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Pengusahabakery memiilkl tantangan besar
sebagai pionir karena mereka berperan
dalam membentuk dta rasa d m selera
konsumsi masyaraKat. Maka tunMan agar
pengusaha bakery-resto-caf6harus memiliki
WI&S
dan eksekusi yang bagus daiam
meiayanl pembeli menjadi mutlak. Ini bisa
dicapai dengan menyerap informasi yang
ada di pasar dan memiilk a b s yang cepat
atas informasi tersebut, untuk diolah menjadi
suatu kreat~f~tas
pemasaw.

a

Kondisi Sumber Days Manusia
"pangan adalah kebutuhan pnmer manush
maka usaha bakefyresto-oaf6 memang
potensial, namun ada persyaratannya,"
jelas suamf dari Dra Hj. Deni Purnawati hi.
Persyaratan tersebut adalah ketekunan,
ketelitian, dan pengetahuan. %rakter
orang lndomia yang memenuh~semua
persyaratan tersebut jarang ditemui. Kitasulit
menemukm t a l m s m a m in1 secara
lengkap dl wang-orang kitastutur Pmf. Ujang.
Membentuk SDM memang tidak bisa instah
maka untuk menghadapi kendala tersebut,
kjta perlu berfokus pada ksgiatan marketing.
Selam ftu outeoumino adalah salah saN
alternatif untuk meiaksanakan keglatan di
proses p d u k s i yang rumlt.
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Mengenai Standar -manan
Pangan
LOKal
Saat dminta pendapatnya mengenm
standar keamanan pangan iokal, Pmf. Ujang
menjeiaskan b a r n ada 2 standar keamanan
Danwn vaitu :
1. Bagi konsumen yang tidak memflii
TantanganDalam Barusahadi Bisnts Food pam sahabat Tidak periu berplkit yaw
pengetahuan
akan
bahan
yng
Processing
besar-besar dahulu. "Saya lihat ternyata
bersangkutan, maka pemerintah y n g
menetapkan. Mlsal bahan pewarna dan
Saya menyaranlom bagi para pelaku usaha banyak mahasiswa kami yang sudah mulai
pengawet makanan.
pemula, jangan langsung masuk ke kegiatan berkeinglnan menjadi pengusaha saat lulus.
pmses pmduksif jeias pengajar Periiaku Kgmi di perguruan tingg~juga mendomng 2. Bagi konsumenyngmemil~k~pengetahuan
akan bahan pangan yang dikonsumsinya,
ffinswnen dl Program S1, $2dan 53IPB dan mereka untuk menggapal keinginan tersebut.
MM USU ini. Prof. Ujang menyarankan agar Msalny kami selenggarakan acara CEO
maka
perusaham produsen d m
konsumenlah yang menerapkannya, misal
pemula dl bisnis bakery-resto-cafe memulai Forum, kunjungan bisnls ke betbagai dunia
keglatan usaha eengan berfokus pada usaha. kegiatan magang: jelas Prof.UIang
masa kadaluarsa p d u k . Hal ini mencakup
keglatan usaha dl UKM yang jumlannya
k~giatanmarketinglpemasaran dulu. "J~ka bersemangat.
mungkin jutean pelaku Usaha dan sulit
pelaku usaha sudah bisa meyakinkan pasat
untuk membeli produknya, d m mendapat Kondisi InfrastNlktUr Usaha Bakeryuntuk pengawasannya satu p e w , maka
p e w aktif pwusahaandan masyarakatfah
respon yang bagus dari pasar, maka baru Resto-Cafe
mula1beralih
na tpada
i kgek
proses pmduksl, Pada industri-lndustrr tertentu sangat
yang menentukan apakah akan menjud
yang investasi dan kerumitannya sekaligus bergantung pada ~nfrastrukturlprasatana. membeli atau tidak pmduk tersebut.
resikonya lebih tinag. Saya menemui, Banyak pengusaha memulai usaha di
sebaglan besar pmbiern di Usaha Kedl daerah sebagai pionir, maka faktor intuisi Demikiin wawasan penting yang dibagikan
Menengah [UKM) justru adalah padaaldlvltas plus Informs1pasar menjadi ha1yang mutlak Pmf. Ulang Sumarwan mengenai kondlsl
marketing?:papar Prof.U~ang.
dim~iiki.Untukiblmarktsunrey/survgypasar dan per~laku konsumen usaha bakery
merupakan hd y n g penting untuk d~lakuken. dt Indonesia, yang kami harapkan dapat
Aspek-aspek &lam pemasaranlmarkefig Pengusahe jugs perlu mempelajari berbaga~ memberi nila tambah bagi peningkatan
yang peilu dibenahi adalah peftama, pelaku perilinan yang dfperlukan e a t berusaha kuaiitas usaha bakerydl Indonesia.
usaha tidak boleh merasa gengsi. Mulailah di suatu daemh, agar saat usaha sudah r
blsa menjual ke lingkungan sekitar seperti dibuka jangan sampai terhambat karenq ada Inlerviawed & WrinMl by PeIws Gandamana
tetangga, sanak saudara, relcan k e i a perijfnanyang belum beres.
Phoro Dac. BM
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