagai berikut: 

1. Dikembangkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sesuai Visi dan Misi USB. 

2. Merupakan Program Jangka Panjang yang terintegrasi, berkelanjutan dan 

berkesinambungan (Sustainable Concepts). 

3. Meliputi ruang lingkup sosial dan keekonomian baik berupa Koperasi, Yayasan 

dan Unit Bisnis dalam bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas atau lainnya yang 

relevan dan tidak saling berbenturan (Menimbulkan Konflik). 

4. Memiliki penekanan tujuan yang berbeda-beda namun merupakan bagian yang tak 

dapat terpisahkan dan TERINTEGRASI dalam upaya membangun keekonomian 

masyarakat Indonesia yang mapan, adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila 

adan UUD 45.  

5. Bertujuan untuk optimalisasi tujuan USB yang dilakukan secara baik dan per 

tahapan mengacu pada regulasinya masing-masing untuk menghindari Konflik 

baik dengan Regulasi dan Kepentingan . 

 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB 
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SKEMA Pengembangan Organisasi Pendukung USB, sebagai berikut: 

 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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USB 

KOPERASI 

YAYASAN 

UNIT BISNIS 



 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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1. Wadah silaturahmi anggota dan masyarakat. 

2. Membina keekonomian masyarakat secara suka 

rela dan gotong royong. 

3. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara 

secara baik mengacu UUD 45 dan Pancasila 

untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

4. Membina kesadaran Cinta Tanah Air dan Bangsa 

yang kuat dan kokoh. 

5. Membina kesadaran untuk Cinta Seni Budaya, 

Produk dan Karya Indonesia. 

6. Sarana sharing untuk meningkatkan pengetahuan 

baik dalam keekonomian maupun lainnya. 

7. Sarana sinergi keekonomian, sosial 

kemasyarakatan dan lainnya. 

STATUS SEBAGAI INDUK ORGANISASI (SUDAH 

BERDIRI) 
KOMUNITAS USB 



 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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Optimalisasi Pembinaan Keekonomian Anggota dan 

Masyarakat Melalui Sinergitas Keekonomian Untuk 

Dapat Menghasilkan Keuntungan Guna Untuk 

Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama Para 

Anggotanya Secara Profesional Melalui Pembagian 

SHU dalam Wadah Koperasi, sehingga Dapat 

Menopang Aktivitas Komunitas dan Yayasan. 

STATUS SEBAGAI UNDERBOW ORGANISASI 

(DALAM PROSES  PERIJINAN) 
KOPERASI USB 



 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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Optimalisasi Pembinaan Program Sosial 

Kemasyarakatan Melalui Lembaga Pendidikan 

Entrepreneur UMKM/UKM, serta  Aktivitas Sosial 

Kemasyarakat Lainnya yang Dapat Menghasilkan 

dengan Konsep Sosial dalam Bentuk Yayasanm 

sehingga Dapat Menopang Aktivitas Komunitas. 

STATUS SEBAGAI UNDERBOW ORGANISASI ( 

DISESUAIKAN SITUASI, KONDISI DAN 

KEBUTUHAN) 

YAYASAN USB 



 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan 

Keekonomian Melalui Pembentukan Unit Usaha 

Komersial Dengan Konsep Sinergitas yang 

Menghasilkan Keuntungan Untuk Mendukung 

Keekonomian Anggota dan Masyarakat, sehingga 

Dapat Menopang Aktivitas Komunitas, Koperasi dan 

Yayasan. 

STATUS SEBAGAI UNDERBOW ORGANISASI ( 

DISESUAIKAN SITUASI, KONDISI DAN 

KEBUTUHAN) 

UNIT BISNIS USB 



 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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KOMUNITAS USB 

Kopersi Yayasan Unit Bisnis 

TRUST 



 

 

 

ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 
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ORGANISASI PENDUKUNG USB – (lanjutan) 

Page 34 

Peduli membangun melalui kegiatan sosial kemasyarakatan demi kersejahteraan serta persatuan dan kesatuan bangsa. 



Page 35 

Peduli untuk memabangun bangsa melalui konsep silaturahmi dan sinergi antar anggota secara sukarela 

. 

KREDENTIAL PROGRAM 

USB 

UTAMA SINERGI BANGSA (USB) 
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KREDENTIAL PROGRAM USB  
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Anjungan Riau 



 

 

KREDENTIAL PROGRAM USB – (lanjutan)  
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UTAMA SINERGI BANGSA (USB) 
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DISKUSI DAN TANYA JAWAB 
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Diskusi dan Tanya Jawab 
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. PENUTUP 

UTAMA SINERGI BANGSA (USB) 
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Sekretariat : 
Perumahan Cinere Park View Blok A/12, Jalan Pulo Mangga, Rt.003/ Rw.006, 

Gerogol, Limo, Depok, Jawa Barat, INDONESIA 

Kode Pos: 16512 

 Email : sekretariat@utamasinergibangsa.com 

 Website: www.utamasinergibangsa.com 

 Telp.: +62 21 7780 1200 

 

 

TERIMA KASIH… 
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Peduli membangun melalui kegiatan sosial kemasyarakatan demi kersejahteraan serta persatuan dan kesatuan bangsa. 

mailto:sekretariat@utamasinergibangsa.com
http://www.utamasinergibangsa.com/

