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Abstrak

Program pengabdian ini ditujukan untuk memfasilitasi warga yang tinggal di Dusun

Koloh Berora, di sekitar wilayah “Pusuk Pass” agar memiliki pengetahuan dan

mampu mengenali dan mengembangkan berbagai macam variasi usaha berbasis

jasa. Pelatihan pengembangan strategi jasa ini dilakukan untuk dapat menggugah

kesadaran mereka agar dapat mengeksplorasi berbagai peluang usaha berbasis

jasa, serta tidak hanya mengandalkan hasil hutan sebagai sumber mata

pencaharian. Pelaksanaan pengabdian melampaui ekspektasi dikarenakan animo

masyarakat yang tinggi, hampir 97 orang warga datang menghadiri acara pertemuan

yang diadakan untuk menyampaikan materi pengabdian. Bencana alam yang tiba-

tiba melanda serta keluh kesah disampaikan oleh warga, sebagian warga meminta

dibantu untuk diberikan tambahan keterampilan agar dapat kembali bangkit dari

keadaan yang ada. Pemberian materi berkisar motivasi, pengenalan akan potensi

pribadi, strategi pemasaran untuk bisnis berorientasi wisata dan keterampilan

berkomunikasi. Kondisi bencana alam kendati membantu fasilitator mendatangkan

banyak audiensi akan tetapi keadaan tersebut tidak mendukung efektivitas

penyampaian materi, karena kesulitan mengendalikan keramaian saat pemaparan

materi. Pelatihan strategi pemasaran jasa ini diharapkan kedepannya akan dapat

meningkatkan motivasi penduduk sekitar wilayah “pusuk pass” untuk membuka

usaha yang berbasis jasa.
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PENDAHULUAN

Usaha di bidang pariwisata,

saat ini sangat erat kaitannya

dengan perkembangan ekonomi

nasional. Usaha ini mempunyai

kedudukan, potensi dan peranan

yang sangat penting dalam

mewujudkan tujuan pembangunan

ekonomi. Usaha di industri

pariwisata diharapkan mampu

menciptakan atau memperluas

kesempatan kerja, distribusi

pendapatan dan meningkatkan

pendapatan masyarakat serta



mampu menciptakan stabilitas

ekonomi.

Bila kita melihat kejadian

kerusuhan dan bencana alam yang

sempat melanda perekonomian

Indonesia, sebagian usaha

pariwisata kendati banyak yang

belum bangkit akan tetapi di

kemudian hari mampu

mempertahankan ketangguhannya

dalam menghadapi mundur-nya

industri pariwisata saat itu. Jika

dibandingkan dampak yang

ditimbulkan oleh kemunduran atau

krisis finansial, sebagian besar

industri menengah dan industri

besar tidak mampu kembali bangkit

dan mempertahankan usahanya.

Pembinaan dan pengembangan

industri pariwisata memang

mendapat perhatian pemerintah

dan swasta. Bentuk perhatian

diwujudkan dalam upaya

pembinaan dan pengembangan

seperti penyuluhan, pendidikan

pelatihan, motivasi, konsultasi,

studi banding serta dalam bentuk

lainnya yang mengarah pada

perbaikan mutu usaha.

Lebih lanjut di NTB, daerah

“pusuk pass” menjanjikan berbagai

macam potensi untuk dapat

dikembangkan menjadi usaha.

Dengan adanya banyak jenis

usaha di bidang pariwisata, banyak

pula masyarakat yang dapat

terlibat di dalamnya. Kesempatan

ini pun dapat menjadi sumber mata

pencaharian utama, seperti

membuat guest house, outbond

seperti flying fox, dan sebagainya.

Melihat kecenderungan

masyarakat, umumnya masyarakat

lebih suka membuka kios atau

berjualan kelontong. Hal ini

dilakukan karena dianggap mudah

dan tidak memerlukan

keterampilan khusus. Dikarenakan

banyaknya penduduk yang

menjalankan usaha yang sama,

maka persaingan menjadi ketat

dan keuntungan justru sulit untuk

didapat. Potensi-potensi usaha

yang bergerak di bidang jasa

seyogianya dapat dikembangkan

untuk mendukung industri

pariwisata ini. Oleh karena itu,

pembinaan terhadap pemilik usaha

disekitar daerah pusuk pass perlu

dilakukan.

Dusun Koloh Berora,

merupakan dusun yang terletak

dekat dengan daerah pusuk pass

dan masuk dalam wilayah Lombok

Utara. Banyaknya lahan berbukit

memungkinkan pengembangan



wahana pariwisata. Tidak hanya

pengembangan wahana pariwisata,

kondisi tanah perkebunannya layak

untuk dikembangkan menjadi desa

agrowisata. Kesulitan yang

dihadapi para penduduk adalah

kurangnya pengenalan terhadap

potensi diri, serta pengetahuan

tentang berbagai variasi usaha

yang bergerak di bidang jasa.

Selama ini masyarakat sekitar

hanya memiliki orientasi akan

usaha adalah berdagang.

Berkenaan dengan situasi tersebut,

maka pelatihan ini akan dilakukan

untuk membantu penduduk di

dusun Koloh Berora untuk

mengembangkan potensi usaha

mereka untuk bergerak di bidang

jasa.

METODE KEGIATAN

Metode pelatihan strategi

pemasaran jasa ini akan dirancang

sedemikian rupa dengan teknik

berembug dari tim pengabdian

masyarakat. Selain itu juga akan

dilaksanakan permainan, simulasi

serta diskusi bersama untuk

merencanakan dan

mengembangkan berbagai metode

untuk menambah variasi usaha

yang sudah dimiliki. Selanjutnya,

hal ini dilakukan untuk lebih

menampung aspirasi serta

menciptakan suasana yang

menyenangkan agar para pemilik

usaha dagang tersebut dapat

memberikan informasi dan

berpartisipasi secara lugas.

Beberapa metode brainstorming

juga akan dilakukan untuk

mengidentifikasi beragam informasi

dari para pemilik usaha dagang ini

berkenaan dengan lemahnya

keinginan mereka untuk

mengembangkan usaha mereka

dengan menambah variasi jenis

usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan telah

dilaksanakan. Partisipan mendapatkan

informasi yang disampaikan dalam

acara pertemuan tersebut berupa

materi diskusi yang mencakup strategi

pemasaran adalah pola pikir

pemasaran yang akan digunakan

untuk mencapai tujuan pemasaran.

Strategi pemasaran berisi strategi

spesifik untuk pasar sasaran,

penetapan posisi, bauran pemasaran

dan besarnya pengeluaran

pemasaran. Strategi pemasaran

merupakan pernyataan baik eksplisit

maupun implisit bagaimana suatu

merek atau lini produk mencapai

tujuannnya. Strategi pemasaran



merupakan alat fundamental yang

direncanakan untuk mencapai tujuan

perusahaan dengan

mengembangkan keunggulan

bersaing yang berkesinambungan

melalui pasar yang dimasuki dan

program pemasaran yang digunakan

untuk melayani pasar sasaran

tersebut.

Strategi pemasaran sebagai

alat fundamental yang direncanakan

untuk mencapai tujuan perusahaan

dengan mengembangkan keunggulan

bersaing yang berkesinambungan

melalui pasar yang dimasuki dan

program pemasaran yang digunakan

untuk melayani pasar sasaran

tersebut, pada dasarnya memberikan

arah dalam kaitannya dengan

segmentasi pasar, identifikasi pasar

sasaran, positioning, elemen bauran

pemasaran, dan biaya bauran

pemasaran. Strategi pemasaran juga

merupakan rencana yang hendak

diikuti oleh manajer pemasaran.

Rencana tindakan ini didasarkan atas

analisis situasi dan tujuan-tujuan

perusahaan serta merupakan cara

untuk pencapaian tujuan tersebut.

Strategi pemasaran semestinya

memberikan serangkaian tujuan dan

sasaran, kebijakan dan aturan yang

memberi arah kepada usaha-usaha

pemasaran perusahaan dari waktu ke

waktu, pada masing-masing tingkatan

dan acuan serta alokasinya, terutama

sebagai tanggapan perusahaan dalam

menghadapi lingkungan dan keadaan

persaingan yang selalu berubah, Oleh

karena itu, penentuan strategi

pemasaran harus didasarkan atas

analisis lingkungan dan internal

perusahaan melalui analisis

keunggulan dan kelemahan

perusahaan, serta analisis

kesempatan dan ancaman yang

dihadapi perusahaan dari

lingkungannya.

Materi selanjutnya adalah

berkenaan dengan orientasi wirausaha

yang memegang peranan penting

dalam meningkatkan kinerja usaha.

Orientasi dapat didefinisikan

sebagai peninjauan untuk

menentukan sikap (arah, tempat, dan

sebagainya) yang tepat dan

benar; pandangan yang mendasari

pikiran, perhatian atau

kecenderungan. Sedangkan wira

berarti keberanian dan usaha berarti

kegiatan bisnis yang komersial atau

non-komersial Sehingga

kewirausahaan dapat pula diartikan

sebagai keberanian seseorang untuk

melaksanakan suatu kegiatan bisnis.

Wirausaha dinyatakan oleh

Schumpeter sebagai orang yang

mendobrak sistem ekonomi yang ada



dengan memperkenalkan barang dan

jasa yang baru, dengan menciptakan

bentuk organisasi baru atau mengolah

bahan baku baru. Orang tersebut

melakukan kegiatannya melalui

organisasi bisnis yang baru ataupun

yang telah ada. Dalam definisi tersebut

ditekankan bahwa wirausaha adalah

orang yang melihat adanya peluang

kemudian menciptakan sebuah

organisasi untuk memanfaatkan

peluang tersebut. Dengan kata lain,

wirausaha berarti manusia utama

(unggul) dalam menghasilkan suatu

pekerjaan bagi dirinya sendiri atau

orang lain. Knight kemudian

menjelaskan bahwa orientasi

wirausaha berkaitan dengan pencarian

peluang, keberanian mengambil

resiko, dan keputusan untuk bertindak

dari para pimpinan organisasi.

Kinerja pasar merupakan

konsep untuk mengukur prestasi pasar

suatu produk. Setiap perusahaan

berkepentingan untuk mengetahui

prestasi pasar dari produk-produknya,

sebagai cermin dari keberhasilan

usahanya di dunia persaingan bisnis.

Kinerja pasar juga dapat diartikan

sebagai usaha pengukuran tingkat

kinerja yang meliputi jumlah penjualan,

jumlah pelanggan, keuntungan dan

pertumbuhan penjualan. Selanjutnya,

kinerja pemasaran dapat diukur

dengan skala tiga indikator, di mana

tingkat pencapaian atau kinerja

strategi dipertemukan dengan

harapan-harapan bagi keseluruhan

pencapaian atau kinerja, penjualan,

dan keuntungan. Pengertian yang

lebih sederhana dan praktis adalah

yang menyatakan bahwa kinerja

pemasaran yang baik dinyatakan

dalam tiga besaran utama yaitu:

pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan

penjualan, dan porsi pasar, yang pada

akhirnya bermuara pada keuntungan

perusahaan.

Lingkungan persaingan adalah

lingkungan dimana suatu perusahaan

berada, beroperasi dan terlibat dan

berkompetisi dengan perusahaan lain

dalam industri yang sejenis.

Kegagalan industri di dalam mencapai

pertumbuhan penjualan bersumber

dari ketidak-mampuan manajemen

dalam menganalisa perubahan yang

terjadi di lingkungan persaingan

industri. Di dalam pendekatan

lingkungan, hubungan yang dijalin

perusahaan dalam lingkungannya dan

partisipasinya berkenaan dengan

hubungan interpersonal jaringannya.

Lingkungan bisnis akan selalu

berubah, hal ini bisa terjadi karena

perubahan peraturan, teknologi,

permintaan konsumen, dan atau

strategi berkompetisi. Semakin besar



derajat dinamika lingkungan, manajer

semakin menghadapi alternatif-

alternatif yang tidak jelas dan kriteria

evaluasi lingkungan yang semakin

sedikit.

Lingkungan seringkali bersifat

menantang dan kompleks sehingga

secara umum ancaman dari eksternal

akan datang dari kompetitor, teknologi

dan konsumen. Lingkungan eksternal

memiliki dua bagian yakni lingkungan

umum (elemen dalam masyarakat luas

yang mempengaruhi industri dan

perusahaan-perusahaan didalamnya)

dan lingkungan industri (faktor

ancaman masuknya peserta,

pemasok, pembeli, produk pengganti

dan intensitas persaingan yang

mempengaruhi perusahaan dan

tindakan serta tanggapan bersaing).

Strategi pemasaran yang terdiri

keunggulan harga, keunggulan mutu,

keunggulan waktu, fleksibilitas

pelayanan, relationship dan aliansi

akan meningkatkan kinerja

pemasaran. Dengan adanya orientasi

wirausaha yang terdiri dari

kemampuan berinovasi, proaktivitas,

dan keberanian dalam mengambil

risiko serta lingkungan persaingan

yang terdiri dari ancaman pendatang

baru, ancaman timbulnya produk atau

jasa pengganti pasar, kekuatan tawar

menawar pemasok, kekuatan tawar

menawar pembeli, tingkat persaingan

diantara perusahaan-perusahaan atau

pesaing yang ada maka persaingan

bisnis akan dapat dimenangkan.

Strategi pemasaran yang

tepat sangat diperlukan dalam

meningkatkan kinerja pemasaran.

Untuk mendukung keberhasilan

pelaksanaan strategi pemasaran yang

di susun, maka dibutuhkan kesiapan

organisasi perusahaan dan

pelaksanaannya. Dalam rangka itu

perlu dibuat kerangka organisasi yang

jelas, efisien dan memuaskan bagi

anggotanya. Selanjutnya anggota

organisasi harus memiliki komitmen

yang baik untuk mendapatkan tenaga

yang benar-henar berkualitas, terampil

dan mempunyai kemampuan.

Proaktifitas dalam segala hal

menyangkut pemasaran produk

merupakan satu hal yang tak kalah

penting untuk dibangun oleh

wirausaha. Salah satu bentuknya

adalah dengan membuat terobosan

cara pemasaran yang memiliki nilai

tinggi dan berorientasi pada kinerja.

Wirausaha dengan orientasi

kewirausahaan yang kuat akan

mengembangkan kemampuan

berinovasi yang kuat dan

menghasilkan kinerja bisnis yang

tinggi. Kemampuan berinovasi

diartikan sebagai kapasitas untuk



mengembangkan varian usaha baru

yang dapat mengembangkan usaha

baru yang diinginkan oleh pasar,

menerapkan proses-proses teknologi

yang lebih sesuai untuk memproduksi

produk-produk tersebut,

mengembangkan dan mengadopsi

produk baru dan teknologi

pemorsesan untuk kebutuhan masa

yang akan datang, serta merespon

aktivitas teknologi yang tidak diduga

serta kesempatan tak terduga yang

diciptakan oleh pesaing.

Gambar 1. Penyampaian Materi

Gambar 2. Sesi Tanya-Jawab dengan Partisipan

Kendati memiliki pendidikan yang

rendah akan tetapi partisipan telah

terbiasa untuk urun rembug dalam

pertemuan kemasyarakatan, seperti

kegiatan pembangunan masjid dan

sebagainya, maka partisipan tidak

segan-segan menunjukkan

antusiasme dalam mengikuti kegiatan

ini. Partisipan menunjukkan memiliki

keinginan untuk maju, hal ini

ditunjukkan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang muncul selama

kegiatan. Oleh karena itu, tim

pengabdian masyarakat merasa

bahwa apabila diaplikasikan dalam

kehidupan sehari-hari maka materi ini

dapat digunakan untuk memperbaiki

kehidupan mereka dengan mulai

membentuk kelompok usaha.

Tim pengabdian kesulitan

memfasilitasi keinginan partisipan

yang sangat mengharapkan adanya

bantuan untuk memberikan pelatihan

keterampilan. Kenyataan bahwa tim

pengabdian hanya bertugas

memfasilitasi peran Perguruan Tinggi

untuk dapat membantu masyarakat

secara langsung dipahami sebagai

pendampingan intensif. Kendati

demikian dengan berbagai pendekatan

dari tim pengabdian, tim pengabdian

merasakan pentingnya pendekatan

yang lebih tepat di lakukan di lokasi

tersebut, seperti membantu



pendampingan mahasiswa Kuliah

Kerja Nyata. Waktu yang terbatas,

tidak memungkinkan untuk tim stand

by di lokasi. Selain itu, berbagai

kesulitan seperti kondisi yang belum

kondusif pasca gempa, menyebabkan

tim pengabdian dan partisipan tidak

dapat mengadakan pertemuan

lanjutan yang lebih intensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian dengan

tema strategi pemasaran jasa di

sekitar “pusuk pass” telah berjalan

dengan baik dan lancar. Dengan

adanya program pengabdian ini

diharapkan para pemilik usaha segera

bangkit dari keterpurukan dan

membentuk kelompok usaha bersama

sehingga dapat senantiasa

menjalankan usahanya untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan hidup

mereka. Diperlukan sebuah kerja-

sama dengan berbagai instansi dan

pihak. Kerja-sama yang dimaksud

bertujuan mengakomodir keinginan

dilatihnya kelompok wanita agar

memiliki keterampilan. Kesulitan

menjaga komitmen, dan membuat

struktur organisasi, menyebabkan para

pemilik usaha tidak dapat membentuk

kelompok usaha yang notabene

diharapkan mampu membantu mereka

berkenan dengan permodalan

swadana. Hal ini membutuhkan

koordinasi dengan kepala desa terkait

serta penggerak PKK untuk dapat

menghidupkan kembali berbagai

kelompok usaha di dusun Koloh

Berora.
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