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Jatiku berasal dari bahasa Dayak Kanayatn yakni Ja’atiku yang
berarti “menurut kata hatiku”. jatiku kemudian dijadikan
sebagai nama buletin cu pancur kasih. nama ini diusulkan oleh
seorang anggota awal, anggota aktif, dan selalu mendukung CU
Pancur Kasih yakni bapak Irens Gedo Gama.

Membuka bisnis Kuliner: Enak,
Mantap, Mengenyangkan, plus buat
Kaya..
Usaha kuliner merupakan salah satu bisnis yang
sangat menjanjikan. Iya, sangat menjanjikan
apalagi didukung dengan kemampuan untuk
meracik rasa, memadupadankan resep, dan
mencoba ini dan itu, pasti rasa makanan yang
akan dihasilkan akan berbeda dari makanan
lainnya yang biasa saja. Adanya keberanian
untuk mencoba resep makanan baru biasanya
dimiliki oleh anak-anak muda yang gemar dalam
memasak. Anak muda yang gemar memasak
pasti juga memiliki impian untuk menjajal bisnis
kuliner sendiri. Bisnis kuliner sendiri memiliki
pangsa pasar yang berasal hampir dari segala
jenis usia. Bisnis makanan lebih mudah untuk
menggaet pelanggan.
Untuk anak muda, tak perlu ragu lagi untuk
memantapkan tujuan dalam menggeluti dunia
bisnis kuliner. Jika ditekuni dengan sepenuh hati
dan dibarengi dengan cara-cara dibawah ini,
dijamin usaha kuliner yang akan digeluti
semakin sukses kedepannya.

1. Kreativitas itu mahal harganya, mulailah
bisnis kuliner dengan memadupadankan
cita rasa kekinian dengan resep yang
sudah ada. Dengan mengusung ide bisnis
yang tak sama dengan lainnya, dijamin produk
anda akan lebih diterima dan minim pesaing.
Jajal saja untuk mengusung makanan atau
minuman yang memang sudah populer di
masyarakat kemudian mengembangkannya
dengan berbagai pilihan rasa.
2. Tanpa perlu menyewa tempat usaha, bisa
memanfaatkan teras rumah atau mobil
untuk
berjualan
sementara.
Selain
berjualan di teras rumah, anda juga bisa
menitipkan dagangan ke warung makan
hingga toko kue.
3. Jangan lupa kabarkan bisnis anda pada
kawan dan keluarga, siapa tahu mereka
bakal jadi pelanggan utama! Jika perlu bawa
produk anda ketika anda sedang berkumpul
bersama dengan mereka. Berikan juga tester
secara cuma-cuma supaya mereka bisa
mencoba dan langsung membeli. Siapa tahu
merekalah yang akan menjadi pelanggan
utama.
4. Pasarkan lewat instagram dan gencarlah
beriklan. Terapkan pula strategi endorse
artis ternama demi mengdongkrak
penjualan. Untuk meningkatkan penjualan,
anda bisa mengendorse artis ternama. Selain

itu, perhatikan juga teknik pengambilan
gambar supaya produk anda terlihat lebih
menggiurkan.
5. Cara mengemas dagangan juga wajib
diperhatikan.
Buat
packaging yang
menarik mata supaya calon pembeli
tergiur untuk mencoba. Supaya penjualan
produk anda naik tajam, anda harus
memperhatikan betul kemasan dagangan.
Kreasikan desain produk jualan anda seunik
mungkin
supaya
calon
pelanggan
berkeinginan untuk mencoba karena sudah
jatuh cinta pada bungkusnya.
6. Tak perlu memaksa pasang tarif mahal.
Meski keuntungan per produk satuan lebih
sedikit, keuntungan anda bisa jadi tinggi
jika pembeli sudah mulai ramai mengantri.
Walaupun keuntungan per produk hanya
sedikit, namun jika permintaan tinggi maka
anda juga akan mengantongi keuntungan yang
banyak. Jaga rasa dan mutu dari produk anda
serta gencarkan saja beriklan demi menarik
pelanggan, dengan begini permintaan anda
juga akan meninggi.
7. Bisnis kuliner harus dijalani dengan
konsisten. Jangan terbiasa buka-tutupbuka agar anda tak kehilangan pelanggan
setia. Yang terpenting tetaplah konsisten
untuk memproduksi supaya usaha anda tetap
bisa berjalan kedepan. Supaya nantinya ketika

ada permintaan anda tetap bisa memenuhi,
hal ini pun akan mencegah anda kehilangan
pelanggan.
8. Demi bisnis yang terus berjalan, modal
utama anda haruslah keuletan. Supaya
jualan anda lebih maju lagi, jangan
berhenti membuat inovasi. Dengan selalu
berinovasi akan membuat pembeli selalu
tertarik mencoba dan akan menjadikan bisnis
anda makin sukses kedepannya.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda
terutama anak muda untuk memulai bisnis
kuliner. (berbagai Sumber)

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
GM / Deputi Koperasi Kredit CU
Pancur Kasih periode 2015-2019
Pelantikan dan pengambilan sumpah
General Manager yang baru, 8 Agustus 2015,
diikuti dengan terpilihya jajaran managemen
yang baru dengan ditandai dengan pengangkatan
beberapa Deputi yang bekerja untuk saling
membantu dan berkerjasama mengembangkan
lembaga Koperasi Kredit CU Pancur Kasih. Dalam
kepemimpinan yang baru, Deputi Audit
merupakan yang baru. Beberapa Deputi yang
diangkat antara lain:
General Manager
: Domitius, S.H,MH
Deputi Usaha
: Suardi, S.H

Deputi Sumber Daya
Manusia
Deputi Audit

: K. Yanto, S.H
: Silvanus Ilvan
Somak, S.T
: Fulgensius S.E

Deputi Administrasi
dan Akuntansi
Deputi Teknologi
: Budi Assa, S.T
Informasi dan
Komunikasi
Pengangkatan
Deputi
yang
terpilih
merupakan hasil seleksi dari tim yang telah
dipercayai untuk memilih dan menetapkan
orang-orang yang berkompeten dibidangnya.
Deputi yang terpilih langsung dilantik dan
diambil sumpah dihadapan General Manager dan
dikukuhkan
oleh
rohaniawan
sekaligus
Penasihat Koperasi Kredit CU Pancur Kasih,
Pastor Yeremias OFM. Cap.
Jejak langkah kepemimpinan yang baru
akan segera dilaksanakan dan akan terekam
dalam setiap tindakan dan keputusan yang akan
diambil. Mari kita dukung kepemimpinan yang
baru dengan selalu bekerjasama, berkomunikasi
dengan baik tanpa didasari emosi dengan pihak
manapun, serta bersikap bijak dalam setiap
pengambilan keputusan demi kemajuan lembaga
terutama untuk kepentingan anggota sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi (admin).

Barage CU Malangkah Repo!!

