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Pendahwaan 
Perekonomlan merupakm pilar otama jalannya kchidupan suatn negara, 

persaingan yang ketat mcnycbabkan beberapa negara mcngambil kebijakan untuk 
mengata&i rnasalah ckonomi ncga:ra. Salah satu upaya negara indom:sia dalam 
mengh.adapi persalngan global dengan menibetlaknkan perdagangan bwasan 
Asia Masyarakat EkonomJ ASEAN (ME.A). MEA ini menghastlkan bcbcrapa 
kescp,akat~. salahsatunya membentuk pasar bebas A.SEAN yangberbasis produksi 
dail terinfegrl!$i sehingga akan tcrjadi MUS' pemaseran barang <tan jasa, tenaga crja 
ahli, modal, Investasl, secara be bas. Untukmenyambut itu maka UKM (Usaha Kecil 
Menengah ) hams semakin bersamg dengan melakukan berbagai upaya diantaranya 
adalah.Peningkatandan.pengemban~ankualitasdan produktifitasprod:ok. Harapan ini 

Keyi~~: .4BCD, A(djlf.r Ta 'litn, Marice.Jing Srra!egy, Craclre,1'$ 

Abstrad 

This community service program is a form of campus academic acttvities to help OVUCQl'/U! lhtt 
ttcon~il1ic pi'<lbl,un.r of'rura! co1M1u11ilies. espe,aial/y 1ii/lage W<)llf<'II who in /Ml /11 ter~ of the 
economy are less productive. The main aim of this program is to increase the economic potential 
of village 1W>men hase(l 011 Maj/ls 1o 'ltm. T1riJ ls done to face the c~ll!.{~gt-.t for SlflD/l aM 
Medium Enterprises (UK"1) t,p increase competitivenes« thl'Ollgh increruing productivity and 
quality of producJs according to the Indonesian Nauona! Standard (SN!). especially for rura! 
hpme indwil:rir,s, 4Speciolly women farm laborer» to use their time uplima/Jy to improve family 
welfare. 71,ey noi-o,ily re~y on rice fields .(tandur) and tk« harvest period, which jg appmximately 
three months 'lliaifing ptrriod. Thf!)'7Wl only dirp$!Jtil on the natural mrd envlrrmmmtal c.onditiuns 
that exist, but also are able to take admnrage of rlse existitlgpotential to make a 111011! eeonomie 
oontributton to the hor..fehoNJ. With the ABCD mdllod, the tO'fllpan/011 milde a change of mind.fer 
wliik co1flb,tctmg111~g !JUategy training 011 the production of crackers which had bee:n carried 
<mt by several membtfl's 0,(the Ta '/Im ..trsembly, b.Y providing training ln mar'ke'ling strawgte.r wirh 
prodtlc:t twgelY, distribution, pricing. and promotion strategiu that had followed dtNelopmtmS:$ 
( on line markmng), !O rlu:lt the selling powe« increases. Paying attMlion to Ille SWOT (lfla(ysis, 
'(lamely ~igths,. wealmesses, opportunities, and threats can generally be overcome beeaus« 
·the people· in Bakilan Pillage. Grogol Subdistrkl, Kediri Regency, especial(y Mqjlis Ta 'lim 
J../JJslimafa·have a strong allil mailltaineiJ'network of_fri(fr.dship through routine recitanon, so thaJ 
1his eeonomt« aciivily remain., can ·he done. 

Sitt Rumilalt dan Ummly Fauzlyah Laill 
(ProdlAlruntmsi-UIN SunanAmpel SurabllY&) 

st.rumilah@gmail.com dan ummiyfauziyah@gmall.com 

FEMBERDAYAANEKONOMJPEREMPUAN 
BRRBASIS MAJLJS TA'LCM MELALfil 

STRATEGI PEMASARAN HOME JNDUSTRYKERUPUK 

Volume 3 Nomer 1 Juni 2019 ISfflHM.AR 



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-ISSN: 2654·9387 
P·ISSN: 2598-9804 ISnTHMAR Volume 3 Nomer 1 Juni 2019 

J News On1ine, "Perm U¥KM lladapi MEA \ dikutip darl www.jatengprov.go.id/ 
diakses 8 Maret 2.0J:S 

Kondlsl Masyarakat Sebelum.l'endatilplngan 
Jamaah MajeUs Taklim Mu!holla Ar Royy.andidominasi oleh ibu-ibu danremaia 

pl.Itri di lingkuoganmushollaAr-Royyan. Secera umum perekonomianjamaah adalah 
dlkatago:rikan m;iskindengan pekerjaan suami mereka rata-rete-adalah baruh tani dan 
buruh. banguaan, sedangkan sebagian besar para ist.ri adaleh ibu rumsh tsngga. 

Pada awalnya ibu-ibu umurunya belrerja sebagai buruh tani untuk menopang 
kebutuhan perekonomian kel wuga. Namim, secara nyata pekerjaan terse.but seroakin 
berkurang selrlng berkurangnya labm sawah dan modernisa5i alat pertanien yang 
ada. Mereka cukup ~tsa memban:tu .memenuhl kebutuhan makan sehart-han, Rata 
rata pendapatan sehari seb~ai buruh tani mendapat upah Rp 25.000,00 Pekerjaan ini 
tidak selelu ada karena para ibu-ibu banya bisa bekerja keJi]an:nusjm tanam padi dan 

dlsampaikan oleh Kementnan Koperaai dao 'Usaha Kecil Mencnge.h. yang mcmbidik 
peningkatan kualitas produk UKM denga» menyesuaikan produk UKM dengan 
kebutuban pasar yang sesuer dengan Stander Nasional Indonesia (SNI).1 

Perguruan ting~ sebagai plhalc akademlst btsa berperan pentlng dalam upays 
perbaikan daya ~~g ekonomi masyarakat dan .kualitas UKM terutama UKM yang 
berkembang di pedesaan mernpakan tugas yang harus dibebankan pada semua pihak 
termasuk akademisl dan pemerintah, dengan sinergi&itas yang efelctif dari semua 
pihalc im1ah maka pengembangan dan pemngkatan daya saing 1JKM clipedesaan 
yang secara umum ekonominya reninggal akan lebih mudab dilaksanak:an dan akan 
mencapai pemasaran yang professional. 

Dosen sebaglil alcademisi pergurwm tinggi dapat mengimplementasikan 
kewajlbao tridharma perguruan tingginya dengan melakukan pengabdien masyarakat 
berupa pendampingao enrerpreneur; nset, dan inkubasi usaha. Pada perguruan tinggt 
Islam memiliki peran utama menjadi ganda yaltu dengan mengintegrasikan visi 
kelslaman dan tugas pe,ngabdiannya. Sehingga pemikiran dan eneJIDI yang barus 
dlsiapkanmenjadi lebih besar, 

Untuk ltu maka pendempmgan usaha lcecil di desa sebagai bentuk riil pengabdian 
masyaraket berbentult pendampillgan usaha; bias diimplementasikan dalam berbagai 
bentuk, seperti pendampingan usaba kecll pada ibu-ibu yang berprofesi sebagei buruh 
tent di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabapaten Kediri. Mereka awalnya hanya 
mengandalken kegiatali tandur (menanam padi) saat musim tanam di desa tersebut, 
S,etele.h. masa eanam seleset, mereka hanya menunggu masa panen tlba.Kurang Jebih 
tlga bclan mereka menunggu, 
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jngnng saja. Jtka tidak pada saat tnuslm tanam maka lbn-Ihu tidak bisa bekerja clan 
b.imya mengacdalkan penghastlen suami saja. 

Seirl.ng dengan semakin bcrkcmbangnya teknologi pertanian ma.ka pckerjaan 
iebagal burllh tanip,m makin tergeser, Lehan sawah yang semnkin berkurang karena 
banyaknya Iahan yang dijf)dikan bangunan menyebabk.an pekerjaan buruh tani tidak 
lag! btsa diandalkan. Laban sawah tempar mereka bekerja sebagian sudah berganti 
perumahan, 

Sela1n dengan berkurangnya lahan sawah, pebrjaan para buruh tam pun juga 
mulai tergantikan dengan peralatan teknologi pcrtanian yang semakin berkembang 
dan dinilai lebi.h efektlf daripada dengan menggunakan tenaga manusia. Alat-alat 
perranlan untuk tanam padi dan jag111lg pllll sodah mulai banyak digunakan. Hal ini 
menyebabkan para lbu-Ibu buruh ranl kehilangan lapangan pekerjaan yang mereka 
'andalkan untuk menopang perekonomian keluarga. 

Bermula dengan kondisi dampingan tersebut, mereka memanfaatkan masa 
tunggu panen t.ersebut untuk memanfaatkan waktu denganmemproduksi krupuk dari 
bahan dasar tahudan memasarkannya secara tradlstoanal. Mereka hanya menjajakan 
di depan rumah atau menjualnya kepada anggota masyarakat setempat un.tuk 
meagenslkan produknya. Kond:isi ini.lah yang menjadi per.hat:ian sekaligus motiv.asi 
bagi penelin bersama-sama masyarakat mitra untuk bergerak dan mewujudkan 
kehidupanruasyaralat di desa tersebut untuk:menetnukan solusinya, terutema terkait 
itrategi pemasaran basil prcduksi.Sehingga mampu meningkatkan perekonomian 
m.asyarak~. 

Peneliti memilih damplngan Perempuan.Buruh Tani beebasls Majllii Ta 'Jim antara 
lain dengan beberapa perttmbangan, yaitu: 
a. Mayoritas mereka adalah ibu-ibu rumah tlmgga dengan _pekerjaan tidak tetap, 

yakni menjadi buruh tam saat musim tanam, 

b. Selama menuoggu masa panen, mereka m.eagan~. 
c. Sebagtandarrmereka tidak: bekcrja, sehlnggamereka meneari alte:metH'kerja lain 

unruk.menopeng lcehidopan keluarga yanu deuganmengemas krupuk goreng, 
d. Peluang kerja-dt desa tersebut sangat minim 
e. Mereka memiltki.skill enterpreneurship yang minim 

.f. Penghasilan mereka tidak mernenuht kebutuhan sehari-hari, 
g, Usaha kerupuk goreng hanya dipasarkan di depan rumah atau dijajakan kepada 

~ggota jamaah saja, sehmgga strategi pemasar.an perlu dioptimalkan, 
Berdasarkan pentmbangan tersebut, perlu Iangkah-langkah konkret guna 

.memberikan ke11a~ sekaligus tindalqm nyata bagl ma$yarakat untuk rnelakokan 
perubahan pola pikir ·sekaHgus tind~an riil agar pere1conomiail masyaral::at terjadi 

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majlis Ta'Iim 89 



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E·ISSN: 2654·9387 
P·ISSN: 2598·9804 ISnTHMAR Volume 3 Nomer 1 Juni 2019 

• Nurul Hiday ah. "Pemherdayaan Osaha Xecil Berbests Produk-Pertanlaa Studi ka9us 
K.elompok. Wanita Tani (IC.W1:) Krindo Wanlto DUBun lradipolo Scndangtirto Berbah 
Sleman", Laporan Peneitjqn, Universitas Islrna Negcri Sunan ~alijaga (2012). 

' ~amba11g.Susilo,'''Pemberdayaan l;;konomi Perernpuan Tani Berbasis Kelembawn", 
Jumal Muwazah, Vol.2, No.2, Desember (2010),1 

~ Ismiyati dkk, ".Di.veni:fikasi mcliJadl prodnk.selal dan~pcmngka!an mutu Jus Aloevera 
di SJGMAfoo.d SiiWangin i;>~~k", JumalPcngab.dl~ Masyarakat UGM d.iaµcs darl https:// 
J~.Qgm.ac.idljpkm langgal tlAgusrus. 2018, VoL3, N:o.2, Mar.it (2018),l 

peetngkaten.Mereka tidak: hanya bergantung pada kondlst a lam dan li.nglrongan yang 
ada, nmnun j11ga mampu memanfaatkan potensi yang ada guna lebih membcrilcan 
lrooJ:ribusi ckonoml rumah tangga, sebingga kesejehteraan masyarak:.at pun tereapaf. 

Pada saat proses pendamplngan pad a lbu-ibu jamaah mushalla, rnuncul kesadaran 
·alaln masalah yang dlhadapi, modal utama yang bias dijadilcan somber energy adalah 
adanya kernauan untulc berobah, munculnya silcap yang mendukung, kerja,sama dan 
anrustasme dalam mendapatkan informasi untulc mendorong kemajuan dan perba!lam 
usaha selama lceglatan pendampingan int dllalcsanakan. 

Sedangk.an pasca pend.ampingan ibu-ibu jama'ah Mushalla, maka output dari 
kegiatan pendampingan lm nantinya ibu-ibu jama'ah musholla diharapkan mampu 
mempumemprodukst, packing, dan membert labelproduk aneka kerupuk: dan camilan 
kemasansecara profesional sesuai standar SNl,melakukanmanajemen nsaha meliputi 
pencatatan,dlsttibusi, pelaporan, dan evaluesi.memperluas target pemasaran produk 
kerupulc dan camilan kemasan berbasis pemasaran, dan lerwqjud kelompok usaha 
anekp J<,erupuk dan camilan kemasan berbasts majlis ta'lim, sehingga komunitas 
usaha setidaknya dapat me.ngimplementasik.an usaha sesuai dengan prinsip-prinslp 
dan kaidah etfka bisnislslam dan komunitas usaha dapar dengan mudab mendapatkan 
·akses duk.WJgan balk dad pemerintah desa setempat, pemerintah daerah, maupun 
dinas koperast dan UMXM setempat. 

Beberapa penelitian sejeilis (terdahulu) yang pemah dilakukan dl berbagai 
daetah .menunjukk.an adanya maafaat yling positif pada peningkatan ekonomi 
masyarakat.Terleblh pada pemsnfaataa potens! alam dan potensl tenaga kerjanyil. 
untuk menlngkerken perekonomian masyarakat. Beberapa penelitian tersebet antara 
Iainterdapat pada beberapa jndul beriknt: 
a. Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Produlc Pertanian Studi kasus Kelompok 

Wanita Tani (KWT) Kri:ndo Wanito Dusun Kad:ipolo Sendangttrto Berbah 
Sleman," 

b. Pemberdayaan Ekoncmi Perempuan TaniBerbasls Kelemhagaan.3 

'c. Diversifika!liini.njaruproduk:selai dan periingkatanmutu Jus Aloevera di SIGMA 
food. Sawangan Depok, • 
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'.Kajian Pustalal 
Secara umutn pengembangan masyarakat (Comun.ity De.velopment) adalah 

k:egiatan pengembangan masyarakat yang dilalruklm secara slstematls, terencana, 
dan diarahlc:en uatuk memperbessr akses masyarakat guna mcneapai kondi&i sosial, 
eknnomi, clan knalltas kehidupan yang Iebih balk. Selain itu, ada bcberapa ddirulli 
pengembangan masyarakat menurut para abli. Dalam pcndampingan inimenggunakan 
pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset atau 'blasa dikcn.al dcngan 
sebutan ~ndekatanABCD (.A$set Based Carnmun.ity Development). 

Pada bakikatnya pcmberdayaan mcrupalom pcnciptaan !Jllllsana atau illim yang 
memungkinkan potcnsi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarlcan 
pada asllillSi babwa tidal ada masyarakat yang sama sekali tanpa rncmiliki d.aya. 
Settap masyarakat pastl memlllki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak 
menyadarl arau days tersebue rnasih belum dikelahui secara eksplisit. Oleh karena 
ltu daya barus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumst ini berkembang 
maka pemberdayaan adat.l;lh up~ya untuk rnembangun daya, de:ngan cara mendorong, 
memoitvasj dan membangkitkan kesadaran akan potensl yang dimlltki serta beropaya 
untuk mengembangkannya. S.elain itu, hendakJ'lya pemberdayaan jangan menjebak 
masyarakat dalam perangkap ketergantungan (c'harity), pemberdayaan sebaliknya 
h1ll11S mengantarkan pads proses kemandirian. 

Menurut Undang-undangRepubllklndonesiaNomor 11 rahun2009, kesejahteraan 
So!iial adalah kondisl terpenuh:inya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 
warga negara agar dapat bidup layak dan mampu mengembangkan did, .sebingga 
dapat melaksanakan fungsi soslelnya, danpenyelenggaraan keseJahteraao sosial 
adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dllak:nkan Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan -sosial guna memenuhi 
kebutuhan dase.r setiap waq:a negara, yangmeliputi rehabilitasi sosial,jaroinan sosw. 
pemberdayaan sosial, dan petlindungan sosial. Dimana dalem penyelanggaraannya 
dilakukanatas~ar:kesetiakawanan.,keadilan.,kemanfaatan,keterpaduan,kemitraan, 
keterbukaan, akuntabilitas,partisipas'i, profestonalttas dan kebetlenjutan. 

Konsep pemberdeyaan perempuan pada dasarnya merupakan pacad:igma bam 
pembangunan yang Iebihmengasentussikan si:fat-slflll. "people centered.participatory 
empuwering sustainable", Wabrupun pengertiannyaberbede namun tetap mempunyai 
tujuan yang sama, yaitu untulc membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, 
dan memhangk:itlam kesadaraa akan potensi yang-di.milikinya, serta adanya upaya 
rnengernbangkan keareh yang leblh baik. Jni berarti perempuan tidsk. lagi .hanya 
berperan sebaga; ihu rumah tangga yang men.falanlcan fuilgsi :reproduksi. mengurus 
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e, Dc'ign (merancang) 
Pada tahap Design ini, orang mulal metum:uskan strategi, proses daa 

sistem, membuat Jaa,utusm dim .mengembengkan kolaborasi yang menduknng 
terwejudnya perubahan yang dihsraplam. Pada tahap ini semna hal posttlfdi 
masa Wu ditransformasi mcn.jadi kekuatan unruk mewejudkan pi:nibaban yang 
cl.ihmapkan (ill'!!am). 

s R., ,Saptari d;m cl\; Holzner, B, Peremp1i1tt1 Kr.rja dan PtrubaJtan Sosial: Seb11ah 
Pe,.,,gantar Studi Pe.reynpua,r. Jakarta: l'uiltaka Utama Grafiti, 1991 

b •. Dnam (impian) 
Berdesarkan Informasi yang diperoleh darl tahap scbelumnya, orang 

k.emudiau mulai membayangkan. masa depan yang diharapkan. PedJI tabap ini, 
setlap orang mengeksplorast harapan dan impian mereka balk untuk diri mereka 
sendirl maupun untuk organisasi. 1nilah saamya orang-orang r:ru:mikirkan hal 
hal besar dan berpikir out of the box serta membayangkan bastl-besil yang ingin 
dicapat, 

a. Discowrry (peoemuan) 
Tahap Discovery adalah proses pencarian yang mendalam tentang hal 

hal positif, .hal-hal tc:rbaik yang pemah dicapai, clan pengalamen-pengalaman 
keberbasflan di masa lalu, Proses ilrl dilakukan dengan wawancara appresiatif 
Beberapa contoh pertanyaan apresiatif yang dilalrulam pada tabap inl antara 
lam: a) Cerltakan pengalamen terbafk yang pemah ada?, b) Hal spa yang sangat 
bcmilai dari diri Arula?, c) Hal-ha! apa yang menjadi somber kehidopm Anda, 
yang tanpa hal tersebut Anda akan mati?, d)Sebutkan 3 harapan yang Anda milild 
untuk memngkatka» keknatan dan cfckillitas Anda? 

StrategiPendekatu ABCD (Assd B11Jrd Commllnity DewhJpme,ri) 
Pendeketan ABCD merupakan pendekatan ylll'lg mengarah _pada pemaharnan 

dan Intemalisasi asset, potensl, keknatan, dan pcndayagunaannya secara mandiri 
dan makslmal-Asset adalab segala sesuatu yang berharga, bemilai sebagal kekayaan 
atau perbendaharaan .. Segala yang bernllai terse but mcmiliki guna untuk mcmcnuhi 
kebutuhan, 

Strategi yang dlgunakan oleb. faslhtator yang dllakukan bersama masyaraksr 
untuk terwujudnya pendamptngan adalah: 

anak dan suami atau pekerjaan domestlk lainnya, tetapi sudab aldII berperan 
dfberbaga! bidang keh.i.dupan, baik soslal, ekonomi maupun politik.' 

92 Siti.Rumllab dan Ummiy Pauziyah LaiU 



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 3 Nomer 1 Juni 2019 ISTrrHMAR 
E·ISSN; 2654·9387· 
P·l~SN: 2598·9804 

' Nadltir Salibuddin, dkk, P(lJllfrian KKN A.BCD UJN S11na114mpe1 Surabaya, (LPJ>M 
IAIN Suu.an.Ampel.Surat>aya, 2015),haL 26. 

Tahap l : 'Mempelajarl dan Meogatur Ske~. 
Dalam Appreciative Inquiry (AI) Pendamptng tahap in:i am memanfaatkan 

waktu unruk mengcnal oreng-orang dan tempat di mana perabahan akan dilaknkan. 
Artinya Tim melakukan. inlrulturasi dengan lingkungan. dan. masyarakal <Warn. .hal 
ini komrmitas maje.lis tak.lim muslimat fatayat NU Desa Bak.alan Kecamatan Grogol 
Kabupatcn Kcdiri serta jajaran struktur elitis dcsa .. ~juan ®Ji- tahap ini adalah 
membangtm kepercayaan kennmitas dan memfasilitasi kelorupok komunitas untuk 
menjadl qgeht of ch(lJ1gj?. 

Metod,e 
Kegtatan pendampmgan dilalrukan berdasarkan pendekatan ABCD (Asset Based 

Community Development). Dalam pcndck.atan t.crsebut terdapat tehapen-tehapen 
dan jugs langkah-langk:ah. yang herus dilakukan. Langkah-langkah pendampingan 
antara lain; L) Mempelajari dan Mengatur Skeruirio, 2) Menemukan Masa Lampau, 
3) Memimpi.lmn Masa Depan, 4) Memetakan Aset, 5) Mengnubungkan dan 
Menggerakkan Aset/Perencaruum Akst, dan 6) Pemantauan, Pembelejaran dan 
EvalUJ.1Sl. 

Sedangkan langkah-langkah pen.dampingan sebagahnana tersebut di atas dapar 
dijelaskan sebagaJ berikut: 

e, Daliny (memastikau) 
T ahap Destiny adalab tahep dim ans sctiap orang dalam organisasi 

mengimpkmentasilcan berbagat hal yang sndah dirumusk:an pada tabap Design. 
Tabap ini berlangsung ketika organisa.cn. secara lmntl:nyu mcnjalankan peruhahan, 
memantan perkembangennye, daa mengcmbanglcao dialog, pembclajaran dan 
tnovast-tnovast baru. 
Prtnsip pengembnngan masyarakat beebasie asset (ABCD) sebagai bcd1rut: 

Setengah i.erisi lebih berarti, Semua punya potensi, Partlsipasl, Kemitraan, 
Penyimpangan positif, Berasal dari dalam masyarakat, dan Mengarah pada sumber 

.energi.6 

d, Define (menetukan) 
Pada tahap Define ini, orang mulai menentukan langkah apa yang harus 

dilaknkan untuk mereeltsastkae strategi yangtelah diraru:ang untuk mcwujudlcan 
perubahan yang diharapkan 
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Tallap 6 : Pellbatan Slllkeholder 
Pihak-pihak yang tetlibat dalam pendampingan antara lain Kepala desa, Pengurus 

Mushalla.,Pe11gurus Muslimat,FatayinDesaBaka)en Kecamatan GrogolKabupaten 
Kediri, Dinas Kopetw, UKM. den.Disperindag Kabupaten Kediri melalui program- 

E-ISSN: 2654·9387 
P·ISSN: 2598-9804 

Tahap 5 : Mengh1Jbungkan dan Menggerakkan Aset/Perencmaan Aksi 
Tujuan penggolongan danmobilisasi aset adalah unt uk1engsungmembentuk jalan 

mencju pencapalan visi. Hasll dari tahapan int ha.rusnya adalah suatu rencana kerja 
yang didasarkan pada apa yang bisa J.angsung dilakukan, Kunc! darl tabapan im, tim 
meyakinkan komualras bahwa mereka hisa mulaJ memimpin proses pembangurum 
lewat kontrol atas potensi aset yang tersedia dan terslmpan. 

Tahap 4: Memetakan Aset 
Pemctaan aset i.ni bertujuan agar komunitas belajar kekuatan yang sud.ab mereka 

ruilik:i sebagai bagien dari kelompek. Apa yang bisa dil.akukan. dengan baik sekarang 
dart stapa di antata mereke yang memilikl k:eteram:pilao atau sumber daya alam yang 
~ di. desa . Perwakllan kelompok diundang untuk berbagl kekuatan demi kebaikan 
seluruh kelcmpok atau komunltas. 

Pemetaan dan seleksi aset dilakukan dslam 2 (due) tahap,yaitu: 
a. Memetakan oset knmunitas atau bakat, kompetensi dan sumber daya sekarang, 
b. Seleksi man.a yangreleva:ndan bergona untukmulaimcncapaim.impi komunnas. 

To.hap 3: Memimpikan MasaDepan 
Tahap lni, tfm.mendorong komurritas menggun.akan Jmajjnasinya untulonembuat 

gambaranpositif'tentang masa depan mereka. 

Tohap 1 : Menemnkan Mau Lampau 
Pada twp lnl tim berusaha mcngungkap (discover) hal-hal apa yang memben 

lremampuan komunitas untuk tiba di titik: ini dalam rangkalan perjalanannya dan 
menelaah sukses dan k.ek:uatan., elemen dan stfat ldmsus spa yang muncul dari telaah 
cerita-cerita yang dlsampailam oleh.komunitas. 

Sementara tnknlturast dcngan. jajacan elitis tujuannya adalah untuk 
mengraformastkan adanya rencaaa pendampingan kepada k:omunitas dan 
menglnfonnasikan tentang kcberadaan, k:ondisi, serta problem usaha yang dikelola 
lbu-!bu jamaah musholla clan peluangnya dalam pcnguatan pcrekonomian kelWIJ'gll 
dan desa, Serta perlunya upaya edukasi, pendampingan, dan pelembagaan usaha kecll 
yang di kelola dalam sebuah kelompok usaha, 
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Tabell 
Pelakllanaan Pendampingan Strategi .Pemasaran 

Home Industry Krupuk dengan Be:rbasil Majelis Ta'lim 
Desa Bakalan - Kecamatan GrogoJ - Kabupaten KedJrl 

. T.alulp Tu!IWI Ala:tJMedla Bukl1 
.Komunita, m.c,ng~alml. Si!aturrab:mi Ice Keprua ,rat turn dan telepbon C1tatm Lapmtg;l!l elm ma "6ud . ~.<;hadlr:m Tim ~ .. Pc.,tg~ MusUmat &<mggmn foto 
pengabdfan dan Yal,a~. Mejells Tekl!m 

!DllSlimi!b mushnllll plltri. 

"i dan tokoh m.asyaralc:at 
Munculnya hpereayun Mengi.kmi majells Toklun ·Cstaun Lapengm Wiil 

I dart lromuoltlii lemad.lp atau kegiatan ~ diaoakan foto 
tim 11ClL<>abdlari musllmat dan mavtt 
Ton peng~ Pcmbeotulr.an ®n,,gn,ap Susiman_ pcrsnmilia con: 
mcnlf••ili~ lrelompolt BIV1IP 
nwy.atabt Yl!JlB ada 
11eb•aa.i coretn;hun 

Tahap 7: Pem.antaua:n. Pembelajaran wu1 EvalUJlsi 
Tahap akhir pembe;rdayaan dengan metode ABCD adalah pemantauan, 

p¢mbelajaran, dan evaluasl. Pemantauan dtsertal dengan refleksi yang berbentulc 
riarasi. 

Dari rahapaadl a~a!!.maka dapat dmnci (\a]ammatrlkspelakBanaanpemberdayaan 
·Pe.ndampingan Manajemen Usaha K.ecil bagi Jamaah Musholla Ar-royyan sebagai 
benkut: 

program yang terkalt dcogan petnberdayaan kelompok usaha masyarakat. Masing 
masing bcrperan sebagai berikut: 
a. Pemerintah desa sebagat pihak yang mcrnpunyai. wilayah damptngan, Met'Cka 

membert dukungan dalam keg!atan ini dan selanjutnya memberikan support 
t,JDtuk d!lak11kan pendampingan dan pembentukan kelompok usaha perempuan. 

b. PeI)gurus Musholla Ar-royyan sebagal pihak penyedia tempat pelatihan dan 
koordtantor kegiatan Musholla serta menjadi motor penggerak tbu-ibu jamaah 
untulc terlibat dalam pelatlhan tenrang straregt Pemasaran. 

c. Pengnrus Muslimat dan Fatayat desa selaku penanggung jawab kegiatan 
pemberdayaan perempuan di Desa Bakalan K.ecamatan Grogol Kabupaten 
Kedlri, selcaligus motor penggerak dalam terbentuknya kclompok usaha Ibu-Ibn 
Jamaah musholla Arro'yan. 

d. Diillis Kppetasl, UK.M dan Disperindag' KablJJ)aten Kediri melalui program 
program yang terkait dengan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. 
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lnkufum19i 
Sebagai orang luar yai,g datang ke suaru daerah dengan tujuan unruk melakukan 

pendamplngan terhadap pola kehldupan masyarakat untukmen_gembangkan potenst 
yang ac!a di daerV. tersebut. Maka memperkenalkan dirt, menyampaikan maksuddan 
tqjaan sena darl ~an~ ldta berasal. Hal. itulah yang dilakukan oleh Pend.imping di 

lracutwnnion af poplili1t aJt\'UR: 
·moilis ttllm 'Mu,h•llul:t-JOYYan Pulrl 
F'f.l'.lr£fQJln IC~upult Gtt~ng Mm.a$ln 
• Pensurus Mus~1li1~Put~ 
-Or1inlS1si MU$limard~n~al 

Teraoujod 
Stnu!cl 

pemiSlf'm 
yafli bd 
denpn 

berbo,b """"' 
ta'llm- 

ooliil 

Minfa11 
thiembentuk 
ki,munbS 
11>1h1/kelornF 
i>t:Nbln1n 
~ 
pem111ran 

Ki,,.118, 
and1n 
klrierJ• 

Elltli.r lnlwl1l1r1tlon 
-~m•~l1'l'h don Aktdcmiti 

Gambarl. 
Skema l'e11dampingan Strategi Pemasaran Osaha Kecil ~---~ 

Berdasarkan rebel I di atas, maka dapat disaji.kan ke dalam bagan proses 
pendamplngan strategi pemasaran usaha bag! jamaah Mushalla Ar-royyan sebagai 
b¢riikut: 

Tun pcngabdJan Mel•knkan pemctean asrct Appreciative IJli{ully, Bait! ptmetlWl J)!ll.lt, 

l m,,ng!w:utlfika91 lllllel mtlhlu! FGO dau hrtervtew C()ltWIUttlp map, field ftO~ 

dan poiell.'li dea1 ira11Strct, indMdiuJI 
ilill lm'O'tOry. anallu 

·A airkulasl n111111g1111 
m 

Mengetahut llllset ya.ng. MensolllalJJeallcan hatil Low banging fruit, Foto den bwlFOD 
dbniliki pemtttam, BBM:t kcpada di11g1mn venn, dh1gnm 

rnasyurahr dan aparat desa alur 
tlCIC'.11\Ml 

1 Mengldentifikul Mengidcntiftlwl pelumg PelAtibau G~ai elm Web 
polue.ng &n kcn,HN!all Ar"l'O)')'M Shop 

M(:l'Cnclllioli&t progrmn Tabol prognun kc:r:fa 
lmja 

j Terla.l<sanllnp prioritos Mem:f.aailit.an pel.alul!llam Lembar monitoring/ Field note kqiar IID, 
program,kotja program pllJhan ,!DJlllyarakat cvnlua,t. ti,,.;p Geral, dan Web AI- 

tr.....a rovvvn &hnn 

I Mengetahul sejallh mOI1a Melakukur• monitoring Lembar monitoring Ra,il monitoring clan 
Progmm membawa keglitah jwnal rcfiwl. 

..: dampalc perubahllD 
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Desa Bakalan. Perkenalan tersebut penttng dila1rukan agar kedatangan PendampiDg 
bisa ditcrima dan j uga mendapat dukungaa dari masyarakat sckitar, 

Langkab. ewal yang dilakukan oleh pendamptng dengan cara memperkenalkan 
dlrl kepada perangkat desa Bakalan, lcemudlan dllanjutkan stlaturrabrnt dengan warga 
sekitar khususnya anggota jamaah putri Musalla ar-Royyan dJ desa bakalan.Adapun 
rnas!ng-masing pertemuan mendapatka inforrnasi yang dipaparkan sebagai berikut: 

Pertama: Melakukan perkenalan non- formal dan mengajukan beberapa pertanyaan 
tentang keglatan yang ada di desa Bakalan, kegiatan ekonom! masyarakat, khususnya 
unruk kaum perempuan. Selain itu terkait jumlah penduduk, profesl, agama, dan 
tradisi juga tidak lupa sebagai awal penggalian data. Selanjutnya pertemuan kepada 
anggota Jamaah musalla Ar-royyan Joga dilakukan. Kebetulan anggota tersebia 
adalah anggota muslimat dJ des a Bakalan, 

Ked.ua: Pertemnan bersama jamaab Ar-royyan. Bell au Juga anggota Muslimat. 
Disinl pendamplng mendapat infurmasi tentang kegiaran jamaah dJ musallah Ar 
royyan di Desa Bakalan. Selain itu, Pendamping juga mendapat info,:masi tentang 
aktivitas ekonoml perempuan di desa Bakalan, Pendarnping juga dlsarenkan 
bersilaturahmi dengan Kerne Fatayat dan k.ader-k.ader lainnya uaruk mendapatkan 
informasi yang leblh lengkap tentang kegiaten kerohanian sekallgus kegiatan 
ekcnamrenggou, muslimat maupun fatayan di Desa Bakalan. 

Ketiga: Perternuan dengan beberapa perempuao burub tam yang m.ernpunyai 
usaha home industry kerupuk di Desa Bakalan, Pendamping mendspat informasi 
tentang mulal dad lcegiatari yang iiilakukan wargii sekitar seperti yesfu dan talilll 
seminggu sekaU yang dilakukan secara bergi,llr serta aktivitas harian. Di Desa In.I 
juga mempunyal organisasi dlanteranya PICK. Koperast Wanita, dan lain-lain. 

Stakeholder yang terlibat dalam pendampingan antara lain Kepal.a desa, Pengurus 
Mushalla, Pengurus Muslimat, Fatayat Desa Bakalan Kecametan Grogol Kabupaten 
Kedirt, Dlnas Keperasl, UKM dan Dlsperindag Kabupatcn Kcdirl melal a! program 
program yling terkait dengan.pemberdayaan kelom_pok usaha masyarakat. Beberapa 
pertimbangan yang mendasari pengabdian ini adalah: 
a. Resources yang dimilil,ci. dari Tlm Pengabdi 
'Iimpengab4imerupa,kal)pasonal yangmempunyat pengalaraandalam pendampmgan 

dan pengabdtan masyarakat.Beberapa tahun menjaai pc:mbimbing.KKN berbasis 
ABCD dan PAR yang diterjunkan ke masyarakat desa yang fokusnya edalah 
pemberdayaan masyarak:at. Selam sebagar dosen di F akaltas Ekonomi dan Bisnis 
Isl am yang aktif di laboratorium bi&nis dan u,aha, juga mampunyai keilmuan 
yang selaras dengan fokw pengabdiail yaltu ekQllOllli: Islam yang di dalamnya 
n;iengkaji ekonomi lslam dall manaJemen bisnis Tslii.m. 
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7 Agll.'! Mandi, dkk, Mtiilul Participatory dctlo11 Research; {Surabaya: LPPM lJIN 
SunanAmpel, 2914), 30.8. 

a. Pemberdayaan Ekonoml Majlls Th 'lim Perempuan 
'Asset Based Community Development (ABCD) adalah metodologi penelitian 

yang bertujuan menggall sumber daya dan potensi masyarakar sebagai apaye 
uatuk pembangurum den perubahan masyarakar yang berkesinembungen. 
Pemberdeyaan Masyarekat dcngan Metodc ABCD adalah tindakan metode 
penelitlan yang berkonseutrsst membidikpotc:nsl, aset intemal.pctenat kekuetan, 
dan pendayagunaannya secara mandiri dan berkualitas. Asel adalah segala 
sesuatn yang i;nl!:IIIil,iki nilai scbagaJ leby881;1. berbarga.Segala yang memtlfkt 
mlai tersebut bermanfaat untrue mencukupi kebutuban bidup. 7 

Langkah utama dalam upaya pembangunan ini adalah mcnilai sumber 
potesi masyara.kat melalui mventansast kapasitas atau melalui proses lain 
berkomunikasl dengan warga masyarakat untukmere:ncanakan apa saja kegiatan, 
pengalamandankemampuan yang dimlliki, dengan mendorongmasyarabt, untuk 
mengidentifika~ apa yang cukup mereka peduli untuk bertindak, SelanJutnya 
dengan menent.ulcan bagalmana warga negara ilapat bekerja bersama-sama untuk 
mencapal t:ujuan iersebui, 

Dasar jde mengenai Asset Based Com»umity Development (ABCD) yann 
Asset Based Community Development· Institute yang terletaJc di Northwestern 
University di Evanston, Illinois, Asse: Based Community Developmetu lnstsute 
(ABCD) adalall pusa1 dari gerakan besar dan berkembang yang menganggap 
aset lokal se!>ag'ai blok bangunan mama dari pembangunan masyarakat yang 
beik.elanjutan.Untuk iLU piilti~ipe.si masyarakat mepjadi. sangat pealing dalam 
kegiaran .ABCD ini.Partisipasi merupakan, tindakan emcst dan keterlibatan 
psikologi seseorang untuk mencapai tujuan dan turut serta bertanggungjawab. 

Basil danPembabaaan 

b. Resources yang dimllilci dart masyarakat damplngan 
Resources yang dimiliki dart masyarakat, antara lain; 
I. Pengurus mushalla dan jamaah proaktif dalam setiap kcgiatan 
2'. Beberapa darl Jamaal! menjadl anggota Fatayat Kecamatan, 
e, Resources Mitra 
Dlnas Koperast, UMKM, dan Disperlndag Kabupaten Kediri pada divis! 

pembmaan UKM 
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I Suranto Aw, Kom1mikasi Sosta! Budaya. (Yogyakarta: Grahe I1mu, 2009), 18. 
3 Christopher Dureau, PtmJ:xaru dan Kek11tieati.Lokal Untllk Pemhanguna11, Australian 

Ccmmunity Deve1opmcnt arid Civil Soc~ty Strengthening ~chc~ (t>CCESS} Tllhap II, 
(AgUl!i\lS 2!)13), ]4. 

Sebagian ilmuwan berpendapat berbeda mcngcoal konsep parlislpasi.8 

Parttstpast membangue keteramptlan penduduk setempat, kckuataJJ organlses! 
dan komunitas lokal, serta fungsi mendukung pemerlntah clan lc:mbag.a Iokal, 
pembangunan masyarakat yang berbasts aset mengacu pada potenst masyarakat 
t,JDtuk memperbaiki dlrl, masyarakat lebih berkelanjutan kuat untulc masa depan. 
Para pendirinya yaitu John Kretzmann dan John L. McKn~t. yang berpengaruh 
dalam mengembangkan fllosofi pengembangan masyarakat int. 

Metode ABCD membahas tentang orang-orang lokal yang belcerja bersama 
sama nntuk kesejahteraan tempat rnmah mereka. ABCD termama membangun 
hubungan tindakan untuk tujuan kolektif, jalan untuk mengorganisir kelompok· 
kelempok clan orang-orang dalam sebuab komunitas untulc bertindak bersama 
sama untuk kebaikan bersama, Folrusnya adalah pada membangun kekoatan 
(kemampuan untuk bertindak secara efek:tjf) melaluJ hubungan. 

ABCD ad.alab sebuah metode pendek.atan unruk menemuk.an asset 
masyarakar yang ada. Pemetaan merapakan kegiatan inti (mqin project) pada 
proses pendarnpinglilll ABCD. Yang terpenting pada ABCD adalah "praktek 
dan pnnstp" unruk menggerakkan komunitas agar pindah ketindakan dengan 
berfokus pada masyarakat pusat, bukan orang luar. Masyarakat adalah aktor 
utama bukan ltlien. prinsip utame. pengabdian pada masyarakat berbasis aser 
adelah memperband mainset masyarakat terhadap potensi dirinya sendiri. 
berpaku p$ia ketjdakmmnpuan dan permaseaaan itulah yang hams diminimalisir 
decgenmemekstmalkan perhatlan kepada potensl yang dlrnilild denslkap positif 
pada keadaan," 

Caramobillsasimosyarakatmela1:uihubungan.yaitupertamamenemulamapa 
yang culcup orang pedulikan untuk segera diberikan tindakan dalam masyarakat 
lokal? Apa kor:nitmen masyarakat untuk: melalrukan tiudakan? Moti:vasi untuk 
bertlndak dapar dltemukan melalui komunlkasl denganmasyarakat, Apa motivasi 
antuk bertindak? Apa tujuan koleknf masyarakat yang ingin diwojudkim 
bersama-sama? Siapa yangberkomitmen untuk bertindal:? Kedna menemukan 
dan mi:libatkan para pemimpiD konektor khusus (orang yang .merupakan 
pcmlr,npl,n dalam. arti masyarakat yang berarti orang dengen kepercayaan dan 
pengaruh) uutuk membcntuk lcclompok pemimpln konelctor.Jni adalah kelompok 
inti untuk melakukan tindakan kolcktif yang dapat menggunakan koneksi dan 
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b. Pemherd.ayaa.n Ekouomi Mclalui Strategi PcmalB.l'an 
Berbagai macam permasalahan ekonnml jarna'ah majlls ta'lim musltmah 

Ar-Royyanbsrusnya tnulal.dlanallsts dan clisikapi dcngan balk, Saleh satu upaya 
pcuyikapannya adalah memetakan kemball permasalahan yang sudah ada dan 
meneari solustnya, Jtka dilihat dari penjclasan sebelumnya maka pennasalahan 
utamsnya adalah pada penerspan strategi pemasaran pruduk kerupuk yang 
dihasilkan. 

Berikut adalah strategi pemasaran yang selama ini menj.adi target utama pada 
pendampingan Pemasaran Home lndustrl Produk Kerupul: Jama'ah Majlis Ta'lim 
Muslimah Musholla Ar-Royya» Desa l3akalan Kecamatan Grogol Kabupaten 
Kedjn 
I. Segmenting 

Segmenting pada dasarnya adalah cara atau strategi untuk memetakan 
struktur pasar; Proses memilih nasabah berdasarkan. keinginan, kekuatan, 
dan daya bell. Dengan segmentation seorang akan lebih mudah memasarkan 
produk sesuai kebutuhan konsumennya. 

2. Targetting 
Targeting adalah pedlakn bagalmana menyeleksi, memilih, dan menguasa:I 
pilsar. Targeting meplbidik upayamenyele.ksi pasar, tentunya ha1 .inl saqget 
dipengaruh.l mainset dan. cara pan.dang seseorang, terhadap pasar itu sen.diri. 
sehingga pasar-yl!Og dinilai oleh satu orang dengan orang yang lain pastinya 
berbeda, yang dilakukan dengan metode segmentasi yang beragam.Sehlngga 
dinilai penting penting untuk memaham:i. skema den kelompok-kelompok 
yang mendominasi pasm:. 

3. Positioning 
suatu strategi untuk memasuki mainset dan pemiklran kilnsuoienlah yang 
peltng mendesar; posisionmg; Positioning umumeya tidak begitu dihirackan 
jlka produk bm:ang· danjasayaag ada dipasar tidakmelebihi kebutuhan pasar, 
.sel$ggapenlaingan.tidak mendominasi'utama dldalam pasar, aan persamgan 

mereka tedlbat dalam sekelompok masyara.kat setempat yang bckcrja sama, 
ABCD adalabpecgorgactaestan masyarakat, prinsip-prinsip dan praktck-prsktek 
untuk membawa orang kebubungen yang bcd-omitmen untuk 1indalam kolektif 
terhadap apa yang benar-benar masyarakar peduliJcan untuk segera diberlkan 
tindakan. SetiiW komunitas adalah tempat yang ~nub dengan badiah yang 
diberikan dan pedull untuk ditemukan. 
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Jo Rhchald kase.li, "M:etnbidik.Pas·ar Jndon~:is Segmeatasi, 1argctfng, dan positioning, 
Jakarta : PT. Gia.medl,\ 1>u~faka Utama (2007) 48-49 . 

b. M·emilih.Bauran Pemuaran 
Proses bagaim.~a seorang pengusaha dapat mempengaruh.i kons1111en 

sehingga konsumen itu jadi tahu, respect, senang dan kemudian konsumen 
me01beii. barang yang ditawarkan, hi:ngga kemuqian knnsumea merasa p~ 
dan mereka kemudiao akaamembeh barang itu lagi. Cara seorang-pengusaha 
mempengaruhi konsumen ini pedu beberapa tahapan usaha, prlu adanya 
perencanaa, pengimplementasian dan pengawasan yang teliti serta diperlukan 

a. Menetapka.n target pemasaraJI 
Langk:ah awal dalam proses pengembangan atrategi pemasaran adalab 

segmentast pasar, Slgmentast pasar merupalcancara memetakan paser 
dengan berdasarkan la:b-ut uhan konsmnen, golongen knnsnmen, cara berflki.r 
konsumen, pedlaku konsumen, dan keblasaan konsumen dalam membeli 
bmang,carapemakai.anprodukdantuj1,1anpembelianbarangtcrsebut.Melalui 
pemetaan dan segmentasi pasar, adanya somber days yang terbatas mampu 
dtoptlmalkan untuk mcnghasilkan barang yang bias mcmcnuhl permtntaan 
dan keburuhen pasar; dan j11ga dapat memprioritask:an kepada k:egiatan yang 
memaksimalkan profit, serta dapat menentukan cara-cara marlce.tittg yang 
lebih optimal 

Segmentasi pasar yang dipilih pada pendampingan pemasaran home 
industr,i kerupuk Jama'ah MaJ1is Ta'lim Muslimah Musbolla Ar-Royyan 
sebag~ berikut, 
l. Melili'at potensi profest bahwa profesl yang layak dibidik adalah· ioko 

toko kelonrong, masyarakat netizen, dan masyarakat umum, karena 
kebutuhan barangnya.yang tinggi 

2. Melihat potensi' wilayah bahwa dengan makin maraknya bisnis online 
yang bisa menyasar semua kalangan yang sekarang lliikin melek 
telrnologimemhi.rlkan peluaang.pada pemasaran di.se1uruh wilayah yang 
terjangkau oleh jasa transportasi danJromunikasi tanpa terkecuali, 

belum rw:njruli suatu ynng peuting. Jtka persalngan sengit dab mendominas! 
J?llSBr maka positioning alum berperan penttng disini 10 

Pemllihan strat.egi pemasaran produk home industry kerupuklccpadaJmna'ah 
Majli~ Ta'l!m Muslimab MushoUa Ar-Royyan dilalcuJcan dengan beberapa 
langkah-langkah sebagai berikut : 
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akst-akst rlil dan tertata bai.lr. Seb.i.ngga untuk mcmenuhl keburuhan ito 
perlu beberepa tmdakan yang harus dilalcukan oleh tun peagabdian dan 
pemberdayaan, upaya yang bias dilakukan adalah membentuk Lim lll11llJljemen 
pemasaran yang secara lcbusus mempunya rugas -untuk mengontrol dan 
rnelakukan beberapa t:lndakan, yalmi: 
l. ~trategi Produk 

Sti:at.egl hastl product ini dllakulcan agar konsumen rerpengaruh, tertarik. 
senang dan kemudlan membeli.Selatn itu dlharapkan pula rnereka 
merasa pnas serelah mengonsumsi produk yang dipasarkan, mak.a produk 
kerupuk atau beberapa cam.ilan harus dipastikan bebas dari pengawet 
dan 'sehat tetapi, dart rasa dapat diterima oleh masyarakan/ konsumen, 
Kemudian mencoba menjual produk yang paling banyak diroinati clan 
dicarl konsumen 

2. Strategi harga 
Pendampingan dllakukan dengan memberikan wawasan sekaligus 
informasi pentingnya be.rsaing sebat terhadap penentuan barga.Hal itu 
untuk menglngatkan keberlangsungan sebuah usaha. Dampingan klta 
ajak untuk. menganslisa dan roenetapkan harga jua1 produknya dengan 
tepst karena ketika barga yan~ ditentultan Itu tidak tepat maka akan 
berdampak padatidak tertariknya pembeli peda bara:ng yang dijual. 
St'rategib.arga yangperlu diperhatlkan adalah barga hara, bersatng dengaa 
jenis kerupuk yang bany~ Iaku di pasaran, Ilka target pendamplngan.Jni 
lebfu ke.online marketing maka perlu Jugs harga yang akan ditawarkan 
sama halnya dengan harga yang ada di pasar online. Pasar online ya.ng 
menjadi bidikan pendampingan ini adalah tokopedia, Iazade, buka lapak, 
olx, faoebook dan lain-lain. 

3. Strategi Promost 
Tindakan yang dilakukan untuk mempengeruhi konsumen supsya 
mengel!,lll product yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen 
sehingga konsnmen mcnjadi tahn, .senang, membell. hingga konsumen 
pDM dengan product yang ditawerkan.Pmmosi yang bisa dilakukao 
adalah periklanan. 
llian arau advertising adalah setiap bentuk tindakan komunikaai 
nonpersonal mengenai suatu barang, pelaysnan, organisasi, atau ide yang 
dikomersilkan oleh pihak sponsor. advertising adalah bentuk promosi 
-yang seeara umum dikenal dan m~jildi faktor penyebab utama suetn 
bru:ang akan dibabas orang. Adverttstng sering dinilai penting karene 
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1:7 

m-ung]dn pcngaruhnya besar sekali terhadsp pengetabnan masyarakat 
luas tentang produ Hal ini dllakukan kerena mungkin dinilai daya 
jangk.auannya yang I uas. advertislngjuga menj ad! kegi.atan promos! yang 
sangai penting, fstimcnya bagi perusah.aan yang mcmproduksi barang 
arau jasa yang peruntukkanpada masyaralcat.11 Perikl an an yang dilakulam 
dalam pendampingan ini leblh Ice arah onllne marketing, elektronik Mall, 
soslal Medi:\. 
Selain Iklanpromost btsajuga dilakukan dengan publtkast. Yang dimalcsud 
Pnblikasi dJsini adalahcarayangumumnyadigunakan un1 ukmempengaruhi 
konsumen secara tidak langsung agar konsumen menjadl tahu dan senang 
terhadap barang yang dipasarkan. Cara ini blsa dlimplementasikan 
dengan menyebarkan bedta <Ian ruepgumumkan informasi barang yang 
diperjuaibellkan arau perusahaan yang menghasilkan barang rersebut di 
massa media, social media, media-media elektronik lainnya, misalnya 
saja berita di koran, rad.Jo atau televisi, brosur, maupun majalah tertentu 
dan sebagainye, Publisitas yang dilakukau dalam pendampingan lni 
adalab melalu; pengajian-pengajian rutin muslim.at N1J, pengajian rutin 
Fatayat dan kegiaran-Kegiatanmasyarakat yang sifetnyainsidental. 
Penjualan l'ribadi (Personal selling) juga bise dipakai untulr. sttategi 
premost. Penjualan pribadi edalah melakukan pcndekatan secara personal 
kepada eel on konsumen yang potensiel. atau melalruken kontak Isngsung 
dengen calcn. 1onswneonya dengan tujuan mel.aksenakan pembelian. 
Dengan kontak [angsung dlasumsikan aka:n terjadt hubungan atau 
komanikasi yang balk amara penjusl dengan ca.Jon konsumennya, Sttetegi 
pemasaran dengan personal selling yang diiakukan dalam pengabdian mi 
adelah melelui kegiatan sosial yakni mengikuti atau berparttslpasi dal.em 
kegtatansostal, atau keagamaan, 

4. Strategi.Dtstrlbust (Placement) 
'Mltra/da:mpil;lgan dlarahkan menyeberkanbarang hastl produbinyeke 
semna tempat lremungkinan konsumen bersda.Ttndakkan ini adalab 
mendistribuatkan barang daganganyakepada konsmnen, Untuk kepeduan 
tersebnt penjual dapat memanfaatkan salnran 111:au pclnang distribusi 
yang mungkin dilakukannya.Dalam pendampingan, mirra membentuk 
agen/distributor sekaligus mengelola penjualan dari basil produksi 
an.ggota majlis Ta'limAn:oyan. 

JJ :t,{-0.tl$san, ''Perildao.an KomunikasLPcmasaran terpsdu", Prensda MediaGroop(2014}, 
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e, Ma11alah-masa.lab yang dibadapi dalam implementui Strategi Pemuaran 
Home lnduatri Produk K.erupuk Jama'ah Majlu Ta'lim. 

Dal.am proses dampingen, ada beberepa kendala-kendela yang dialmni 
balk dari laar II111up1m dalam. Kerulala dmi luar, entara lain: 
L. Persatngan yang begitu ketat belk didalam desa Jtu sendtn manpan 

dengan produsen darl wilayah lain. Dtpasar ccndenmg produk sejenis 
lebih mur'ah den Ieblh bersth atau wanumya Jebi.h putih.Hal Itn sering 
dialdbatkan karena kurangnya kesadaran alran kesehatan. Wama yang 
lebth putth di pasar sering menggunakan pcmutih dalam pengolahmmya 

1. Kurangnya pcngetabuan masyarakar tentang produk kerupukAr-Royyan. 
Masyarakat sekilas cendet:Ung mclihat dari h.arganya saja teapa melihat 
sisi kesebaum dan manfaamya bagl kesehatan. 

3. Lokast .kbnsumen yang sertngjauh dari penjual a tau dari agen/ distributor 
4. Permintaan konsumen yang bermacam-macam akan produk sehingga 

menjadi kendala tersendtri. Padahal pelayanan yang diberlkan menjadi 
penilaian tersendlri akan kepuasan konsumen, 

5. Beberapa kendala tersebnt. mitra dampingan setaln mencoba untuk 
mengatasi dengan berbagai langkah, terutama saat melakukan pengajian 
rutin, mereka berdiskusi uaruk mencarl solusi bersama, guna kegiaran 
perekoncmlan mereka tetap berlangsung. 
Selain Itu, ada beberapa kendala dari dalam yang juga mengganggu 

kelancaran kegi.atan ekonomi mereka, antara lain: 
1. Jarna'ah majlis Ta'Iim Ar-Royyan kebanyakan orang yang sndah tua 

dan tidak banyak tau tentang perkembangan teknologi saat ini, Mereka 
cendenmg takut dengan perobahan dan menganggap 'nm-et'dengan 
transaksi elektronik, 

2. Pengetahuan produsen, !).tdagang, dan agent distributor tentang melek 
teJU!.ologl sangatlah kurang. Cenderuag takut akan k.eribeten teknologi. 

'Mereke takut ditlpu konswnen masalah keuangan clan Iain-lain 
~- Modal yang tetba~as menyebabkan p~jual tidak siap k.etika ada banyak 

order. 
4. Kemampuan marketing yang minim terhadap strategi pemasaran, 

.sehingga mereka kesulitan memaksimalkan daya jual pads produk yang 
dijnalnya. 
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Penutup 
Berdasarkan proses pendampingan, pcndamping/peneliti dan mitra dampingan 

.melakukan mleb.i terhadap kegiaten ekonomi yang dilalcukan dengan metode 
SWOT dcngan memperhattkan stJY!.ngths, weaknesses , opportunuies, dan threats. 
Metode SWOT sebagai suatu cara menganalisis kornunitas yangberpaku pads sesuaiu 
yang menguntungkan 'atau tidak. Metode SWOT ini bertujwm untuk mengetahui 
keadaan komunnas tersebut secara lebih lntensif dan komprehenstf. Secara umum 
keempat aspek tersebur dapat tertangani. Hal ini karena Majlis Ta'lim Mus)imab di 
Desa Baka.la.n Kecctlhlatan Grog<>/ Kabupate11 Kediri memilild jaringan silaturabmi 
yang k:\:lat dan 1erjaga. Pengajian rutin. clilakukan untuk mempeienit hubuagan 
antaranggota jamaah, sehingga antara produsen/penjual dengan para k<>.nSmnennya 
atan agen/dlstnburor dengan tengkulak dan konsumenJuga tetap terjalin. 

Masyar.akat setempat yang ramah dan sifat gotong royong yang masih terjalin 
Juga berpeng;u,:th pads hubungan haft antara penjual clan konsumen; sehingga 
membuat kcnsemen senang dan tertank dengan produk kerupuk yang dltawarkan, 
Namun, untuk meJiingkatkan d.aya beli sekaligus daya saing, produsenlpenjual juga 
melakukan tekriilt person to person, yaitu dengan cara pendekatan secara personal 
kep·adA calon pembeli sehingga akim mempercepar day a jual produkl .kerupuk kepada 
·korummen sekaligus mempererat tali silatur.altim. 

d. l1paya Peni.nglcamn Pemasann Produk Home f.ndustry Kerupuk 
Jama'ah Majli& Ta'Jim 

BersadBl'.kanbebcrapatemumkcndaladilapangan,hal-halyangdil.ak:ukan 
olch pendamping kepade mltra antara lain: 
L. Melakukan stlaturahmi sekallgus pcllhatan langseng (sebagai partisipen) 

pada saat kegiatan, baik saat pcngajlen rutin maapun .kcgiaten ekonomi 
berlangsrmg. Hal, itn bertujuan mcnjlilin suatu kekeluargaan sehtngga 
tcrclpta suatu kepcrcayaan bagi mitra dampingan. 

2. Mengadakan pelatthan strategt pemasaran. dengan menerapkan aspek 
aspek yang hams dipotb.atikan dalmn stratcgi pemasaran. 

3. Melakukan pcndampingan secara tntenslf pasca edukasi dan pelatihan 
kepada ml tra damping an. 

4. Selalu membertkan motlvasi clan arahan dalam proses pendampingim 
strategi pemasaran, Mtsalnya: pendamping dengan bertanya lcesulitan 
apa-delam dlhadap! konsumen, dan sebagainya. 

5. Se1alu mengmgarkan mitra dalam bertanggungjawab dalam memenubi 
permintaan konsumen dan kualitas produk . 
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