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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.

HIDUP SESUAI DENGAN
PENGHASILAN

BAYANGKAN Anda punya balon yang berlubang,
dan Anda harus menjaganya tidak kempis.
Bagaimana caranya? Anda harus memastikan
bahwa udara yang Anda tiupkan ke dalam balon
sama banyaknya dengan udara yang keluar dari
lubang itu.
Pada dasarnya, itulah yang dimaksud dengan
hidup sesuai penghasilan. Penghasilan bisa
disamakan dengan udara yang Anda tiupkan ke
dalam balon; pengeluaran adalah udara yang keluar.
Tantangannya adalah menjaga agar pengeluaran
Anda tidak lebih besar daripada penghasilan yang
diperoleh.
Prinsip dasar itu kedengarannya sederhana, tetapi
menjalankan dan menuai manfaatnya tidaklah
semudah itu. Orang bisa terhindar dari banyak

kesulitan keuangan kalau saja mereka mau berupaya
mengikuti prinsip tersebut.
Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam
mengatur keuangan anda, beberapa diantaranya:
efektif
Miliki rencana, atau anggaran. Agar
mengatur uang, Anda perlu tahu berapa banyak
uang yang masuk dan ke mana perginya. Ada yang
menerapkan cara sederhana, yaitu menggunakan
amplop; satu amplop untuk setiap jenis
pengeluaran, misalnya untuk ”Makanan”, ”Uang
Sewa”, atau ”Pakaian”. Entah Anda menggunakan
metode sederhana ini atau cara yang lebih rumit,
yang penting Anda tahu ke mana perginya uang
Anda. Selalu dahulukan kebutuhan, bukan
keinginan.
Jangan suka iri. Banyak orang di negara
berkembang mendambakan barang-barang yang
dimiliki orang di negara maju. Secara perorangan,
banyak yang tergoda untuk memiliki barang yang
dipamerkan tetangganya. Hal ini bisa menjadi jerat.
Jangan-jangan si tetangga sebenarnya juga tidak
mampu membelinya. Untuk apa ikut-ikutan dengan
kebodohan orang lain lalu mengalami kesulitan
keuangan?
Jaga kehidupan tetap sederhana. Jika Anda
membeli daging dan bir sedangkan kemampuan
Anda hanya untuk ikan asin dan air, Anda akan
segera bangkrut. Menurut sebuah laporan dari Bank
Pembangunan Asia, hampir sepertiga orang Filipina
dan lebih dari separuh orang India hidup di bawah
garis kemiskinan untuk Asia, yaitu kira-kira 1,35

dolar AS per hari. Dengan penghasilan yang begitu
minim, ada baiknya orang berfokus pada kebutuhan
pokok. Namun, bahkan di negara-negara kaya,
prinsip yang sama dapat membantu orang terhindar
dari banyak problem keuangan. Kebutuhan dan
keinginan memiliki sifat yang berbeda. Kebutuhan
sifatnya terbatas mencakup pangan , sandang dan
papan sementara keinginan tidak terbatas. Konsep
keinginan dan kebutuhan sudah kabur.
Kita butuh makanan (pangan) tapi maunya makan
di restoran kelas atas.
Kita butuh baju (sandang) tapi maunya yang
bermerek.
Kita butuh tempat tinggal (papan) tapi
maunya rumah besar lengkap dengan fasilitas
kolam renang, taman dan pembantu.
Kita butuh HP buat komunikasi tapi maunya yang
model terbaru biar dianggap gaul. Kalau perlu
antri depan toko semalaman biar jadi orang
pertama yang punya.
Berpuas dengan kebutuhan pokok. Hal ini sejalan
dengan nasihat untuk menjaga kehidupan tetap
sederhana. Beberapa orang yang paling bahagia di
dunia ini tidak punya banyak uang, namun mereka
puas dengan apa yang mereka miliki, dan itu bukan
hanya hal-hal materi tetapi juga kasih sayang
keluarga dan teman
Hindari utang yang tidak perlu. Kadang-kadang,
ada situasi yang tampaknya membuat seseorang
terpaksa berutang. Tetapi, orang yang berutang
hanya untuk membeli apa yang ia inginkan akan
sering memikul beban keuangan yang sangat berat.
Hal ini terjadi khususnya sewaktu kartu kredit

digunakan. Menurut majalah Time, begitu kartu
kredit ada di tangan, kita akan membeli yang tidaktidak. Ada beberapa tips bila anda ingin membeli
sesuatu dengan cara berhutang:
1.
Pilih dengan siapa Anda berutang.
2.
Ambil cicilan utang yang sesuai dengan
penghasilan Anda.
3.
Perhatikan prosedur pembayaran utang Anda.
Menabung sebelum membeli.
Meskipun kedengaran kuno, menabung sebelum
membeli sebenarnya adalah cara terbaik untuk
terhindar dari kesulitan keuangan. Dengan
menabung, banyak orang terhindar dari utang dan
berbagai kerugian yang menyertainya, seperti suku
bunga yang tinggi, yang membuat setiap barang
akhirnya dibayar dengan lebih mahal.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah
dibahas dan dengan belajar dari orang-orang yang
telah memperoleh manfaatnya, Anda pun dapat
berhasil. Anda bisa terhindar dari banyak celaka dan
kekhawatiran yang dialami jutaan orang dewasa ini.
Sumber:
http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/2011404

10 Tp. Sudah Terintegrasi ke Sistem
Online
Penggunaan sistem online CU Pancur Kasih
merambah 2 T.P, masing-masing di wilayah tempat
pelayanan Singkawang dan tempat pelayanan
Bengkayang. Sebelumnya sudah ada 8 TP yang

telah menggunakan sistem online, antara lain Tp.
Siantan, Tp. Sui Jawi, Tp. Kota Baru, Tp. Sei
Raya Dalam, Tp. Sei Durian, Tp. Sui Ambawang,
Tp. Sei Pinyuh, Tp. Sintang. Hingga saat ini telah
mencapai 10 tempat pelayanan (TP) yang
menggunakan sistem online. Sistem online ini
hanya terbatas dalam lingkup kerja CU Pancur
Kasih.
Penambahan jumlah tempat pelayanan
pengguna sistem online memberikan manfaat yang
besar terbatas bagi pegawai dan anggota CU
Pancur Kasih. Misalnya bagi pegawai CU Pancur
Kasih di TP memudahkan pengiriman data dari
kantor cabang ke kantor pusat ataupun sebaliknya.
Data-data yang diperlukan dapat dikirim secepatnya
tanpa harus menunggu hingga beberapa hari dengan
jasa pengiriman. Manfaat yang dirasakan anggota
antara lain mereka dapat melakukan transaksi
dimana saja asal berasal dari TP yang sudah
menggunakan
sistem
online,
baik
untuk
menyimpan/menabung
maupun
mengangsur
pinjaman.
Penggunaan transaksi sistem online CU
Pancur Kasih akan terus berkembang. Untuk
kedepannya, dengan penyempurnaan sistem online
ada kemungkinan untuk memberikan pelayanan
yang dapat bersaing dengan lembaga keuangan
lainnya misalnya dengan pelayanan CU Mobile,
SMS saldo, ATM CU, dan transaksi lainnya yang
bersifat e-mobile.
Barage CU
Malangkah Repo !!!

