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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.

BISNIS ONLINE TERPERCAYA
Seiring dengan terus bertambahnya
pengguna layanan internet, semakin murah dan
mudah untuk mendapatkan layanan internet,
serta didukung oleh peningkatan produktifitas
pengusaha yang menyediakan berbagai produk
untuk dipasarkan, peluang bisnis online ini
tentu sangat menjanjikan. Jual beli online
terhitung mudah untuk dijalankan, karena tidak
memerlukan modal yang besar. Cukup dengan
adanya foto produk dan akses internet untuk
memasarkannya, usaha ini sudah dapat
berjalan. Terbukti dengan banyaknya transaksi
yang telah terjadi, khususnya di tempat penyedia
e-commerce yang sudah terkenal, seperti kaskus,
toko bagus, bhineka, dan lain-lain.
Peluang bisnis online tidak bisa dipungkiri
dengan ketidakpercayaan konsumen terhadap
suplier/penjual. Dengan banyaknya penipuan
melalui dunia maya menjadikan bisnis online
belum dipercaya bagi sebagian orang. Seseorang
mungkin tertarik dengan produk yang kita
tawarkan melalui dunia maya, namun mereka

masih memiliki rasa takut untuk melakukan
transaksi pembelian.
Hal itu sangatlah wajar, mengingat dalam
melakukan transaksi jual beli di bisnis online ini
para konsumen tidak bisa berhadapan langsung
dengan para penjual. Berbeda dengan situasi
pasar pada umumnya. Konsumen harus bisa
menganalisa sendiri bisnis online mana yang bisa
dipercaya dan bisnis online mana yang rawan
melakukan penipuan. Lalu, kira-kira untuk
mengetahui bisnis online terpercaya, apa saja
cirinya?
1. Memberikan alamat yang lengkap
Jika didalam bisnis online tersebut tidak
memberikan
alamat
lengkap,
maka
kemungkinan besar bisnis online tersebut
PALSU. Carilah informasi selengkapnya dan
jangan sampai terkecoh dengan alamat palsu.
2. Memberikan nomor kontak untuk di
hubungi
Bisnis online terpercaya dan terbukti pasti
memberikan kontak yang dapat dihubungi
dan sesuai dengan apa yang tertera di
website-nya. Dengan memberikan nomor
kontak berarti bisnis online tersebut dapat
dilacak jika melakukan penyelewengan.
3. Mempunyai testimoni orang yang berbeda
Maksudnya,
orang
yang
memberikan
testimoni bukan dari akun yang sama atau
daerah yang sama. Tetapi dari orang-orang
yang benar telah memakai produk atau
jasanya.

4. Menunjukkan identitas diri
Ini dibuktikan dengan foto bersama keluarga
(anak atau istri) jika ada, ataupun scan tanda
pengenal (KTP, SIM, dll) dengan ini menjadi
penguat untuk di percayai.
5. Tidak takut ketika ingin COD (Cash on
Delivery)
Ketika diajak bertemu ada saja alasan untuk
mengelak, maka perlu dicurigai bisnis online
ini. Ajaklah bertemu walaupun kita
sebenarnya tidak bisa, teknik ini untuk
mengungkap apakah bisnis online tersebut
terpercaya atau tidak
6. Memberikan garansi
Bisnis online terpercaya biasanya akan
memberikan
fasilitas
garansi
baik
pengembalian
barang
maupun
uang.
Tujuannya, jika ada komplain dari konsumen
missal barang rusak, maka konsumen bisa
diberikan ganti dengan barang yang masih
baru dengan menggunakan garansi tersebut.
Jika ke enam poin di atas tercantum pada
website, maka kita perlu memastikan apakah
alamat atau kontak mereka benar-benar ada dan
valid, serta perlu juga untuk kita search
di google “(nama website yang dituju) adalah
penipu”, maka secara otomatis akan keluar
artikel tentang kebenaran website.
Source : Berbagai sumber
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TERPILIH PERIODE 2015 - 2019
Bertempat di hotel Palapa Beach (Singkawang),
dari tanggal 18-20 Juni 2015 telah dilaksanakan
seleksi General Manager (GM) CU Pancur Kasih.
Kegiatan tersebut menghadirkan seluruh
Pengurus, Pengawas, Top Managemen, dan
Manager Tempat Pelayanan. Panitia Seleksi GM
yang diketuai Yosef Banche, S.Pd., M.M., telah
bekerja dengan baik dan telah melaksanakan
seleksi GM CUPK yang dipersiapkan sejak Maret
2015 hingga Juni 2015. Ada 3 Orang calon yang
dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh panitia
yaitu Suardi, S.H., Sukimin,S.E. dan Domitius, S.H.,
M.H.
Pada tanggal 18 Juni 2015, kegiatan diawali
dengan Misa yang dipimpin oleh P. Yerry. OFM,
Cap. Dalam homilinya Pastor mengingatkan pada
peserta yang juga pengelola bahwa tujuan dari
didirikannya CU agar orang-orang yang
tergabung didalamnya dapat bekerjasama,
bersatu
dan
berusaha
untuk
meraih
kesejahteraan.
Kegiatan pada hari kedua (19 Juni 2015) yaitu
presentasi interaktif dari ketiga Calon yang di
pandu oleh Andi Azis,S.H. Presentasi dari ketiga
calon memaparkan kondisi terkini CU Pancur

Kasih dan juga memaparkan gagasan serta
strategi yang nantinya dilakukan jika dipercaya
menjadi leader CUPK. Setelah presentasi
Pengurus melakukan uji kelayakan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) untuk ketiga
calon. Setelah melalui serangkaian test tepat jam
20.00 ketua panitia membacakan pengumuman
General Manager Terpilih yaitu Domitius, S.H.,
M.H.
Pemilihan GM CU Pancur Kasih atas penilaian
Pengurus yang dianggap layak dan berkompeten
dalam
memimpin
dan
menghadapi
permasalahan saat ini dan cara penyelesaiannya.
Acara ditutup dengan mendengarkan sambutan
perdana GM Terpilih (Domitius, SH, MH), dalam
sambutannya
beliau
meminta
seluruh
stakeholder CUPK dapat bekerjasama mengelola
CUPK agar CUPK semakin besar dan abadi serta
tetap menjadi pilihan masyarakat Kalimantan
Barat.
GM
yang
memiliki
semboyan Totalitas,Kerja keras, Tegas, Jujur,
Doa rencananya akan dilantik oleh pengurus
tiga bulan ke depan. Selamat untuk GM Terpilih,
semoga bisa membawa CUPK lebih baik lagi.

Barage CU Malangkah Repo!!

