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ABSTRAK 

 
Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan kepada kelompok pedagang asongan 
di kawasan wisata Senggigi untuk meningkatkan kemampuan percakapan Bahasa Inggris. 
Kelompok pedagang yang dijadikan sebagai mitra pada kegiatan ini adalah kelompok 
pedagang yang sering berjualan di kawasan wisata Senggigi. Kelompok mitra ini 
menjual berbagai jenis souvenir dan pernak-pernik perhiasan. Metode yang digunakan untuk 
mencapai target tersebut adalah partisipatif. Metode ini berorientasi kepada upaya peran 
serta mitra secara langsung dalam berbagai proses kegiatan, mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pada 
umumnya pedagang asongan sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris, 
namun pemilihan kosa kata yang tepat belum sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang 
baku. Kegiatan pendampingan kepada kelompok pedagang asongan perlu dilakukan secara 
berkala guna meningkatkan penguasaan percakapan Bahasa Inggris bagi pedagang asongan. 
Para pedagang asongan sudah mulai menerapkan etika kepribadian menjual dengan cara 
tidak lagi memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangan. karena mereka sudah 
menyadari bahwa wisatawan memiliki hak untuk memilih membeli souvenir sesuai selera.  

 
Kata kunci: pedagang asongan, kawasan wisata, Senggigi,  
 
 

PENDAHULUAN 
 

Dalam era globalisasi seperti saat 
ini, penguasaan salah satu bahasa 
internasional mutlak diperlukan sebagai 
media komunikasi antar negara dan etnis. 
Bahasa Inggris merupakan salah satu 
bahasa internasional yang sudah umum 
digunakan sebagai bahasa resmi untuk 
berkomunikasi antar negara, baik urusan 

formal maupun non-formal. Oleh karena 
itu, penguasaan Bahasa Inggris menjadi 
keniscayaan yang harus dikuasai bagi setiap 
bangsa dalam pergaulan internasional. 

Kebutuhan masyarakat dunia akan 
penguasaan Bahasa Inggris semakin 
menunjukkan peningkatan yang pesat. 
Bahkan di beberapa negara, Bahasa Inggris 
dijadikan sebagai bahasa kedua setelah 
bahasa nasional (Fahrawati, 2015). Begitu 
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pula dalam kegiatan kepariwisataan, 
Bahasa Inggris merupakan bahasa 
komunikasi yang paling banyak digunakan 
oleh wisatawan dalam berkomunikasi di 
daerah tujuan. Dengan demikian, salah 
satu kunci upaya peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan di suatu daerah 
adalah penguasaan Bahasa Inggris sebagai 
bahasa percakapan sehari-hari antar 
wisatawan dengan warga setempat. 

Peningkatan jumlah kunjungan 
wisatawan ke pulau Lombok menjadi 
lokomotif pertumbuhan ekonomi di 
berbagai sektor, seperti perdagangan, 
perhubungan, dan perhotelan. Hal ini juga 
berkorelasi positif dengan peningkatan 
kebutuhan produk souvenir sebagai 
cendera mata khas Lombok, seperti 
perhiasan mutiara. Kondisi ini menjadi 
peluang bagi pedagang asongan untuk 
menjajakan berbagai produk souvenir di 
kawasan wisata tersebut. 

Pulau Lombok juga terkenal 
dengan pedagang asongannya yang 
menawarkan perhiasan mutiara dengan 
harga yang relatif murah jika 
dibandingkan dengan yang dijual di toko-
toko perhiasan atau gerai-gerai ekslusif 
perhiasan mutiara. Pedagang asongan di 
pulau ini terkenal gigih. Selain rela 
mengejar bus rombongan wisatawan 
dengan sepeda motor untuk menggelar 
barang dagangannya disetiap tempat 
pemberhentian mobil wisata, juga 
biasanya pedagang asongan ini menggelar 
barang dagangannya di depan hotel di 
pusat kota Mataram atau di depan 
hotel/warung makan sepanjang pantai 
Senggigi. Harganya pun bervariasi, mulai 
dari super murah hingga puluhan juta 
rupiah.  

Kelompok pedagang yang dijadikan 
mitra pada kegiatan ini yaitu kelompok 
pedagang asongan yang selalu berjualan 

restoran Mendega di kawasan wisata 
Senggigi. Kelompok mitra ini pada 
umumnya menjual berbagai jenis souvenir, 
pakaian, dan pernak-pernik cendera mata 
dari mutiara.  

Kelompok pedagang mitra 
memiliki jumlah anggota sekitar 25 orang. 
Produk yang dipasarkan oleh kelompok 
mitra ini pada umumnya sudah bagus, 
namun karena kemampuan penguasaan 
Bahasa Inggris yang masih kurang, 
sehingga tidak mampu menjual barang 
dagangan mereka kepada wisatawan 
mancanegara.. Saat ini omzet yang dimiliki 
oleh kelompok mitra berkisar antara Rp. 
2-3 juta/bulan.  

Keberadaan kelompok pedagang ini 
sangat prospektif dikembangkan untuk 
meningkatkan nilai jual hasil kerajinan 
tangan produk khas daerah. Hal ini juga 
dapat berdampak positif terhadap 
perbaikan ekonomi masyarakat setempat. 
Pemberdayaan kelompok pedagang 
asongan ini diharapkan mampu 
meningkatkan nilai penjualan produk-
produk kerajinan tangan dan mampu 
memberikan sumbangan finansial bagi 
anggota kelompok mitra. 
 

METODE KEGIATAN 
 
A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini telah dilaksanakan 
pada bulan Agustus sampai dengan 
Desember 2017. Lokasi kegiatan adalah di 
Kawasan Wisata Senggigi Desa Batu Layar 
Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. 
 
B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan 
dalam kegiatan ini adalah partisipatif, 
yaitu pendekatan yang berorientasi 
kepada upaya peran serta mitra secara 
langsung dalam berbagai proses dan tahap 
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pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 
evaluasi kegiatan. Kelompok mitra tidak 
hanya sebagai obyek kegiatan, tetapi juga 
sebagai pelaku kegiatan, sedangkan Tim 
Pelaksana hanya bertindak sebagai 
fasilitator dan motivator. Komitmen 
sinergi antara kedua belah pihak 
(kelompok mitra dan Tim Pelaksana) 
sangat penting untuk keberhasilan capaian 
target kegiatan. 
 
C. Tahapan Kegiatan 

Secara operasional seluruh kegiatan 
ini dijabarkan dengan beberapa tahapan 
sebagai berikut. 
1. Tahap Konfirmasi Rencana Kegiatan 

kepada Mitra 
Konfirmasi rencana pelaksanaan 
kegiatan disampaikan kepada 
kelompok mitra sekaligus 
mendiskusikan tentang rencana 
tahapan kegiatan serta membangun 
persamaan persepsi tentang 
pentingnya kegiatan ini bagi pedagang 
asongan. 

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan pendampingan dan kursus 
kilat dilakukan dengan metode 
diskusi, dilanjutkan dengan 
pendalaman materi melalui praktek 
secara langsung di lapangan. Materi 
kursus kilat berisi tentang cara 
pemberian salam, pemberian 
bantuan, penawaran barang 
dagangan, permintaan maaf, dan 
pengucapan terima kasih 
menggunakan bahasa Inggris. Praktek 
percakapan dilakukan oleh peserta 
melalui praktek langsung di lapangan 
dan didampingi oleh Tim Pelaksana. 

3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Evaluasi terhadap capaian target 
kegiatan dilakukan dengan menilai 

ketercapaian tujuan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. 
Teknik evaluasi yang digunakan 
adalah pengamatan dan tanya-jawab 
langsung kepada kelompok mitra. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 

Koordinasi rencana pelaksanaan 
kegiatan disampaikan kepada mitra 
kelompok pedagang asongan yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016. 
Koordinasi kegiatan ini dihadiri oleh 
beberapa pedagang asongan yang ada di 
sekitar kawasan wisata Sengigi. Hasil 
pertemuan ini ditetapkan bahwa 
pelaksanaan kegiatan sosialisasi 
penggunaan Buku Saku dilakukan di 
belakang Restoran Mendega sebagai 
tempat workshop; (2) sebagai kelompok 
sasaran adalah anggota pedagang asongan 
yang ada di kawasan wisata Senggigi; dan 
(3) jadwal dan materi sosialisasi kegiatan 
disesuaikan dengan kondisi pedagang 
asongan. 

Penetapan Restoran Mendega 
sebagai lokasi sasaran kegiatan didasarkan 
pada beberapa pertimbangan, antara lain: 
(1) di restoran ini memiliki lokasi yang 
strategis, sehingga banyak dikunjungi 
wisatawan asing; (2) memiliki halaman 
yang luas, sehingga tidak mengganggu 
wisatawan yang lain; dan (3) pemilik 
restoran punya kepedulian terhadap 
pedagang asongan dan pelaku ekonomi 
kecil.  

Kegiatan untuk sosialisasi awal 
disepakati dilaksanakan pada tanggal 15 
Juni 2016 setelah para wisatawan telah 
melakukan transaksi pembelian atau 
kondisi pengunjung telah sepi. Biasanya 
wisatawan lebih banyak mencari souvenir 
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untuk cendera mata pada pagi hari 
sebelum mereka beraktivitas. 
 
B. Sosialisasi Kegiatan  

Acara sosialisasi dihadiri oleh para 
pedagang asongan yang tergabung pada 
kelompok pedagang asongan yang sering 
mangkal di sekitar kawasan wisata 
Senggigi Lombok Barat. Setelah acara 
serimonial dibuka, kemudian dilanjutkan 
dengan pemaparan rencana pelaksanaan 
kegiatan oleh anggota tim pelaksana, 
mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, 
dan rencana tahapan pelaksanaan 
kegiatan (Gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1. Sosialisasi kegiatan kepada 
kelompok mitra 

 
Beberapa hal yang disepakati 

dalam pertemuan sosialisasi awal, antara 
lain: (1) diperlukan workshop secara 
berkala terkait dengan peningkatan 
pengetahuan kelompok pedagang 
asongan dalam hal pengetahuan tentang 
karakter wisatawan; (2) diperlukan kursus 
Bahasa Inggris secara praktis tentang cara 
penawaran barang dagangan 
menggunakan Bahasa Inggris; (3) jumlah 
peserta workshop tidak terbatas dan 
semua anggota kelompok mitra 
dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan 

ini; dan (4) workshop dilaksanakan setelah 
sepi pembeli dari pengunjung atau 
wisatawan.  

 
C. Pendampingan Percakapan Bahasa 
Inggris 

Pada umumnya pedagang asongan 
memiliki mobilisasi yang sangat tinggi, 
sehingga tidak dapat diberikan 
pembelajaran di kelas karena tidak 
memiliki banyak waktu luang untuk 
belajar. Satu-satunya bantuan 
pembelajaran yang bisa diberikan adalah 
buku saku yang berisi percakapan Bahasa 
Inggris. Pemilihan teknologi buku saku 
sebagai sarana pembelajaran karena buku 
ini sangat praktis untuk dibawa oleh 
pedagang ke mana saja mereka berjualan. 

Peserta pelatihan melakukan 
praktek langsung percakapan 
menggunakan Bahasa Inggris dengan 
materi cara penawaran barang kepada 
wisatawan dengan dipandu Tim 
Pelaksana. Setiap peserta pelatihan 
diminta untuk mengucapkan percakapan 
sesuai contoh yang ada pada Buku Saku 
yang telah disusun oleh Tim (Gambar 2). 

Pada awalnya peserta kelihatan 
kurang percaya diri. Setelah mereka 
melakukannya berulang-ulang kali, 
akhirnya mampu mengucapkan dengan 
benar percakapan yang ditirukan pada 
Buku Saku, walaupun masih agak 
kesulitan. 
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Gambar 2. Pelatihan percakapan bagi 
mitra 

  
D. Penyuluhan Label Harga Barang  

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan 
sebanyak 4 kali pertemuan dengan empat 
materi penyuluhan, yaitu (1) cara 
penawaran barang menggunakan Bahasa 
Inggris; (2) kepribadian etika menjual; (3) 
pembuatan kemasan dan label merek 
produksi dan label harga barang; dan (4) 
pembentukan jaringan pemasaran di kota-
kota lain sebagai sarana pemasaran 
produk. Setiap kali pertemuan dihadiri 
oleh sekitar 10-15 orang pedagang 
asongan. 

Materi penyuluhan selalu 
mendapatkan respon yang baik dari 
peserta penyuluhan. Hal ini ditunjukkan 
dengan keaktifan peserta pada tahap 
diskusi dan pendalaman materi.  Hasil 
diskusi menunjukkan bahwa peserta telah 
memahami cara penawaran barang 
menggunakan Bahasa Inggris, walaupun 
masih terbata-bata dan memerlukan 
banyak latihan untuk membiasakan dari 
menyebutkan kosa kata Bahasa Ingggris. 

Peserta penyuluhan juga telah 
memahami dengan baik terkait dengan 
materi kepribadian etika menjual. Selama 
ini pemahaman tentang budaya dan 
karakter wisatawan oleh pedangan 

asongan juga masih terbatas. Ada kesan 
bahwa pedagang asongan cenderung 
agresif, mengejar wisatawan, dan 
terkadang ngotok menjual barang 
dagangannya, sementara wisatawan ingin 
dilayani secara terbuka, elegan, dan apa 
adanya, tanpa harus dipaksa berbelanja. 

Setelah dilakukan pelatihan 
tentang etika menjual, akhirnya pedagang 
asongan berkomitmen untuk menjaga 
nama baik diri sendiri bahkan nama baik 
daerah. Pada saat melakukan penawaran 
barang kepada wisatawan harus dengan 
sopan-santun, beretika, dan menjaga 
kejujuran, terutama soal harga. 

Pemahaman mitra kelompok 
pedagang terhadap pembuatan kemasan 
dan label merek produksi dan label harga 
barang masih perlu ditingkatkan. Desain 
kemasan yang menarik, selain dapat 
menambah daya tarik konsumen juga 
dapat meningkatkan harga jual dan 
keawetan produk. Selama ini mereka 
belum menetapkan harga standar setiap 
produk yang dipasarkan.  

Pada umumnya pedagang asongan 
menetapkan harga barang dengan melihat 
kondisi penampilan wisatawan. Harga 
barang terkadang dipasarkan lebih mahal 
bagi wasatawan asing atau melihat 
wisatawan yang berdompet tebal. Setelah 
disarankan bahwa seharusnya ada harga 
standar dengan menuliskan harga pada 
kemasan, sehingga wisatawan tidak lagi 
harus menawar dengan harga murah.  

Pengembangan pemasaran di kota-
kota lain, maka setiap wisatawan yang 
berkunjung sebaiknya ditawari kerjasama 
penjualan souvenir khas Lombok sebagai 
sarana pemasaran produk. Namun hal ini 
agaknya sulit terwujud karena tidak semua 
wisatawan memiliki kesenangan berbisnis. 
Strategi yang dapat dilakukan adalah 
memberikan nomor kontak dan alama 
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lengkap sebagai sarana komunikasi 
penjualan jarak jauh. 
 
E. Evaluasi Kegiatan 

Hasil evaluasi terhadap 
ketercapaian tujuan kegiatan dapat 
disimpulkan bahwa cara penawaran 
barang menggunakan Bahasa Inggris 
masih perlu pendampingan secara terus-
menerus dan berkesinam-bungan. Proses 
pendampingan ini membutuhkan waktu 
yang panjang dan komitmen yang tinggi 
dari mitra untuk membiasakan dan 
memberani-kan diri berkomunikasi setiap 
kali bertemu dengan wisatawan asing. 
Sebagian pedagang asongan sebenar-nya 
sudah terbiasa berkomunikasi 
menggunakan Bahasa Inggris dengan 
wisatawan asing, namun jumlahnya masih 
sangat terbatas.  

Etika kepribadian menjual sudah 
mulai diterapkan dengan tidak memaksa 
wisatawan untuk membeli barang 
dagangannya. Mereka juga sudah 
menyadari bahwa wisatawan memiliki 
banyak pilihan untuk membeli souvenir 
dengan harga yang cukup bersaing.  

Pembuatan kemasan dan label 
harga barang dengan mencantumkan 
harga mata uang dolar (US$) juga telah 
dilakukan, walaupun masih terbatas pada 
barang souvenir tertentu. Hal ini dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa tidak semua 
souvenir diminati oleh wisatawan asing. 

Pembentukan jaringan pemasaran 
di kota-kota lain sebagai sarana 
pemasaran produk masih menemui 
kendala karena para pedagang asongan 
tetap menjaga kualitas dan privasi barang 
dagangan mereka. Mereka berperinsip 
bahwa kalau mau mendapatkan souvenir 
khas Lombok, maka harus membelinya di 
Pulau Lombok. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Pada umumnya pedagang asongan 

sudah terbiasa berkomunikasi 
menggunakan Bahasa Inggris, namun 
pemilihan kosa kata yang tepat belum 
sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang 
baku. Kegiatan pendampingan kepada 
kelompok pedagang asongan perlu 
dilakukan secara berkala guna 
meningkatkan penguasaan percakapan 
Bahasa Inggris bagi pedagang asongan. 

Para pedagang asongan sudah 
mulai menerapkan etika kepribadian 
menjual dengan cara tidak lagi memaksa 
wisatawan untuk membeli barang 
dagangan. karena mereka sudah 
menyadari bahwa wisatawan memiliki hak 
untuk memilih membeli souvenir sesuai 
selera.  
 
Saran 

Kegiatan pendampingan tentang 
cara penawaran barang menggunakan 
Bahasa Inggris bagi pedagang asongan di 
kawasan wisata Senggigi masih perlu 
dilakukan secara kontinu guna 
meningkatkan keterampilan berbahasa 
Inggris. 
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