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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.

Wirausaha, Ujung Tombak
Penghasilan Masyarakat
Modern
Becoming an entrepreneur is a daydream for
millions of people. (Menjadi seorang pengusaha adalah
impian bagi jutaan manusia didunia). Tidak sedikit
dari anggota CU Pancur Kasih berwirausaha untuk
menghasilkan income (pendapatan) yang lumayan demi
menafkahi kehidupan orang-orang yang mereka sayangi.
Seperti beberapa pengusaha yang pernah penulis
wawancarai dan mengintip kisah sukses serta jatuh
bangun untuk mengembangkan usaha, mengungkapkan
bahwa diperlukan keberanian untuk mengambil resiko
karena tidak semua yang dijalani berjalan dengan sesuai
harapan.
Seperti yang telah kita ketahui dari majalah,
koran, televisi, radio dan bahkan media sosial lainnya
bahwa saat ini telah menjamur pengusaha Industri kecil
dan Menengah. Bahkan, pemerintah juga telah
mengeluarkan PP tentang pajak bagi UKM. Perlu kita
ketahui bahwa salah satu sektor pembangunan ekonomi
kerakyatan yang memegang peranan penting dan strategis
adalah pengembangan industri kecil dan menengah.
Semangat untuk mengembangkan Industri Kecil
dan Menengah memerlukan motivasi yang kuat. Apabila
motivasi anda adalah untuk mendapatkan uang yang
banyak dan berkuasa, anda akan menjadi pengusaha yang
tidak bahagia. Tetapi, apabila motivasi anda untuk

membuat dunia menjadi lebih baik, anda dapat menjadi
pengusaha yang bahagia, yaitu menjadi pribadi yang
selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu.
Dukungan untuk menjadi seorang pengusaha
yang bermotivasi tinggi tidak hanya didukung oleh
pemerintah saja, Credit Union Pancur Kasih juga sangat
menganjurkan kepada anggotanya untuk selalu
menciptakan lapangan pekerjaan/berwirausaha demi
memperoleh kebebasan finansial yaitu memperoleh
kesejahteraan baik secara individu maupun kelompok.
Seperti yang telah dilakukan demi kebaikan dan
kemajuan anggotanya CU Pancur Kasih melakukan
seminar orang muda, pembudidayaan karet, seminar
wirausaha dll.
Credit Union Pancur Kasih juga menyediakan
beberapa
produk
pinjaman
untuk
para
usahawan/wiraswasta. Beberapa produk pinjaman
yang ditawarkan dengan memberikan balas jasa yang
terjangkau diantaranya pinjaman perkebunan
dengan balas jasa 19.20%/pa, pinjaman modal usaha
22%/pa, pinjaman pertanian 10.80%/pa, pinjaman
modal proyek 24%/pa, dan usaha musiman 12%/pa.
Balas jasa yang diberikan dengan sistem menurun
setiap bulannya.
Sebagai anggota, balas jasa yang diberikan bisa
dikatakan tidak akan mencekik keuangan anggota yang
ingin mencoba menjadi pengusaha. Ada beberapa tipstips pengusaha sukses yang bisa penulis bagikan dari
Inc.com. Semoga bisa menginspirasi kita semua agar bisa
memaksimalkan semua daya dan upaya:
•Lewatkan meeting kurang penting.
Meeting hanya menghabiskan waktu jika tidak
terjadi kesepakatan. Ada banyak cara untuk
berkomunikasi yang lebih efektif berkat kemajuan
teknologi.
•Ikuti aturan "dua pizza". Ini adalah upaya membagi
kelompok-kelompok kecil untuk menangani isu-isu
tertentu yang penting sebelum diangkat ke pertemuan
besar. Dengan begitu, komunikasi justru akan berjalan
lebih
lancar,
fokus,
dan
terarah.

•Segera jawab telepon. Sepertinya sepele. Tapi, itulah
inti dari komunikasi. Dengan segera mengangkat telepon,
komunikasi
berjalan
lebih
lancar.
•Organisasikan jadwal keseharian. Danny Meyer,CEO
dari Union Square Hospitality Group,menceritakan,
bahwa asisten eksekutifnya, selalu membagi e-mail dan
memo menjadi empat bagian. "Bagian pertama adalah
jadwal saya hari selanjutnya. Bagian kedua adalah hal-hal
apa saja yang harus segera mendapatkan jawaban atau
tanggapan. Bagian ketiga adalah email yang berisi
informasi yang harus saya ketahui, bagian terakhir adalah
hal yang harus dikerjakan, namun masih bisa dikerjakan
dalam
waktu
yang
lama,"
sebut
Meyer.
•Tingkatkan fleksibilitas. Ada banyak kebutuhan yang
kita perlukan sebagai pengusaha. Dan, kita tak perlu
menjadi ahli dari segalanya. "Kadang-kadang, menyewa
kontraktor atau konsultan akan lebih efisien daripada
Anda mengerjakan sendiri segalanya.
•Gunakan e-mail untuk menyimpan dokumen. Karena
itu, menyimpan dokumen dalam bentuk e-mail bisa
menjadi solusi yang memudahkan untuk berkomunikasi.
•Tetap produktif di luar jam kerja.Orang sering
mengeluh saat harus lembur. Padahal, pada saat diluar
jam kerja, akan muncul banyak hal yang bisa
meningkatkan
produktifitas
kita.
•Maksimalkan waktu deadline. Kadang, saat memasuki
masa tenggat, orang justru terpacu untuk memaksimalkan
semua energinya agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
Karena itu, masa tenggat ini sebenarnya bisa
"dimanfaatkan" untuk meningkatkan performa. Dengan
memotong waktu dari yang seharusnya, saya bisa bekerja
lebih
cepat
dan
lebih
fokus."
•Jangan lupakan olahraga. Sebagai pengusaha, akan
muncul banyak tekanan. Jika tubuh dan pikiran tidak fit,
maka bisa jadi kita akan sakit dan mudah stres.
•Hindari multitasking. Douglas Merrill, mantan CIO
dari Google, mengatakan dengan tegas, "Lakukan satu
hal dalam satu waktu, minimalkan kemungkinan
perubahan, gunakan otak secara maksimal!"

Ubi Kayu, Alternatif Pilihan Pertanian
yang Menjanjikan
Ubi kayu bukanlah tanaman yang asing bagi
pertanian di pedesaan termasuk juga anggota CU
pancur Kasih. Semua yang ada pada tanaman ubi
kayu dapat dimanfaatkan, mulai dari umbi (buah)
ubi dan daun ubi kayu. Semuanya bisa menghasilkan
ladang bisnis yang cukup menyakinkan dan
menjanjikan.
Petani ubi kayu memainkan peranan penting
bagi perekenomian negara. Indonesia banyak
membutuhkan ubi kayu, kedepan kebutuhan ubi
kayu dalam negeri dan wilayah tempat tinggal akan
meningkat dan potensial peranannya semakin
strategi sebab menjadi sumber karbohidrat penting
setelah padi dan jagung serta sebagai bahan baku
aneka industri yang terus menerus berkembang.
Pengolahan langsung ubi kayu dapat
dimanfaatkan dengan inovasi berbagai macam
manfaat. Dapat dilihat dari tabel berikut:
No.

Produk
1. Ubi rebus/ubi
goreng

2.

Keripik:
aneka bumbu
tradisionalmoderen

3.

Balung
kethek,
manggleng

4.

Crakers:

Proses
Pengupasan,
pengukusan/
perebusan,
penggorengan
Pengupasan,
pengirisan,
penggorengan,
pembumbuan
Pengupasan,
pengukusan,
pemotongan,
pengeringan,
penggorengan/
pembumbuan
Pengupasan,

Keterangan
Rumah
tangga

Industri
besar,
menengah,
rumah
tangga
Rumah
tangga

5.

6.

enye-enye,
sermier, alenalen,
slondok
Fermentasi:
tape, peuyeum
Gethuk

pemarutan,
pembumbuan,
pengeringan,
penggorengan
Pengupasan,
pengukusan,
peragian
Pengupasan,
pengukusan,
penghancuran,
pembumbuan,
penggorengan

Rumah
tangga
Industri
menengah,
rumah tangga

Sedangkan untuk pengolahan yang lebih
bersifat produk intermediate dan lebih berinovasi
dapat digunakan sebagai pembuatan gaplek
(singkong yang dikeringkan setelah dikupas),
tepung kasava (ubikayu setelah dikupas dan dicuci
bersih,kemudian disawut dan dikeringka), tapioca
(pati ubikayu), tepung kasava termodifikasi
(tepung singkong yang dibuat dengan menambahkan
proses fermentasi sebelum pengeringan) , sagu
kasbi (makanan khas Maluku Utara dibuat dengan
cara mencetak tepung kasbi (singkong) dalam
cetakan
berbentuk
persegi,
kemudian
memanggangnya dalam forna/cetakan sagu hingga
kering dan matang), kasoami (makanan khas
masyarakat
Kabupaten
Wakatobi,
Sulawesi
Tenggara. Singkong yang telah dikupas, diparut,
diperas dibuang airnya, kemudian dikeringkan. Jika
akan dikonsumsi, kasoami dikukus dan disantap
dengan sayur dan lauk), dan bioproses (bahan baku
yang sangat baik untuk produk fermentasi).
Sangat banyak manfaat yang didapatkan
dengan menjadi petani Ubi kayu alias Singkong.
Apakah anda tertarik??? Salam sukses untuk kita
semua!!

Barage CU Malangkah Repo!!
Industri

menengah,
rumah tangga

