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ABSTRAK 

 

Market School (Sekolah Pasar) adalah memberikan kemampuan atau edukasi kepada 
pengusaha menengah, kecil dan mikro tentang  segala sesuatu untuk meningkatkan, 

mengembangkan kapasitas UMKM di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis R(research) and 
D (development) dengan mengembangkan market school sebagai bagian meningkatkan literasi 

dan kapasitas UMKM di era globalisasi dan industri 4.0 yang menuntut semua pelaku ekonomi 

untuk inovatif dan kreatif. 

Hasil Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati, Kecamatan Pasar 

Rebo, Jakarta Timur adalah bahwa secara administratif telah terpenuhi semua unsur, sehingga 
lancar dalam memberikan materi. Secara substanstif bahwa kegiatan meningkatkan literasi 

UMKM akan manfaat digital dalam perdagangan telah memberikan manfaat dan dampak yang 
positif. Setidaknya secara pengetahuan meningkat 100%, karena sebelumnya tidak tahu, kemudian 

menjadi tahu. Secara praktek, bahwa di Pasar induk tersebut yang memiliki bisnis online hanya 1 
perusahaan saja, namun kini hampir peserta melakukan upgrade diri, setidaknya melalui twitter, 

facebook, dan instagram, belum sampai kepada membuat aplikasi atas barang dagangan atau 
barang yang diusahakan. Meski ada kendala pada teknis pengoperasian, karena faktor usia, namun 

secara gadget sudah terpenuhi untuk bisa melakukan transaksi online atau e-commerce dalam 

rangka menggairahkan, meningkatkan laju perdagangan, sehingga berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi secara massif. 

Pada kegiatan pengabdian ini masih banyak harus direkomendasikan ke berbagai pihak agar 

persebaran pengetahuan dan skill memiliki daya tendang dan multiplier effect yang besar. Saran 
diantaranya adalah untuk terus menerus melakukan intensitas maupun ekstensifikasi pengetahuan 

dan ketrampilan e-commerce dalam berbagai bentuk dan media. Juga disarankan dengan 
memberikan pengetahuan, edukasi agar melek literasi digital secara door to door atau merchant to 

merchant secara intensif dan meluas. 
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1. Latar Belakang 

 Pada zaman yang serba maju dan modern, hamper semua kegiatan yang dilakukan 

menggunakan media. Media yang digunakan juga sangat beragam diantara adalah dengan 

berkembangnya e-commerce. Seperti yang diketahui, bahwa dengan semakin majunya 

perkembangan tekhnologi maka semakin mudah juga kita dalam mengakses kegiatan atau 

rutinitas kita yang terkadang membutuhkan banyak waktu. Dengan adanya e-commerce 

masyarakat akan lebih efisien lagi dalam menguunakan waktu dan merasa lebih praktis. 

 Perkembangan tekhnologi pada saat ini, juga memberikan dampak bagi Indonesia. 

Baik terhadap dunia pendidikan, ekonomi, social, budaya bahkan sampai dengan 

pembangunan. Pada Negara berkembang seperti Indonesia pembangunan merupakan salah 

satu unsure penting yang harus dilakukan baik dari segi pemerintah, swasta maupun dari 

masyarakat itu sendiri. Indonesia sendiri tergabung kedalam Masyarakat Ekonomi Asean 

atau yang sering kita dengar MEA. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Indonesia 

harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik dari segi ekonomi, 

pembangunan, pemerintah, pertahanan dan lain sebagainya yang dapat mendorong 

pertumbuhan. 

 Tidak jarang dari perkembangan tekhnologi saat ini, juga memberikan dampak 

buruk bagi pelaku ekonomi disektor kecil atau di pasar tradisional. Dalam 

perkembangannya pelaku pasar tradisional saat ini, perlu waspada dengan semakin 

berkembangnya tekhnologi. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi atau sekolah pasar yang 

memfasilitasi para pelaku pasar tradisional agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang 

ada saat ini. 



 Pasar rakyat saat ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena lebih memilih 

berbelanja di toko swalayan. Menurut data yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (APKASI), pelaku pasar rakyat di Indonesia mencapai 

12.625.000 orang yang tersebar di 13.450 unit pasar, namun dari hasil studi lembaga AC 

Nielson (SWA 2013) menyebutkan pelaku pasar rakyat mengalami penyusutan sebesar 8% 

per tahun, berbeda dengan toko swalayan yang tumbuh sebesar 31.4 % per tahun. Toko 

swalayan seperti minimarket lebih dipilih konsumen karena mampu mengakomodir 

kenyamanan dan keamanan. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional disebutkan di dalam 

pasal 20, bahwa peningkatan kompetensi pedagang pasar dititik beratkan kepada peran 

aktif pemerintah melakukan bimbingan kepada para pedagang, peningkatan pengetahuan 

dasar bagi para pedagang dan memahami perilaku pembeli. 

 Salah satu strategi dalam mempertahankan eksistensi pasar rakyat adalah 

mengedukasi dan meningkatkan keterampilan berniaga pedagang melalui Program 

Sekolah Pasar. Program ini pertama kali dilaksanakan di Pasar Kranggan Yogyakarta oleh 

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan pedagang pasar rakyat dengan pendekatan berbasis manusia dan 

kelembagaan. Sekolah pasar dipandang sebagai terobosan dalam mempertahankan 

eksistensi pasar rakyat dan penciptaan nilai naru melalui pemberdayaan masyarakat. 

 Kajian Kementerian Perdagangan tentang peningkatan daya saing pasar tradisional 

menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki setiap pedagang pasar rakyat untuk 

mendukung program pasar rakyat yang modern antara lain : 



1. Kompetensi terkait pengetahuan menganai produk 

2.  Kompetensi terkait administrasi pembukuan. 

3.  Kompetensi terkait dengan teknik pengemasan. 

4.  Kompetensi terkait pengetahuan tentang pelayanan prima. 

5. Kompetensi terkait dengan kebersihan lingkungan. 

 Di dalam pasar sendiri, mayoritas merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah 

(UMKM). Tanpa disadari usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat menyerap tenaga 

kerja dengan jumlah yang besar dan mendorong UMKM untuk bersaing dengan 

perusahaan besar. Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 

tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal 

kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, 

penciptaan devisa nasional melalui ekspor dan perkembangan pelaku usahanya. 

Keseluruhan indicator ekonomi makro di atas selalu dijadikan acuan dalam penyusunan 

kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. 

 Pada saat ini pemerintah sedang giat giatnya dalam membangun UMKM di 

masyarakat. Eksistensi UMKM sendiri sudah tidak dapat diragukan lagi. Tingginya 

persaingan UMKM yang terjadi saat ini di tengah arus globalisasi, menuntut bagaimana si 

pelaku UMKM terus memberikan inovasi, kreasi yang baru untuk menunjang UMKM 

tersebut baik dari segi jasa, produk, sumber daya manusia dan tekhnologi serta bagaimana 

cara melakukan perluasan pemasaran. Hal ini sangat perlu dilakukan karena dapat 

menambah nilai jual UMKM itu sendiri serta mampu bertahan di tengah-tengah persaingan 

yang ada. 



 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat 

dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai 

antara 1 sampai 19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antara 20-99 

orang (BPS, 2004).  

 Usaha Mikri Kecil Menengah pada saat ini, harus bersaing ketat dengan maraknya 

e-commerce yang ada pada saat ini. Jika di amati secara umum, sangat sedikit pengusaha 

UMKM yang meminati penggunaan tekhnologi untuk mempromosikan atau 

pengembangan dari usahanya tersebut. Berbagai macam sarana untuk mempromosikan 

atau memasarkan sesuai dengan kebutuhan dari pemilik usaha. Media atau cara yang 

dilakukan untuk mengembangkan usahanya diantara lain dengan memasang sebah iklan, 

pemasangan spanduk, iklan dikoran, majalah dan lain sebagainya yang dapat mendukung 

perkembangan usahanya dan dapat bersaing dengan usaha lain. Padahal perkembangan 

tekhnologi pada saat ini sangat pesat dan dapat menarik minat dari konsumen. 

 Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar 

dan dengan masyarakat kecil. Statistk pekerja Indonesia menunjukan bahwa 99,5 % tenaga 

kerja Indonesia bekerja di bidang UMKM (Kurniawan 2008). 

 Kegiatan dunia usaha menggunakan tekhnologi adalah cara yang inovatif dalam 

melakukan kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar di dunia maya yang yang disebut 

electronic commere (e-commere). Dengan memanfaatkan internet, perusahaan dapat 

melakukan berbagai macam kegiatan untuk bisnisnya secara elektronik seperti, transaksi 

bisnis, operasi fungsi-fungsi perusahaan, berbagai informasi dengan konsumen untuk 



mempertahankan dan mempermudah bisnisnya. Perkembangan tekhnologi informasi pada 

saat ini memberkan daya tarik dan keunggulan tersendiri bagi para konsumen, misalnya 

dalam hal kenyamanan, kecepatan, efisiensi, alternative yang dapat diambil, pilihan model 

yang tanpa batas, sumber informasi yang memadai dan lain sebagainya.  

 Pasar Induk Kramat Jati, merupakan Pasar terbesar di DKI Jakarta, dan merupakan 

suply terbanyak bidang sayur dan buah-buahan. Jumlah pedagang sangat banyak, 

bervariasi dari pedagang kecil, eceran hingga pedagang grosir. Namun belum ada dari 

semua pedagang itu yang memiliki online shop untuk mendukung peningkatan jumlah 

penjualan.  

1.2.  Perumusan Kegiatan Masyarakat 

Dari paparan latar belakang di atas, maka pengabdian masyarakat yang akan dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengetahuan digital oleh para pedagang melalui penggunaan handphone ? 

2. Bagaimana mengajarkan pemahaman  tentang digital untuk perdagangan dan 

perekonomian ? 

3. Bagaimana mengajarkan ketrampilan sederhana tentang marketing online umtuk 

mendongkrak penjualan ? 

 

II. Deskripsi Teoretis 

2.1.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah bertujuan menumbuhkan dan megembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 



berkeadilan. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha 

mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No.20 

tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :  

 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak 

termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp. 300 juta. 

 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan Statistik Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) Tahun 2009-2010 2 Bagian Data – Biro Perencanaan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta 

sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling 

banyak Rp. 2,5 miliar. 

 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak 



termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar. 

 Adapun usaha kecil mikro menengah memiliki kriteria. Kriteri Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan 

bahwa : 

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai  dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 



 Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan 

industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri 

berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: 

(1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industry kecil dengan 

pekerja 5-19 orang  (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang  (4) industri 

besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. 

 Adapun peran dari usaha mikro kecil menengah menurut UU No. 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa 

usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya 

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi 

yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian 

nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan 

penyerapan tenaga kerja.  

 Menurut Glen Glenardi (2002: 290) kemampuan UMKM 

dalam menghadapi krisis dan pembangun perekonomian nasional disebabkan oleh 

: 

1) Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sector usaha dan tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. 

2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sector usaha dan wilayahnya) 

sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja. 

3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. 

UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan 



teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau 

perkembangan yang terjadi. 

4) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, 

komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan 

perubahan/ perkembangan yang terjadi. 

5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. 

6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (grassroot) 

sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif. 

 Menurut Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 

21 Oktober 2008 mengungkapkan bahwa ada tujuh tantangan yang harus dihadapi 

UKM dalam era krisis global, yaitu: 

1) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. 

Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik 

sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 

kerabat dekatnya. 

2) Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka 

cenderung menggantungkan pembiayaan 

usahanya dari modal sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang 

perantara, bahkan rentenir. 

3) Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan 

hukum. Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta 



notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% 

yang sudah memiliki badan hukum (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi). 

4) Tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya 

komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006. 

5) Pengadaan bahan baku, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan 

baku adalah mahalnya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. 

Ini karena bahan baku bagi UKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal 

dari luar daerah usahan tersebut berlokasi. 

6) Masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah 

tidak terampil dan mahalnya biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja 

terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan 

tenaga terampil untuk sektor tertentu. 

7) Dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang 

bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing 

sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar 

negeri 

 Menurut Sri Lestari (2009: 118) untuk memenuhi kebutuhan permodalan 

tersebut, UMK paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu: 

a) Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMK terhadap berbagai informasi, 

layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, 

maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura. 

b) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang 

diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, 



kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu 

persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha. 

c) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. Kurangnya pembinaan, 

khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, 

penyusunan proposal dan lain sebagainya. 

 Sedangkan Menurut Tambunan (2002: 73) perkembangan UKM di 

Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang 

umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal 

kerja dan / atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas 

yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia 

dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan 

kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah 

tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, 

tetapi juga berbeda antarlokasi/ antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ 

antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/ sektor yang 

sama. 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha kecil mikro menengah 

diantaranya adalah keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas 

yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam 

pemasaran. 

 

 

 



2.1.2. Sekolah Pasar (Market School)  

 Sisi-sisi kemanusiaan pedagang kiranya banyak dilupakan orang. Padahal 

kalaulah usaha tergantung pada pengusahanya, maka perhatian terhadap manusia 

pedagang sangatlah penting. Manusia akan menjadi modal utama dalam usaha, 

termasuk di dalamnya usaha pedagang di pasar tradisional. Kenyataan rupanya 

berkata lain. Para pedagang lebih sering mengeluhkan usahanya bermasalah dengan 

modal finansial. 

 Akibatnya pasar tradisional dikepung berjibun lembaga keuangan baik bank 

maupun non bank. Dalam hal ini pasar pun telah menjadi “pasar” bagi perusahaan 

keuangan. Sungguhpun ia diperlukan tapi pemujaannya yang berlebihan justru 

telah mengabaikan modal manusia dan modal sosial yang semestinya diutamakan. 

Bangunan dibenahi, modal dikucurkan, dan selesailah kewajiban. Demikian 

kiranya anggapan pemangku kebijakan. 

 Urusan manusia dianggap sebagai urusan sosial dan kembali ke pribadi 

masing-masing. Maka dibentuklah paguyuban, kelompok, dan koperasi, yang lagi-

lagi bergiat dalam kegiatan simpan pinjam. Tidak banyak diadakan majelis ilmu, 

pelatihan, dan kegiatan pembangunan manusia lain. Walhasil tidak banyak pula 

ilmu dan teknologi perdagangan baru yang dikuasai. Akhirnya, keadaan pun makin 

berat ketika terjadi pengambilalihan pangsa oleh pasar modern jejaring 

multinasional. 

 Padahal teori ekonomi modern telah lama memasukkan variabel modal 

manusia sebagai determinan penting kinerja usaha. Sementara kita masih menganut 

teori ortodoks era 1700-an yang telah lama diperbarukan. Sayangnya teori-teori 



ekonomi ortodok ini pun masih menjadi ajaran utama di berbagai jenjang sekolah 

di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Akibatnya generasi 

muda makin abai dengan pasar tradisional dan lebih suka berbelanja di pusat 

perbelanjaan modern (mal). 

 Hasil Studi Media Data (2009) menunjukkan bahwa pada tingkat nasional, 

saat ini 28 ritel modern utama menguasai 31% pangsa pasar ritel dengan total omset 

sekitar Rp. 70,5 trilyun. Ini artinya bahwa satu perusahaan rata-rata menikmati Rp. 

2,5 Trilyun omset ritel/tahun atau Rp. 208,3 milyar/bulan. Hal ini kontras dengan 

ritel tradisional yang memiliki total omset sebesar Rp. 156,9 trilyun namun dibagi 

kepada sebanyak 17,1 juta pedagang, yang 70%-nya masuk kategori informal. 

Dengan demikian satu usaha pedagang tradisional rata-rata hanya menikmati omset 

sebesar Rp. 9,1 juta /tahun atau Rp. 764,6 ribu/bulan. Kondisi tersebut seirama 

dengan hasil penelitian AC Nielson (2006) yang menyatakan bahwa pasar modern 

tumbuh sebesar 31,4% sedangkan pasar tradisional tumbuh negatif 8%. 

 Sekolah Pasar menjadi media pengembangan agama, ilmu pengetahuan, 

dan teknologi bagi pelaku pasar tradisional. Ia membuka diri baik bagi pedagang, 

pemasok, pengecer, konsumen, dan siapapun yang menaruh kepedulian. Ia adalah 

wahana belajar bersama, bertukar pikiran, serta tempat persemaian gagasan inovasi 

dan pemajuan pasar tradisional ke depan. Ialah yang akan mengejawantahkan 

amanah Nabi Muhammad bahwa setiap manusia wajib menuntut ilmu sejak dari 

buaian sampai ke liang lahat. 

 Sekolah Pasar juga akan menjadi media rintisan pembersatuan ekonomi 

parapelaku pasar tradisional, yang kiranya kini masih tercerai berai. Ia akan 



menjadi perekat dan perapat barisan pegiat industri desa, koperasi sejati, dan pasar 

tradisional. Hanya dengan kebersatuan inilah maka mereka sanggup menghadapi 

setiap tantangan dan perubahan. Ia menjadi embrio bagi realisasi visi misi pasar 

tradisional ke depan. Secara khusus ia dapat pula dijadikan instrument inovasi 

Pendidikan Dasar dan Menengah para anggota dan pengurus koperasi pasar. Pun ia 

adalah bagian dari usaha revitalisasi koperasi pasar. 

 Sekolah Pasar juga akan menjadi media pendidikan untuk menanamkan 

kecintaan kepada anak-anak, remaja, dan mahasiswa terhadap produk-produk lokal 

dan pasar tradisional. Ia akan menjadi media media pengkaderan, pewarisan, dan 

persemaian nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian ekonomi yang perlu dimiliki 

generasi muda calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. 

 

III. Tujuan Pengabdian Masyarakat 

 Berdasarkan masalah yang peneliti telah rumuskan, maka tujuan pengabdian ini  

untuk meningkatkan pengetahuan e-commerce UMKM dan meningkatkan kemampuan 

bersaing di era industri 4.0 di Indonesia. 

                 Waktu dan Tempat Pengabdian Masyarakat 

 Penelitian ini dilaksanakan di pasar induk Kramatjati tepatnya di Jl. Raya Bogor 

Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, di bantu oleh suku dinas terkait. 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai dari bulan April 2018 sampai 

dengan Agustus 2018. Pemilihan waktu tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pada 

waktu tersebut adalah waktu yang tepat  untuk melakukan pengabdian masyarakat. 



IV. Laporan Administratif 

Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di aula pertemuan kantor PD Pasar Jaya Pasar Induk 

Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapasitas ruangan 30 orang. Pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa, 

18 September 2018, jam 10.00 sampai pukul 13.00. Kegiatan dihadiri pedagang, pengusaha umkm 

di pasar tersebut, juga hadir pejabat PD Pasar Jaya. 

      Laporan Substantif 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

pedagang tentang digital/online marketing/e-commerce dan meningkatkan pengetahuannya. 

Hasil pelaksanaan pengabdian dapat diuraikan bahwa : 

1. Di Pasar Induk Kramat Jati, baru 1 perusahaan yang memiliki online shop. 

2. Secara pengetahuan, hampir semua belum bisa memanfaatkan gadget sebagai marketing online   

yang mampu menaikkan penjualan. 

3. Setelah diadakan pemberian materi terstruktur dan sistematis, pedagang sangat memahami 

betapa penting juga mengenal marketing online/e-commerce. 

 

V. Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kegiatan pengabdian masyarakat di Pasar Induk Kramatjati sebagai langkah awal yang 

cukup bagus, karena memampukan pemahaman tentang pentingnya e-

commerce/marketing online. 



2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat itu juga telah berhasil memberikan sebagian skill dalam 

memanfaatkan gadget yang ada untuk meningkatkan literasi digital, baik dalam bentuk 

instagram, facebook, twiiter sebagai media pemasaran produk. 

     Saran 

Adapun saran yang bisa diusulkan dalam hal ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyebaran pengetahuan digital, literasi teknologi harus diberikan secara intensif, terus 

menerus, secara massif kepada para pedagang atau UMKM. 

2. Bentuk pemberian pengetahuan dan ketrampilan bisa secara massal, bisa juga secara 

individual, merchant to merchant secara bersamaan, dengan melibatkan mahasiswa secara 

meluas, sehingga didapat hasil yang signifikan. 

3. Secara materi terus dikembangkan sehingga simpel disampaikan dan mudah untuk 

diterapkan. 
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