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KATAPENGANTAR 

Puji syukur kchadirat Alkh SWT. bahwa bcrkat rahmat dan 

karuniaNYA akhimya pcnullsan buku tcntang Management Pdatihan 

dan Kursus ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan buku 

Management Pdatihan dan Kursus ini ditujukan sebagai salah upaya 

untuk membekali para mahasiswa, khususnya yang sedang 

mempdajari Management Pdatihan dan berbagai jenis program 

Kursus. Sebagaimana diketahui bahwa kehkiupan masyarakat dengan 

krisis multi dimensinya, mcmerlukan strategi dan terobosan mdalui 

berbagai jalur pcndidikan yang diantaranya mcmerlukan berbagai 

kegktan kursus dan pdatihan-pdatihan. Mdalui jalur kursus dan 

pdatihan, maka berbagai program Pcndidikan Luar Sekokh dengan 

pendekatan pcndidikan berbasis masyarakadapat digerakan untuk 

memberdayakan masyarakat. 

. Sudah tentu bahwa upaya merintis kursus dan pdatihan itu 

tidak begitu saja dapat tcrwujud, mdainikan perlu ditekuni 

konsepnya, perlu diakrabi praktcknya di kpangan sccara intensif, 

sistemik dan sistimatis. 

Mdalui jalur Pendidikan Luar Sekokh dikkukan berbagai 

program yang memacu kompetcnsi skill masyarakat dan membuka 

peluang usaha untuk mereka, sehingga life skill itu mampu 

membangun keberankn dan kemauan masyarakat untuk mcnghadapi ' 

problema hkhip secara wajar, dan berjiwa krcatif untuk mengatasi 

problema secara mandiri. 

Model Pdatihan dan kursus adalah suatu upaya pack untuk 

membimbing mereka mdalui pemberian pengetahuan,pembinaan sikap 

mental dan keterampikn mereka khususnya dkklam mengdok 

Pektihan dan kursus. Diakhir kegktan pembckjaran,sctkp mahasiswa 

ditugaskan untuk menyclenggarakan kegktan pdatihan dan 

pcnyclenggaraan kursus. 

Jakarta, Oktober 2011 

Penulis 

BABI 

KEWIRAUSAHAAN 
 

A. Hakikat Kewirusahan 

1. Konscp Dasar Kewirusahaan 

Sccara sedcrhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah 

orang yang berjiwa bcrani mengambil rcsiko untuk membuka usaha 

dakm berbagai kesempatan Berjiwa bcrani mengambil resiko 

artinya bermental mandiri dan bcrani memulai usaha, tanpa diliputi 

rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tkkk pasti (Kasmir, 

2007:18). 

Pengcrtian kewirausahaan rclatif berbeda-beda antar para 

ahli/sumbcr acuan dengan titik berat pcrhatian atau penckanan yang 

berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan organisasi baru 

(Gartner, 1988), menjaJankan kombinasi (kegktan) yang baru 

(Schumpcter, 1934), ckplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), 

mengbadapi kctidakpastian (Knight, 1921), dan mendapatkan secara 

bcrsama faktor-faktor produksi (Say, 1803). 

Beberapa definisi tcntang kewirausahaan tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 



 

(1) Richard CantUIan (1775) 

Kcwirausahaan didefinisikan scbagai bckcrja sendiri 
(self-employment). Scorang wirausahawan membcli barang 
saat ini pada harga tcrtcntu dan menjualnya pada masa yang 
akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi dcfinisi ini 

lebih menckankan pada bagaimana seseorang menghadapi 
resiko atau kctidakpastian 

(2) Jean Baptista Say (1816) 

Seorang wirausahawan adakh agen yang menyatukan 
berbagai akt-akt produksi dan menemukan niki dari 
produksinya. 

(3) Frank Knight (1921) 

Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan 
menyikapi perubahan pasar. Dcfinisi ini menckankan pada 
peranan wirausahawan dakm menghadapi kctidakpastian 
pada dinamika pasar. Seorang worausahawan disyaratkan 
untuk mekksanakan fungsi-fungsi managerial mendasar 

sepcrti pengarahan dan pengawasan 

(4) Joseph Schumpeter (1934) 

Wirausahawan adakh seorang inovator yang 
mengimplementasikan perubahanperubahan di dakm pasar 
meklui kombinasi-kombinasi baru. 

 

Kombinasi baru tcrsebut bisa dakm bentuk: 

(1) Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas 
baru, 

(2) Memperkenalkan mctoda produksi baru, 
(3) membuka pasar yang baru (new market), 

(4) Memperokh sumber pasokan baru dari bahan atau 
komponcn baru, atau 

(5) Menjaknkan organisasi baru pada suatu industri. 

Schumpeter (1934) mengkaitkan konsep wirausaha 
dengan konsep inovasi yang diterapkan dakm konteks 

bisnis serta mengkaitkannya dengan pengembangan sumber 
daya. 

(5) Penrose (1963) 

Kegiatan kcwirausahaan mencakup indentiflkasi 
peluang-peluang di dakm system ckonoml Kapasitas atau 
kemampuan managerial berbeda dengan kapasitas 
kcwirausahaan. 

(6) Harvey Leibenstdn (1968,1979) 

Kcwirausahaan mencakup kegktan-kegiatann yang 
dibutuhkan untuk menciptakan atau mekksanakan 
perusahaan pada saat semua pasar bclum terbentuk atau 
bclum teridentifikasi dengan jeks, atau komponcn fungsi 
produksinya bclum dikctahui sepenuhnya. 



 (7) Israel Kirzncr (1979) 

Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap 

pelnang pasar. Entrepreneurship Center at Miami 

University of Ohio Kcwirausahaan scbagai proses 

mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke 

dalam kebidupan. Visi tersebut bisa berupa idc inovatif, 

peluang, cara yang lebih baik dakm menjaJankan sesuatu. 

Hasik akhir dari proses tersebut adaJah penciptaan usaha 

baru yang dibentuk pada kondisi rcsiko atau 

kctkkkpastian. 

(8) Peter Peter Druckcr 

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini 

mengandung maksud bahwa scorang wirausahan adaJah 

orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu 

menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada 

scbchimnya. 

(9) Zimmerer 

Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan 

menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). 

 

Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan 

fungsi-fungsi yang mernanfaatkan pduang-peluang yang 

muncul di pasar dengan segala resikonya. Seorang wirausahawan 

sekhi diharuskan menghadapi rcsiko atau peluang yang muncul, 

serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan 

innovatif. Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai 

sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi Jainnya 

menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang 

mekkukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Selain itu, 

seorang wirausahawan menjaknkan peranan manajerial dakm 

kegktannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang 

berjakn tkkk digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang 

individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika 

rnembentuk sebuah organisasi, tetapi sclanjutnya menjaknkan 

fungsi manajerial tanpa menjaknkan fungsi kewirausahaannya. 

Jadi kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional 

Kesimpukn kin dari kewirausahaan adalah proses 

penciptaan sesuatu yang berbeda nikinya dengan menggunakan 

usaha dan waktu yang dipcrhikan, memikul rcsiko finanskl, 

psikologi dan soskl yang menyertainya, serta menerima baks 

jasa moneter dan kepuasan pribadi 

2. Perbedaan Wkausaha dan Wiraswasta 

Istikh wirausaha muncul kemudkn sebagai padanan 

wiraswasta yang sejak awal sebagian orang masih kurang tepat 

dengan kata swasta. Perscpsi tcntang wirausaha sama dengan 

wiraswasta sebagai padanan entrepreneur. Perbedaannya adalah 

 

 

 



pada penekanan pada kemandirian (swasta) pada wiraswasta dan 

pada usaha (bisnis) pada wirausaha. Istikth wirausaha kini makin 

banyak digunakan orang tcrutama karena mcmang penekanan 

pada segi bisnisnya. Wahupun demikian mengingat tantangan 

yang dihadapi olch generasi muda pada saat ini banyak pada 

bidang lapangan kcrja, maka pcndkUkan wiraswasta mengarah 

untuk survival dan kemandirian seharusnya lebih ditonjolkan. 

Scdikit perbedaan perscpsi wirausaha dan wiraswasta 

hams dipahami, tcrutama olch para pengajar agar arah dan tujuan 

pendidikan yang dibcrikan tidak salah. Jika yang diharapkan dari 

pendidikan yang dibcrikan adalah sosok atau indivkhi yang lebih 

bcrmcntal baja atau dengan kata lain lebih memiliki keccrdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasarn advirsity (AQ) yang berpcran 

untuk hidup (menghadapi tantangan hidup dan kchidupan) maka 

pendidikan wiraswasta yang lebih tepat. Sebaliknya £ka arah dan 

tujuan pendidikan adabh untuk menghasilkan sosok individu 

yang lebih lihai dalam bisnis atau uang, atau agar lebih memiliki 

keccrdasan finansial (FQ) maka yang lebih tepat adalah 

pendidikan wirausaha. Karena kedua aspek itu sama pentingnya, 

maka pendidikan yang dibcrikan sckarang lebih cenderung 

kedua aspek itu dengan menggunakan kata wirausaha. Perscpsi 

wirausaha kini mencakup baik aspek financial maupun personal, 

sosial, dan profesional (Soesarsono, 2002:48) 

Munculnya peluang bisnis yang baru akan menstimulasi 

tcrjadinya banyak entrepreneur muda. Hal inibh yang 

mendorong   timbulnya      cntrcprencurship   sciring   

dengan 

pcrubahan dan perkembangan ekonoml Ada beberapa'faktor 

yang menstimulasi "spirit 

Pelatihan Mmajmen Lmbaga Kursus Berbasis Masalah 

Lapmgem ofentrepreneurshipP, yaitu: 

1. Evolusi produk, pcrubahan produk akan mcnimbulkan 

perubahan kebutuhan; 

2. Evolusi ilmu pengetahuan, perubahan ilmu pengetahuan 

akan rnenimbulkan inspirasi produk baru; 

3. Perubahan gaya hidup, sclera, dan hobi, perubahan gaya 

hidup akan rnenimbulkan keinginan akan produk yang 

berbeda; 

4. Pcrubahan tcknologi, berkembangnya tcknologi dan 

scmakin canggihnya teknologi akan menciptakan 

produk, suasana, dan gaya hidup yang berbeda; 

5. Pcrubahan budaya, berkembangnya gaya hidup, 

pendapatan, selcra, teknologi, dan sebagainya akan 

mengubah budaya seseorang, sehingga hal ini 

mempengaruhi kebutuhan akan produk yang berbeda di 

sctiap tempat; 

6. Perubahan struktur pemcrintahan dan politik, 

pcrubahan politik akan mempengaruhi perubahan 

struktur pemcrintahan, yang bcrujung pada pcrubahan 

peraturan, kebijakan, dan arah pcrekonomian, sehingga 

muncullah scbuah kesenjangan kebutuhan akan produk; 

dan 

7. Intrapreneurship, kemampuan intrapreneurship 

(entrcprencurship  di dalam  sebuah  lembaga)   

yang 



 

semakin baik dan kuat akan memunculkan gairah 

entrepreneur. Hal ini disebabkan karena kreativitas, 

inovasi, ketatnya persaingan, perubaban organisasi. Jadi, 

organisasi secara tkkk langsung mengembangkan jiwa 

entreprencurship seseorang. 

Beberapa padanan kata mtrepreneursbip dakm bahasa 

Indonesia adalak (1) kewirausahaan, (2) kewiraswastaan. 

Apabik, ada hal yang berbeda arti, yaitu antara wirausaha dan 

entrepreneur. Wirausaha berasal dari kata "wira" artinya berani, 

dan "usata", yang maknanya berani berusaha. Adapun 

wiraswasta, bcrmakna berani mengambil resiko secara terkeloh. 

Bila kita mengamati perkembangan arti kata entrepreneur dari 

waktu ke waktu,maka kita menyimpulkan bahwa wirausaha dan 

wiraswasta itu adalah bagian dari makna entreprencurship. 

Didalam membangun sebuah bisnis, pcrhi juga untuk 

mengetahui konscp entreprencurship yang baik. Seperti halnya 

dengan membangun sebuah lembaga kursus komputer, kita 

membutuhkan studi kekyakan untuk mengetahui arah 

perkembangan pasarnya, lahi kita menetapkan biji (jenis 

program komputer yang dibutuhkan pasar), kemudian kita 

merumuskan visi dan misi penyelenggaraan kursus komputer. 

Setchh itu kita menyusun program penyelenggaraan kursus, 

antara lain meliputi: paket program kursus, program pengeloban 

kursus, program pengadaan sarana dan prasarana, program 

pendanaan, dan program pemasaran. Setelah itu barulah Anda bisa 

menjalankan kursus scsuai dengan jadwal 

B. Sikap dan Ferilaku Wirausaha di Bidang Kursus dan 

Pelatihan 

Wirausahawan merupakan sebuah profesi, selain 

memerlukan kemampuan dan modal uang yang cukup, 

wirausaha pun memerlukan beberapa sikap mental yang 

mendukung. Beberapa akhli menyebutkan bahwa karakteristik 

tipikal entrepreneur diantaranya adalah sebagai berikut: 

Mcnurut Shermerhom Jr (1999): 

1. Lokus pengendalian internal 

2. Ungkat encrgi tinggi 

3. Kebutuhan tinggi akan prestasi 

4. Toleransi terhadap ambiguitas 

5. Kepcrcayaandiri 

6. Berorientasi pada action 

Menurut Masykur W. karakteristik     entrepreneur 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Keinginan untuk berprestasi 

2. Keinginan untuk bertanggung jawab 

3. Preferensi kepada resiko menengah 

4. Persepsi kepada kemungkian berhasil 

5. Rangsangan untuk umpan balik 

6. Aktivitas Energik 

7. Orientasi ke masa depan 

8. Ketrampikn dakm pengorganisasian 



 

9. Sikap terhadap uang 

Masykur dan Winardi (2007) scknjutnya mcngatakan 

bahwa "wirausahawan yang bcrhasil mcmpunyai standar prcstasi 

(n Ach) tinggi. Potcnsi kcwirausahaan tcrsebut dapat dilihat 

scbagai bcrikut: (Masykur, Winardi) 

1. Kcmampuan inovatif 

2. Tolcransi terhadap kernenduaan (ambiguity) 

3. Kcinginanuntukbcrprcstasi 

4. Kcmampuan pcrcncanaan rcalistis 

5. Kcpcmimpinan bcroricntasi pada tujuan 

6. Obycktivitas 

7. Tanggung jawab pribadi 
 

8. Kemampuan bcradaptasi (Flexibility) 

9. Kemampuan     scbagai     pengorganisator     

dan administrator 

10. Tingkat komitmcn tinggi (survival) 

Dibanyak negara berkembang masih terdapat jcnis 

cntreprcncurship yang lain yang discbut scbagai Parasitic 

Entreprenmrshipy dakm kontcks ilmu ckonomi discbut scbagai 

Rent-seekers (pcmburu renteXWinardi, 1977) dengan ciri-ciri 

scbagai bcrikut: 

1. Krcatif dan Inovatif; Seorang wirausahawan harus mcmiliki 

daya krcasi dan inovasi yang lcbih dari pcbisnis biasa, harus 

sclalu mampu menciptakan hal-hal baru yang belum 

tcrpikirkan olch orang lain, schingga dia mampu mcmbuat 

 

hasil inovasinya itu mcnjadi "demand*. Confbhnya: 

Menjelang tahun 2000, ada sekdompok orang yang mcnjadi 

"kaya raya'' karena mereka bcrhasil menjual ide "the mUlenium 

bujf. Puluhan juta dollar bergulir di industri computer dan 

teknologi hanya karena ide ini. 

2. Confident, Tcgar dan Ulct; Wirausahawan yang bcrhasil 

umumnya mcmiliki rasa pcrcaya diri yang tinggi, tcgar dan 

sangat ulct. la tidak mudah putus asa, bahkan mungkin 

tidak pernah putus asa. Masalah akan dihadapinya dan 

bukan dihindari Jika k mcmbuat sakh perhitungan, saat ia 

sadar akan kesakhannya, k sccara otomatis juga 

rnemikirkan cara untuk membayar kesakhan itu atau 

membuatnya mcnjadi keuntungaa Ia tkkk akan berhenti 

rnemikirkan jakn keluar wakupun bagi orang kin, jalan 

kehiar sudah buntu. 

Seorang cntcrprcneur mcmiliki KEYAKINAN: pasti 

bcrhasil, pasti bisa, pasti sukses, pasti tcrcapai, pasti mau, 

pasti skp, pasti kuat, pasti scmbuh, pasti lulus dan pasti 

mampu. seklu menetapkan target tinggi, target sulit,target 

bcrat, target jauh dan bahkan target yang menurut orang 

kin gik. Seorang cntcrprcneur mcmiliki menyatikan dirinya 

sebagai pcbisnis sejati yang bekerja dan bertindak atas dasar 

ketulusan, kemudahan, cinta kasih, memaafkan, tanpa 

pamrih, sabar, ikhks, bckerja kcras, bckerja tulus, bekerja 

benar, seklu memberi, menghargai, berbuat kebaikan 

3. Pekerja Keras; Waktu kerja bagi seorang wirausahawan 

tkkk ditentukan olch jam kerja. Saat k sadar dari bangun 

 

 

 

 

 

 



 

 

tkhirnya, pikirannya sudah bekcrja membuat rencana, 

menyusun strategi atau mcmecabkan masakh. Dalam 

sctiap aktifitasnya ia tctap bcrpikir dan sdahi 

menghubungkan semua hal dengan upaya-upaya untuk 

inovasi usahanya. 

4. Pok Pikir Mampu Mclakukan Bcbcrapa Hal Sckaligus (Skp 

dan Bisa Apa Saja); Seorang wirausahawan scjati mampu 

melihat sesuatu dalam pcrspcktif/ciimensi yang berlainan 

pada satu waktu (multi-dimensional information processing 

capacity). Bahkan ia juga mampu mclakukan "multi-taskinjtf 

(mclakukan bcbcrapa hal sckaligus). Kemampuan inikh 

yang mcmbuatnya pkwai dakm mcnangani bcrbagal 

persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin tinggi 

kemampuan scorang wirausahawan dakm multi-tasking, 

semakin besar puk kcmungkinan untuk mengolah peluang 

mcnjadi sumber daya produktif. 

5. Mampu Menahan Nafsu untuk Ccpat Mcnjadi Kaya; 

Wirausahawan yang bijak bksanya hemat dan sangat 

berhati-hati dakm menggunakan uangnya tcrutama jika k 

dakm tahap awal usahanya. Setkp pcngeluaran untuk 

kepcrluan pribadi dipikirkannya secara scrius sebab k sadar 

bahwa scwaktu-waktu uang yang ada akan diperlukan 

untuk modal usaha atau modal kerja. Keuntungan tkkk 

selalu mcnetap, kadang k hams merugi dan perusahaan 

hams tctap dipcrtahankan. Oleh sebab itu, jika k memiliki 

keuntungan 10, hanya sepersekkn yang digunakan untuk 

keperluan pribadinya. Scbagkn besar disimpannya untuk 

digunakan bagi kemajuan usahanya atau untuk tabungan 

jikak terpaksamengakmikcmgkn. 

Wirausahawan yang bijak juga mengerti bahwa 

mernbangun scbuah perusahaan yang kokoh dan mapan 

memerlukan waktu bcrtahun-tahun bahkan tkkk jarang 

beksan atau puluhan tahun. 

Seorang wirausahawan yang memuki usahanya dari skak 

yang kccil hingga mcnjadi besar akan mampu menahan 

nafsu konsumtifnya. Baginya, pengeluaran yang  tkkk 

menghasilkan akan dknggap sebagai sebuah kemewahan. 

Jika tabungannya tkkk cukup untuk membeli kemewahan 

itu, dk akan menahan diri sampai tabungannya jauh 

bcrkbih,   Ia juga menghargai keuntungan yang sedikit 

demi     sedikit     dikumpulkannya.     Keuntungan     

itu diinvcstasikannya ke dakm usaha kinnya sehingga 

kma-kckmaan hartanya  bcrtambah  banyak.   Dakm hal 

ini memang ada benarnya pcpatah yang mcngatakan: 

"hemat pangkal kaya". Sebaliknya, wirausahawan yang tkkk 

bijak seringkali   tkkk   dapat   menahan   nafsu   

konsumtif. Keuntungan dihabiskan untuk berbagai jenis 

kemewahan dan hal yang tkkk produktif sehingga tkkk ada 

kgi tabungan untuk perluasan perusahaan atau untuk 

bertahan pack masa sulit. Pemsahaanpun tkkk kma bertahan. 

6. Bcrani Mcngambil Resiko; Seorang wirausahawan bcrani 

mcngambil risiko. Semakin besar risiko yang dkmbibya, 

semakin besar puk kesempatan untuk meraih keuntungan 

 

 



 
 

karcna jumlahpcrnain semakin scdikit.   Tentunya, 

risiko-risiko ini sudah hams dipcrhitungkan terlebih dahutu. 

7. Pcka, Tcliti, Cermat dan Bcrtindak Cepat; Wirausawahan 

yang sukses seklu bekerja dan bertindak dengan cermat, 

tcliti dan memiliki kepekaan terhadap semua potensi yang 

mengancam maupun potensi yang potensial untuk diubah 

sebagai peluang dan mampu serta selahi berusaha bertindak 

ccpat dan bersungguh-sungguh mengerjakan sampai 

berwujud dan memberi hasil. 

8. Fokus Dan Tkkk Mudah Tkkk Betah; Wirausahawan selalu 

bekerja dan bertindak secara fokus dan tkkk mudah tkkk 

betah. Kegagalan tkkk akan menghaknginya untuk 

melakukan apa yang sudah diyakinl Wirausahawan tkkk 

mudah berpindah kerja atau berpindah produk, karena k 

yakin bahwa untuk mcmbangun image diperhikan waktu. 

9. Skp Bekerja Melebihi Rata-Rata; Wirausahawan 

menyedkkan dirinya untuk bekerja melebihi rata-rata orang 

lain, bersedk bekerja lebih lama, bekerja lebih banyak, 

bekerja lebih sulit, bekerja lebih bcrat dan bekerja lebih 

banyak. 

C. Proses Kewirausahaan 

Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha adakh 

sebagai berikut: 

a) Tahap memuki, tahap di mana seseorang yang berniat 

untuk melakukan usaha mcmperskpkan segak sesuatu 

yang diperlukan, dkwali dengan melihat peluang usaha 

baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, 

mekkukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga 

memilih jenis usaha yang akan dikkukan apakah di 

bkkng pcrtanian, industri / manufaktur / produksi atau 

jasa. 

b) Tahap mekksanakan usaha atau diringkas dengan tahap 

"jakn", tahap ini seorang wirausahawan mengelok 

berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup 

aspek-aspek : pembkyaan, SDM, kepernilikan, 

organisasi, kepemirnpinan yang meliputi bagaimana 

mengambil resiko dan mengambil keputusan, 

pemasaran, dan mekkukan evaluasL 

c) Mernpertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan 

berdasarkan hasil yang telah dicapai mekkukan analisis 

perkembangan yang dicapai untuk ditindakknjuti sesuai 

dengan kondisi yang dihadapi 

d) Mcngembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang 

diperolch tergolong positif atau mengakmi 

perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha 

menjadi sakh satu pilihan yang mungkin diambiL 

Menurut Carol Noore yang dikutip oleh Bygravc (1996 

: 3), proses kewirausahaan dkwali dengan adanya inovasi. 

Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang 

bersifat pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendklikan, 

sosiologi, organisasi, kebudayaan dan lingkungan. 

Eaktor-faktor tersebut membentuk locus of control, 

kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang 

kemudkn berkembangan menjadi wirausaha yang besar. Secara 

internal, 

 

 

 



 

kdnovasian dipcngaruhi oldi faktor yang bcrsal dari individu, 

seperti locus of control, toleransi, niki-niki, pendidikan, 

pengakman. Adapun faktor yang berasal dari lingkungan yang 

mempengaruhi djantaranya model peran, aktivitas, dan pehiang. 

Olch karena itu, inovasi pcrkcmbangan menjadi kcwirausahaan 

mekku proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi dan 

kduarga (Suryana, 2001:34). 

D. Pola Pikir Wirausahawan 

Tkkk semua orang berani menjadi wirausahawan, karena 

banyak orang bcrpendapat bahwa menjadi seorang 

wirausahawan bukanlah hal mudah dan mungkin tidak ada jalan 

menuju Takdir menjadi wirausaha. Mitos ini diyakini sebagian 

besar orang, sehingga tidak ada harapan untuk dapat menjadi 

wirausahawan. Profesi wirausahawan menuntut pola pikir 

dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Pandai mcngelok ketakutannya. Seorang wirausahawan 

pandai mcngelok ketakutannya untuk membangkitkan 

keberanian dan kepercayaan dirinya dakm menghadapi 

suatu risiko. 

2. Mempunyai "iris mata" yang berbeda dengan yang kin. 

Dakm hal ini, iris mata adakh cara seseorang memandang 

sesuatu (kesulitan, pcrubahan, diri sendiri, lingkungan, 

trend dan kejadian) untuk memunculkan kreativitasnya 

agar tercipta gagasan, konsep dan mimpinya, klu 

mencoba untuk meningkatkan nikl Jadi, seorang yang 

mempunyai jiwa wirausaha yang kuat itu mempunyai 

pok pandang akan sesuatu yang berbeda dengan orang 

-kin. 

3. Pemasar sejati atau penjual yang ulung. Untuk menjadi 

ulung membutuhkan keterampikn (skill). Tanpa skill, 

seseorang akan memuki dengan lebih berat dan 

membutuhkan lebih banyak waktu. 

4. Mekwan arus dan menyukai tantangan baru. Seorang 

wirausahawan cenderung tidak suka mengikuti arus 

tengah, atau terperangkap di dakm kehidupan yang 

membosankan. 

5. Mempunyai keteguhan hati yang tinggL Dakm hal ini 

perbedaan seorang wirausahawan sejati dengan yang 

bksa saja adakh dakm hal ketangguhan, mengatasi 

perbedaan, dan bisa menjaga keutuhan. Keteguhan hati 

itu membuat orang berbeda di dakm memandang suatu 

kegagakn. Kegagakn tidak ada, yang ada hanyakh 

sebuah rintangan besar, sangat besar dan juga kecil. 

Kegagakn adakh persepsi orang yang tkkk tabu apa 

yang harus k kkukan dan cenderung tidak ingin 

berusaha untuk mencari jakn 

keluar/pemecahannya.Kegagakn bukanlah ujung dari 

perjaknan. 

6. Tidak menerima apa yang ada di hadapannya dan seklu 

mencari yang terbaik. Seorang wirausahawan diharapkan 

mampu memberikan apa yang lebih baik kgi bagi 

peknggaa Seorang yang ingin seklu sempurna seperti 

pisau bermata dua. Pertama klah bahwa k berdampak 

baik untuk berusaha mencapai yang terbaik dan 

memberikan yang terbaik. Kedua, k berdampak buruk 

 

 

 

 

 

 
 



bagi dirinya sendiri bik ia tkkk mampu mcnanggung 

senjata kesempurnaan dirinya dan pikirannya sehingga 

berakibat fatal, scpcrti frustrasi dan putus asa karcna 

idcalismc yang mcngubur impiannya. 

E. Etika Wirausaha Kursus 

Berbicara tentang ctika pcrlu didahuhii pcrnaharnan 

tentang moral. Moral sangat crat kaitannya dengan pcmbicaraan 

agarm dan budaya, artinya kaidah-kakkh dari moral 

wirausahawan sangat dipcngaruhi olch ajaran scrta budaya yang 

dimiliki olch wirausahawan sendiri. Setkp agama mengajarkan 

pada umatnya untuk memiliki moral yang tcrpuji, apakah itu 

dakm kegktan mendapatkan keuntungan dalam berwirausaha. 

Umpamanya, dakm mckkukan transaksi, jika dikkukan dengan 

jujur dan konsekwen, jeks kedua bekh pihak akan merasa puas 

dan memperoleh kepercayaan satu sama kin, yang pada akhirnya 

akan terjalin kerja sama yang erat saling menguntungkan. Moral 

dan usaha (bisnis) perlu terus ada agar terdapat dunk usaha yang 

benar-benar menjamin tingkat kepuasan, baik bagi konsumen 

maupun wirausahawan. Isu yang mencuat adakh karcna scmakin 

pesatnya pcrkembangan inf ormasi tanpa diimbangi dengan dunk 

usaha yang ber "moral", maka dunk ini akan menjadi suatu 

rimba modern di mana yang kuat menindas yang lemah. Dengan 

demikkn, kcadikn dan pemcrataan yang dkmanatkan UUD 

1945 Pasal 33 tkkk akan pcrnah tcrwujud. 

Moral khir dari orang yang menerapkan ajaran agama 

dan budaya. Agama tekh mengatur scscorang dakm mckkukan 

hubungan dengan orang kin, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

orang yang mendasarkan usahanya pada agama akan memiliki 

moral yang tcrpuji dakm berwirausaha. Bcrdasarkan ini 

sebenarnya moral dakm berwirausaha tkkk akan bisa ditentukan 

dakm bentuk suatu pcraturan yang ditetapkan olch. pihak-pihak 

tertentu. Moral harus tumbuh dari diri scscorang dengan 

pengetahuan ajaran agama dan budaya, scrta mampu 

menjaknkannya dakm kchidupan sehari-hari Apabik moral 

merupakan scsuatu yang mendorong orang untuk mdakukan 

kebaikan, maka etika bertindak sebagai rambu-rambu yang 

merupakan kesepakatan secara rck dari scmua anggota suatu 

kdompok. Dubisnis yang bermoral akan mampu 

mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin 

kegktan usaha yang seimbang, sekras, dan serasl Etika adakh 

rambu-rambu dakm suatu kdompok masyarakat. 

Dakm menciptakan ctika berwirausaha, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, antara kin kkk 

1. Pengendalian diri. Para wirausahawan dan pihak 

yang terkait mampu rnengendalikan diri mereka 

masing-masing untuk tkkk memperoleh "sogokan" 

dakm bentuk apapun dari skpapun. Di samping itu, 

wirausahawan sendiri tkkk mendapatkan keuntungan 

dengan jakn main curang dan menekan pihak kin. 

Dakm hal penggunaan keuntungannya pun tetap 

harus mempcrhatikan kondisi masyarakat sekitarnya, 

wakupun keuntungan itu merupakan hak bagi 

wirausahawan. Inikh etika bisnis yang "etis". 



 

2. Fcngembangan tanggung jawab sosial (social 
responsibility). Wirausahawan di sini dituntut 
untuk pcduli dengan keadaan masyaiakat, bukan 
hanya dakm bentuk "uang" dengan jakn 
mcmbcrikan sumbangan, mclainkan lcbih dari itu. 
Scbagai contoh, kescmpatan yang dimiliki olch 
wirausahawan untuk menjual pada tingkat harga 
yang tinggi scwaktu tcrjadinya lonjakan pcrmintaan 
harus menjadi perhatian dan kepcdulian bagi 
wirausahawan, dengan tidak mexnanfaatkan 
kescmpatan ini untuk meraup keuntungan yang 
berlipat ganda. Jadi, dakm keadaan lonjakan 
permintaan wirausahawan harus mampu 
mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap 
masyarakat sekitarnya. 

3. Mempertahankan jati diri dan tkkk mudah untuk 
tcrombang-ambing oleh pesatnya pcrkembangan 
informasi dan teknologi. Etika berwirausaha bukan 
berarti anti perkembangan informasi dan teknologi, 
tetapi informasi dan teknologi itu harus 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kcpedulkn bagi 

golongan yang lemah. Lebih dari pada itu adanya 
tranformasi informasi dan teknologi jangan sampai 
menghilangkan niki budaya yang kita milikL 

4. Menciptakan Persaingan Yang Sehat Persaingan 
dakm dunk usaha perhi untuk meningkatkan 
efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tkkk 
mematikan yang lemah. Sebaliknya, harus terdapat 
jalinan yang erat antara wirausahawan yang satu 

 

dengan yang kin, schingga dengan perkembangan 
usahanya yang besar mampu memberikan dampak 
positif yang Juas (spread effect) terhadap 
perkembangan sekitarnya. Untuk itu dakm 
menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan 
yang scimbang dakm dunk usaha tersebut. 

5. Menerapkan konsep "pembangunan 
berkelanjutan". Dunk usaha seharusnya tkkk 
memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang 
saja, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan 
keadaan di masa mendatang. Berdasarkan ini jeks 
bahwa wirausahawan dituntut untuk tkkk 
meng-"eksploitasi" tanpa mempertimbangkan 
lingkungan dan keadaan di masa datang wakupun 
saat sekarang merupakan kescmpatan untuk 
memperoleh keuntungan besar. 

6. Menghindari sifat KKN 5K (Katabelece, 
Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi). 
Jangan memaksa diri untuk mengadakan "kolusi" 
serta memberikan "komisi" kepada pihak yang 
terkait. 

7. Mampu Menyatakan Yang Benar Itu Benar. Jika 
wirausahawan sudah mampu menyatakan yang benar 
itu benar, yakinlah tkkk akan terjadi kgi apa yang 
dinamakan dengan korupsi, manipuksi dan segak 
bentuk permainan curang dakm berwirausaha 
ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama 
bangsa dan negara. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Mcnumbuhkan Sikap Saling Percaya Antara Golongan 

Wirausahawan, Untuk mcnciptakan kondisi berwirausaha 

yang "kondusif1 hams ada saling percaya (trust) antara 

golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha 

lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama 

dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. 

Kepercayaan yang sekma ini hanya ada di antara golongan 

kuat saja, saat sekarang sudah berada pula pada golongan 

menengah sehingga dunk bisnis lebih berkembang. 

9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah 

disepakati bersama. Etika berwirausaha yang telah 

disepakati tidak akan dapat terkksana apabik para pekku 

tidak mentaatinya secara konsekuen dan konsisten. 

Scandainya scmua etika bisnis telah disepakati, scmentara 

ada "oknum", baik wirausahawan sendiri maupun pihak yang 

lain yang mencoba vintuk mekkukan "kecurangan" demi 

kepentingan pribadi, jeks semua konsep etika berwirausaha 

itu akan "gugur" satu demi satu. 

10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki 

terhadap apa yang telah disepakati Jika etika bisnis telah 

dimiliki oleh semua pihak, maka akan tercipta ketenteraman 

dan kenyamanan dakm berwirausaha. 

LATIHAN 

Buatlah kdompok-kelompok kecil (1 kdompok 3-5 orang), 

Anda diminta untuk memilih satu Bentuk lembaga kursus. 

Diskusikan pertanyaan berikut ini: 

1. Apakah Anda tertarik untuk berwirausaha ? 

2. Apakah tujuan Anda berwirausaha? 

3. Bagaimana cara Anda mencapai tujuan berwirausaha 

tersebut ? 

4. Apa yang Anda kkukan setekh wirausaha itu berjakn 

lebihdari3tahun? 

5. Bagaimana prosedur yang dibangun untuk mengelok 

wirausaha? 

6. Bagaimana posisinyadi antara kompctitornya? 

7. Apa kdebihan dan bagaimana memperbaiki 

kekurangannya agar dapat bersaing secara beretika dakm 

berwirausaha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

MANAGEMEN MXJTU LEMBAGA 

KURSUS 

A. Hakekat Manajemen 

1. Pengertian Managemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1956) 

maneggiare yang berarti "rnengendalikan kuda" yang berasal 

dari bahasa latin manus yang berati "tangan". Kata ini mendapat 

pengaruh dari bahasa Perancis manage yang berarti 
Mkepemilikan kuda" (yang berasal dari Bahasa Inggris yang 

berarti seni rnengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga 

berasal dari bahasa Italia. Bahasa Perancis mengadopsi kata ini 

dari bahasa Inggris menjadi management, yang memiliki arti seni 

mdaksanakan dan mengatur. 

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen scbagai 

sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

penjjkoordinasian, dan penjjontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif 

berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, 

sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan 

secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lawrence A. Appley, dalam American Management 

Association menyebutkan bahwa managemen adalah : 
ukeahlian untuk menggerakan orang untuk melakukan suatu 

pekerjaan" (the art of getting thing done through people), 

Manajemen "sent    dan    ttmu    

perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 

pengontrolan dart pada "human and natural resources0 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih 

dahulu".(Oey Liang Gtfe, Guru besar manajemen UI). 

Adapun George R. Terry, PbJD mengatakan bahwa 

manajemen sebagai "proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, 

menggerkan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang tdah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta 

sumber-sumber lain". (George R. Terry, Ph.D) 

Berdasarkan bebcrapa pendapat di atas, dapat dikatakan 

bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu: 

1. Manajemen sebagai suatu proses, 
2. Manajemen  sebagai  kolektivitas   orang-orang   

yang melakukan aktivitas manajemen 
3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu 

ilmu pengetahuan (Science) 

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen 
sebagai suatu proses, berbeda-beda dcfinisi yang diberikan oleh 
para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen 
menurut pengertian yang pertama itu, dikemukakan tiga buah 
definisi 

Dakm Encyclopedia of the Social Sience dikatakan bahwa 
manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan 
suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. 

Sclanjutnya, manajemen adalah fungsi untuk mencapai 
sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha 
individu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut pengertian 
yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang 
melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap 
orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dakm suatu 
badan tertentu discbut manajemen. 

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah 
seni (Art) atau suatu ilmu pengetahuan. Demikian ada 
kelompok yang menyebutkan bahwa manajemen adalah seni dan 
ada golongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah 

ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung 
kebenaran. 

GJL Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah 

suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud 



yang nyata.Marajemen juga adalah ilmu pengetahuan dan senL 

Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai basil yang 

diinginkan atau dakm kata kin seni adalah kecakapan yang 

diperoleh dari pengakman, pengamatan dan pekjaran serta 

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. 

Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah suatu 

seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui oranglain. 

Definisi ini mengandung pengertian bahwa pada 

kenyataannya para manajer mencapai suatu tujuan organisasi 

dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan 

apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara 

melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri. 

James A.F.Stoner mengatakan bahwa manajemen 

adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pmgendalian upaya anggota organisasi 

dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang tdah ditetapkan. 

Manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang 

ditunjukkan oleh garis (line) mcngarah kepada proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian, yang mana keempat proses terscbut saling 

mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi 

2. Managemen Mutu Beidasarkan TQM 

1) Pengertian Mutu 

Konsep "mutu" dkrtikan sebagai sesuatu yang 

unggul dan bermutu tinggi, mahal harganya, keks atau 

tingkat yang berniki tinggi Mutu (quality) adakh 

jasa/pekyanan atau produk yang menyamai atau melebihi 

kebutuhan dan harapan pcknggannya. Mutu adakh paduan 

sifat-sifat barang atau jasa, yang menunjukan kemampuannya 

dalam memenuhi kebutuhan peknggan, baik kebutuhan yang 

dinyatakan maupun yang tersirat. Mutu merupakan sesuatu 

yang diinginkan organisasi dan atau peknggan. Isitlah 

menajemen mutu (quality management) jarang 

dipergunakan sampai tahun 1980-an mekinkan istikh dan 

konsep pengendalian mutu dan kemudkh kepastian mutu 

(quality assurance). Lebih dari itu, sampai baru-baru ini 

terdapat kesadaran yang cukup bahwa obyek mutu adakh 

pcrtama-tama, proses berikutnya. 

TQM dapat didefinisikan sebagai sistem pendekatan 

jangka panjang yang bersifat pragmatis yang diprakarsai dan 

didukung oleh manajemen tingkat atas, untuk mengubah 

budaya dan menghubungkan dan menggabungkan setkp 

orang, setkp fungsi, setkp proses, dan setkp aktivitas, dakm 

scbuah organisasi melalui keterlibatan, partisipasi, dan lintas 

fungsi manajemen untuk menyatukan kebutuhan dirjamis 

dari konsumen dan untuk menciptakan dasar konsumen yang 

tkkk hanya loyal tapi juga bervarksi Secara singkat mutu 



dapat diartikan: kesesuakn pcnggunaan atau kescsuatan 

tujuan atau kcpuasan pelanggan atau pemenuhan terhadap 

persyaratan. 

Mutu dari Sudut Fandang TQM adaJah segak sesuatu 

yang dilakukan olch sebuah lembaga bagi kcpcntingan 

konsumcnnya, sehingga lembaga tcrscbut dipandang scbagai 

lembaga terbaik di bidangnya. Definisi ini menunjukkan 

pentingnya hubungan antara kebutuhan dan harapan 

konsumen guna menghasilkan nilai terbaik, yang dilakukan 

dengan cara mempertinggi image lembaga di mata 

konsumen, dan membangun dasar bagi tumbuhnya loyalitas 

konsumen. Manajemen mutu merupakan sebuah filsafat dan 

budaya organisasi yang menekankan kepada upaya 

menciptakan mutu yang konstan meklui setiap aspek dalam 

kegiatan organisasi. Manajemen mutu membutuhkan 

pemahaman mengenai sifat mutu dan sifat sistem mutu serta 

komitmen manajemen untuk bekerja dalm berbagai cara. 

Manajemen mutu sangat memerlukan figure pemimpin yang 

mampu memotivasi agar seluruh anggota dalam organisai 

dapat memberikan konstribusi semaksimal mungkin kepada 

organisasi Hal tersebut dapat dibangkitkan meklui 

pemahaman dan penjiwaan secara sadar bahwa mutu suatu 

produk atau jasa tkkk hanya menjadi tanggung jawab 

pimpinan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota 

organisasi 

Manajemen mutu adakh aspek dari seluruh fungsi 

manajemen yang menetapkan dan mekksanakan kebijakan 

 

mutu. Pencapaian mutu yang diinginkan memerlukan 

kesepakatan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, 

sedangkan tanggung jawab manajemen mutu ada pack 

pimpinan puncak. Untuk mekksanakan manajemen mutu 

dengan baik dan menuju kebcrhasikn, diperlukan 

prinsip-prinsip dasar yang kuat. 

Manajemen mutu adakh aspek dari seluruh fungsi 

manajemen yang menetapkan dan mekksanakan kebijakan 

mutu. Pencapaian mutu yang diinginkan memerlukan 

kesepakatan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, 

sedangkan tanggung jawab manajemen mutu ada pada 

pimpinan puncak. 

2) KarakteristikTQM 

TQM memiliki karakteristik scbagai bcrikut: 

a. Sebagai sistem pendekatan jangka panjang yang bersifat 

pragmatis. 

b. Diprakarsai dan didukung olch manajemen tingkat atas. 

c. Membawa perubahan budaya pada setkp aspek dari 

sebuah organisasi 

d. Menghubungkan dan menggabungkan berbagai sub 

sistem dalam organisasi. 

e. Memerlukan kcterlibatan, partisipasi dan lintas fungsi 

manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 



Tujuan TQM tidak dapat tcrcapai tanpa adanya 

partisipasi scmua orang pada tingkatan yang 

berbcda-bcda dalam proses pemecahan masakh. 

f. Bcrtujuan untuk menyatukan kebutuhan dinamis dari 

konsumen dan untuk menciptakan dasar konsumen 

yang tidak hanya loyal tapi juga bcrvariasl 

Bcrdasarkan karcktcristik tcrscbut, dalam praktcknya TQM 

manuntut manajemen untuk: 1) bcroricntasi konsumen, 2) 

memiliki komitmen jangka panjang untuk perbaikan terus 

menerus dalam scgak proses, tingkatan, dan bidang, 3) 

keterlibatan kepemimpinan sccara kontinyu dari manajemen 

tingkat atas, dan 4) manajemen bertanggung jawab akan 

pembentukan dan perkembangan sistem organisasL 

3) Usaha-usaha Mendasar untuk Menghasilkan Mutu 

Usaha-usaha    yang    sifatnya    mendasar    

untuk menghasilkan mutu adalah hal-hal sebagai berikut: 

a. Membangun konsep dan situasi Menang-Menang. 

Bukan Kalah-Mcnang. 

b. Utamakan menumbuhkan Motivasi Intrinsik dalam Diri 

setiap orang 

c. Bcroricntasilah pada Proses dan Hasil Jangka Panjang 

d. Utamakan mengembangkan Kcrja sama, Bukan 

Persaingan. 

4) Prinsip-prinsip Pencapaian Mutu 

Pada umumnya, manusk seklu berbarap bahkan 

menuntut mutu dari orang kin. Dari sisi kin, orang lain pun 

menuntut juga mutu dari kita. Oleh karena itu mukikh 

membangun mutu dari diri kita sendirl 

Untuk mdaksanakan manajemen mutu dengan baik 

dan menuju keberbasikn, dipcrlukan prinsip-prinsip dasar 

yang kuat. Prinsip dasar manajemen mutu terdiri dari 8 butir, 

sebagai berikut: 

a. Setiap orang memiliki peknggan 

b. Setiap orang bekerja dakm sebuah sistem 

c. Scmua sistem menunjukkan variasi 

d. Mutu bukan pengeluaran bkya tetapi investasi 

e. Peningkatan mutu harus dikkukan sesuai pcrencanaan 

f. Peningkatan mutu harus menjadipandanganhidup 

g. Manajemen berdasarkan fakta dan data 

h.  Fokus pengcndalian (control) pada proses, bukan 

hanya pada hasil out put (Sulipan, http://sckolah. 

8k.com/bknk.html) 

5) Mutu Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan serta 

Kursus 

Agar tercipta kepuasan pada peknggan, maka pihak 

penyelenggara Dikkt dan Kursus (pemberi jasa) harus 

mengadakan    interaksi   dengan    peknggan.    

Pdanggan 
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mcmpunyai kcbutuhan dan harapan, Lcmbaga pcndidikan 

(pcmbcri jasa) pcrlu mcmbcri jasa yang bermutu, agar 

peknggan puas. 

6) Model TQM 

Salah satu model TQM adaJah Model Tiga Dimcnsi 

Mutu (Three Dimensional Quality Model). Model ini dibuat 

oleh Price dan Gaskill (1990) dengan tujuan untuk 

mengembangkan stratcgi risct TQM sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

Penerapan TQM meliputi 5 unsur sebagai berikut: 

a. Arah dan sistem manajemen 

b. Pemberdayaan sumbcr daya manusia 

c. Fokus pada pelanggan 

d. Pengambilan keputusan sclalu berdasarkan fakta dan 

data 

e. Penggunaan tcknologi yang tepat untuk mendukung 

unsur yang lain. 

Dalam menerapkan TQM, lembaga pektihan 

dipersepsikan sebagai industri jasa atau industri pekyanan, 

bukan sebagai proses produksi. Scmua pekerjaan di lembaga 

pektihan bersifat mekyani peknggan,olch karena itu harus 

bermutu agar dapat memenuhi atau mclampaui kepuasan 

peknggan. 

Adapun peknggan dari lembaga pektihan terdiri atas: 

a. Peknggan Eksternal: 

1) Primer     : Kelompok sasaran utama adaJah 

pescrta pektihan 

2) Sekundcr : Masyarakat, pemerintah, orang tua 

pescrta 

3) Tersier   : Pihak lain yang memanfaatkan 

hasil pektihan. 

b. Pelanggan Internal: 

1) Para trainer ,unsur-unsur pimpinan 

2) Pegawai administrasi - pegawai teknis 

Dakm memperbaiki mutu terdapat 3 kebutuhan dasar 

yaitu: kompctensi, koordinasi dan komitmen. Ketiga hal 

tersebut mempengaruhi proses peningkatan mutu yang 

dimuki dengan sumber daya manusk, sarana dan prasarana 

pendukung, menuju pengembangan institusi yang akan 

berpengaruh pada proses kerja sehingga tercipta suasana 

kondusif yang bermuara pada mutu yang dihasilkan. 

B. Visi 

Visi adakh suatu pernyataan tentang gambaran keadaan 

dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada 

jauhdimasa yang akandatang. Visiitu sendiri tkkk dapat ditulis 

sccara lebih jeks menerangkan detail gambaran sistem yang 

Management Pelatihan dan Kursus 



 

ditujunya olch karcna ada kcmungkinan pcrubahan situasi yang 

sulit diprediksi sclama masa panjang tcrscbut. Pemyataan visi 

tcrscbut harus sclalu bcrlaku pada semua kcmungkinan 

pcrubahan yang mungkin tcrjadi scbagai suatu visi hcndaknya 

mcmpunyai sifat flcksibcl. 

Bcbcrapa pcrsyaratan yang hcndaknya dipcnuhi olch 

suatu pemyataan visi adalah scbagai bcrikut: 

1. Berorientasimasadepan 

2. Tidak dibuat bcrdasarkan kondisi dan trcn masa kini 

3. Mcngcksprcsikan kreativitas 

4. Bcrdasar prinsip nilai yang mengandung penghargaan 

bagimasyarakat 

5. Mcmpcrhatikan sejarah, kultur,nilai organisasi meskipun 

ada pcrubahan terduga 

6. Mcmpunyai standar tinggMdeal serta harapan bagi 

anggota lembaga 

7. Memberikan kkrifikasi bagi manfaat lembaga serta 

tujuan-tujuannya 

8. Memberikan scmangat dan mendorong dedikasi bagi 

lembaga 

9. Menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi 

serta citranya 

lO.Bersifat ambisius serta menantang segenap anggota 

lembaga (Lewis & Smith 1994). 

CMisi 

Misi adalah pemyataan tentang apa yang harus 

dikerjakan oleh lembaga dakm usahanya mewujudkan visl 

Dalam operasionalnya lembaga berpedoman pada pemyataan 

misi yang merupakan hasil kompromi intcrpretasi visl Misi 

merupakan scsuatu yang nyata yang dituju serta dapat pula 

memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. 

Pemyataan misi memberikan keterangan yang jelas 

tentang apa yang ingin dituju serta kadangkala memberikan 

keterangan tentang bagaimana cara lembaga bckerja. 

Mcngingat pentingnya pemyataan misi maka sclama 

pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari 

anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap 

penting. Untuk secara kngsung pemyataan misi belum dapat 

dipcrgunakan sebagai petunjuk bckerja. Interprctasi lebih detail 

diperlukan agar pemyataan misi dapat diterjcmahkan mcnjadi 

langkah-kngkah kcrja atau tahapan pencapaian tujuan 

sebagaimana tcrtulis dalam pemyataan misi 

D. Rencana Strategis 

Fvencana strategis adalah rencana kngkah demi langkah 

yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa lembaga 

mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam 

pemyataan visi dan misi Suatu rencana strategis hcndaknya 

bersifat fleksibel secara rasional sehingga dapat menampung 

kcmungkinan adanya hal-hal yang tkiak terduga. Dilain pihak 



rencana stratcgis bersifat dinamis, dapat berubah setiap saat 

scsuai dcngan kebutuhan saat itu tanpa mcngubah tujuan akhir. 

Kcbutuhan utama dari pcmbcntukan rcncana stratcgis 

mcncakup hal-hal bcrikut: 

1. Suatu pernyataan dan diskusi tcntang visi dan misi 

lcmbaga; 

2. Pcnilaian skenario yang mcngandung faktor-faktor 

internal eksternal; 

3. Aksan pcrubahan sckarang dan 5 atau 10 tahun yang 

akan datang, misalnya mengapa bertambah atau 

mengapa tctap; 

4. Idcntifikasi scrta penilaian tcntang adanya gap antara saat 

sckarang dan saat akhir yang diinginkan; 

5. Suatu rcncana disusun untuk menutup gap tcrscbut 

dalam suatu waktu tcrtentu; 

6. Bermacam-macam rcncana dikaji untuk mcmpcrolch 

kctcrangan keluaran/kcbutuhan financial ataupun non 

financial; 

Untuk mencapai target-target sebagaimana dinyatakan 

dalam rcncana stratcgis dibuatlah suatu rcncana taktis yang 

mcrupakan pentahapan dan siasat dakm rangka pelaksanaan 

rcncana stratcgis. Rcncana taktis ini yang sdanjutnya 

dihksanakan, dikclola, dinikd scrta diperbaiki schingga 

memberikan hasil akhir sesuai dcngan rencana yang tclah 

disepakati bcrsama. 

Di tcngah pematangan bahkan' ditengah impkmentasinya, 

rencana taktis juga bersifat terbuka untuk mengalami pcrubahan. 

Pcrubahan rencana taktis diperlukan bagi penyesuaiannya 

dcngan kcadaan saat itu, trend saat itu atau keadaan kin agar 

rencana mengikuti rencana strategis yang hendaknya juga 

bersifat fleksibel secara terbatas dan dinamis schingga selalu 

meningkat pcrformansinya. 

£. Merumuskan Visi, Misi, dan Strategi 

Mcrumuskan visi yang cfektif harus memperhatikan 

karakteristik sepcrti bcrikut: 

1. Imagible (dapat dibayangkan) 

2. Desirable (menarik) 

3. Feasible (tctia&tk dan dapat dfcapai) 

4. Focused (jeks) 

5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap pcrubahan 

lingkungan) 

6. Communicable (mudahdipahami) 

Pernyataan misi sangat penting dakm menentukan 

bentuk organisasi lcmbaga dan cara kerjanya guna menjimin 

tcrcapainya tujuan misi scrta kerja yang cfisien dari lembaga. 

Sementara untuk memberikan tekanan pada faktor 

komprchensif dari penyataan misi, hendaknya mampu 

memberikan gambaran yang menjawab pcrtanyaan-pcrtanyaan 

sebagaimana dikemukakan Lewis & Smith (1994) berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kcbcndaanlanbagaadalahuntukbcrbuatapa? 

2. Apa produk atau jasa yang utama dari kmbaga? 

3. Apa yang bcrsifat unik dari lcmbaga? 

4. Siapa konsumcn dari kmbaga? 

5. Mcngapamcrckamcrupakan konsumcn utama? 

6. Pihak mana yang bcrkcpentingan dengan kmbaga dan 

mengapa? 

7. Apa 'core values'oMdisar lcmbaga? 

8. Apa yang berbeda pada lcmbaga 5 tahun yang lalu dan 

sekarang? 

9. Mengapa berbeda? 

10. Apa yang berbeda pada lcmbaga saat sekarang dan 5 

tahun dari sekarang? 

11. Mengapa hal itu menjadi berbeda? 

12. Apa produk atau jasa yang dibcrikan lcmbaga dimasa 

depart? 

13. Apa yang harus dikerjakan lcmbaga untuk menyiapkan 

produk baru 

14.Apakah      jawaban      pcrtanyaan-pertanyaan     

diatas 

mereflcksikan visi lcmbaga? 15. Apabila tidak, 

pcrtanyaan mana yang harus ada dan apa 

jawabannya? 

Berikut contoh visi dan misi lcmbaga untuk bahan 

diskusi 

Contoh I 

Visi 

Menjadi Instirusi Pendidikan Kursus yang terbaik dakm 

PeJayanan, Mutu dan Qtra di Indonesia 

Misi 

1. Membantu Peserta didik mengembangkan kualitas 

diri untuk mencapaiprestasi terbaik 

2. Membantu   setiap   insan   SSC   

mengembangkan kualitas diri dan mewujudkan 

kesejahtcraan 

3. Mitra kerja yang mampu membantu menjawab 

kebutuhan dalampengcmbangan pendidikan 

Visi 

Menghasilkan Sumbcr Daya Manusia yang jujur, unggul, 

tangguh dan profesional. 

Misi 

Mengutamakan kualitas dengan menyelenggarakan 

pendidikan dan pembinaan bcrasaskan falsafah Pancasila dan 

Undang  Undang Dasar 1945, didukung tcnaga pendidik 

 

 

 

 

 

 

 



dan praktisi yang profcsional, scrta ditunjang sarana dan 

prasarana yang mcmadai dan berguna dakm 

mengoptimalkan pcndayagunaan Sumbcr Daya Manusia 

yang jujur, unggul, tangguh dan profcsional sejakn dcngan 

tuntutan pasar. 

Contohll 

Visi 

Mcnjadi Lcmbaga PcndkUkan dan Pektihan yang diakui 

keungguknnya di Indonesia. 

Misi 

1. Mcnyiapkan warga bclajar mcnjadi insan cendekia yang 
bcrbudi luhur,mcmiliki kctcrampilan yang unggul dan 
profcsionalisme yang tingggi scrta mampu bcrsaing di 
dunk kcrja dewasa ini dan masa yang akan datang di 
Indonesia. Mcmbangun dan mengembangkan budaya 

manajemen yang schat dan kondusif sebingga mampu 
memberikan pekyanan pendktikan dengan 
profcsionalisme yang tinggi. 

2. Menciptakan dan mengembangkan hubungan kerja 
sama dengan instansi pemcrintah, lcmbaga, dunk usaha, 
dunk industri serta berbagai pihak lainnya di Indoncsk 
dan International. 

Contohm 

Visi 

Lcmbaga Pendidikan Tcrdepan dan Tcrbesar Pcncetak 
SDM Terampil, Profcsional Dan Skp Kcrja 

Misi 

Mcnyusun dan/atau Menyclcnggarakan Kurikulum yang 
Berbasis Kompetcnsi / Berstandar SKKNI (Plus) 

F. Perencanaan Mutu Manajemen Lcmbaga Kursus 

Perencanaan meliputi tindakan memilih dan 
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan 
asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dakm hal 
mcmvisualisasi scrta merumuskan aktivitas-aktivitas yang 
diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang 
diinginkan. 

Perencanaan mutu adalah berbagai aktivitas yang 
direncanakan pada awal program yang membantu pencapaian 
mutu. Perencanaan mutu adalah langkah untuk mendeskripsikan 
aktivitas atau kcrja yang dimaksudkan untuk menghasilkan jasa 
sambil bcrfokus pada pencapaian mutu yang diinginkan 
peknggan. Aktivitas-aktivitas ini didefinisikan dakm standar 
mutu dasar yang ditetapkan olch lcmbaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pcrcncanaan mutu mengklcntifikasikan mana standar 

kualitas yang rclcvan dcngan program dan menentukan 

bagaimana hal terscbut dapat terkksana. Mutu dalam suatu 

lembaga adalah jasa pehyanan atau produk yang mcnyamai atau 

mclcbihi kcbutuhan dan harapan pehnggannya, Pcrcncanaan 

mutu bcrtujuan untuk mcningkatkan mutu pekerjaan, 

mcmpcrbaiki produktivitas dan cfisicnsL Dalam pencrapan 

pcrcncanaan mutu dapat mcnggunakan TQM (Total Quality 

Management). 

TQM mcrupakan filosofi manajcmcn yang digunakan 

untuk mcningkatkan kcsadaran akan pcntingnya mutu dan 

untuk mengubah sikap para karyawan. Pcntingnya pcran TQM 

telah disadari oleh banyak pcrusahaan, karena dcngan TQM 

pcrusahaan-pcrusahaan terscbut dapat menjawab tantangan 

ckonomi global pada masa kini yang mengalami bcrbagai 

pcrubahan sepcrti bcrubahnya kondisi market dan 

harapan/permintaan konsumen, scrta mcningkatnya tckanan 

pcrsaingan. 

Referend 

Drs Amin Widjaja Tunggal, AK,MBA , "Manajcmcn Mutu 

Terpadu Suatu Pengantar", Pcncrbit Rkicka Cipta 

Sumbcr: http://id.shvoong.com/busincss- 

maragcment/maragemmt/2038890-arti-mutu/

#ixzzlhrC4utC2 

BAB IH 

PRAKTEK PROGRAM 

SIKLUS HIDUP 

(LIFE CTCLE) 

A.  Hakikat Peluang Pasar 

Sejalan dcngan kehidupan di era global, maka gencrasi 

muda dituntut untuk hidup lebih mandiri dan bebas menentukan 

masa depannya dcngan mantap. Di era global, dipcrlukan 

bcrbagai tcrobosan untuk membangun karaktcr generasi 

mandiri yang ckspresif, kreatif, berani mencoba dan menjadi diri 

sendiri. 

Siklus hidup adalah dinamika kompctitif suatu program 

daJam mempertahankan keberhngsungan dan 

profitabilitasnya.Mclalui program Siklus hidup diharapkan 

muncul kesadaran pada generasi muda untuk membangun 

prestasi, mendapat pendidikan formal dan atau non formal yang 

bcrkualitas dan karir pekerjaan yang baik. 

Lembaga kursus mcrupakan suatu kegiatan 

pembclajaran dihiar lingkungan formal scperti sekolah scbagai 

penambah wawasan atau skill. Lembaga kursus adalah suatu 

organisasi yang menawarkan program lembaga di luar sekolah 

bcrsifat pembcrian pengctahuan dan kctcrampilan dalam waktu 

yang singkat 

http://id.shvoong.com/busincss-


Perkcmbangan usaha kursus sampai saat ini cukup pcsat, 

bahkan dapat dikatakan sebagai usaha rumahan. Sampai tahun 

2010 tkkk kurang dari 12.065 lcmbaga kursus dcngan jcnis 

program yang bcragam dan tcrscbar di scluruh nusantara. 

Namun jumlah yang bcsar tcrscbut banyak yang masih belum 

ditopang dmgan sistem manajemen yang bcrkualitas, sehingga 

kurang berkcmbang sccara optimal dan rcktif stagnan. Untuk 

itu pcrlu dikkukan inovasi dan upaya yang tcrus mcncrus 

dcngan sclalu mcnciptakan hal baru dalam kursus yang 

dikdolanya. 

Agar LKP dapat mcmpertahankan kckngsungan dan 

profitabilitasnya, maka suatu LKP narus melakukan bcrbagai 

upaya yang mcliputi hal-hal sebagai bcrikut: 

1) idcntifikasi pcluang pasar, 

2) mcrintis kursus, 

3) mcningkatkanmutukyanan, 

4) pcncitraan lcmbaga (brand image), 

5) divcrsifikasidanckspansi 

(http://mvcsdanaxom/konscp-peluang-pasar-dan-p

otensi-pasar) 

Dakm upaya mcmpertahankan kebcrkngsungan dan 

provitabilitas program LKP maka diperlukan identifikassi 

peluang pasar. Identifikasi pcluang pasar ini bukan hanya 

dikkukan pada saat pengelok mcrintis usaha, mckinkan pcrlu 

terus dikkukan sctekh usaha itu berjalan. Hal ini diperlukan 

 

karcna pasar akan terus berubah sebagai dampak persaingan dan 

juga perkcmbangan tcknologi dan informasi yang tcrjadl 

Perubahan yang. terjadi mengharuskan sctkp pengelok 

untuk secara terus mcncrus mengkkntifikasi peluang pasar agar 

program yang dipasarkan tepat sasaran dan mampu menjaga 

keberkngsungan dan profitabilitasnya. 

1.   Pengertian Peluang Pasar 

Pcngertkn pcluang pasar menurut Kotler (1997:72) 

adalah sebagai bcrikut: Peluang pasar adalah suatu bkkng 

kebutuhan pembcli dimana perusahaan dapat beroperasi secara 

menguntungkan. Adapun Pcarcc dan Robinson (2000-230) 

mcmbcrikan pcngcrtian pcluang pasar: Peluang pasar adalah 

kesempatan yang masih terbuka yang dapat dudentifikasi 

berdasarkan kepekaan seorang wirausahawan sehingga menjadi 

peluang usaha baru. 

Kotler (1997:118) menyatakan bahwa: Potensi pasar 

adalah batas yang didekati oleh permintaan kctika pengduaran 

pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan 

yang tckh di tentukan. Dari potensi pasar yang ada, sehingga 

perusahaan dapat mengetahui peluang pasar yang ada. 

Kotler (1997:118) menyatakan bahwa: Potensi pasar 

adalah batas yang di dekati oleh permintaan ketika pengduaran 

pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan 
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yang tclah ditentukan. Dari potensi pasar yang ada, sehingga 

pcrusahaan dapat mcngctahui pduang pasar yang ada. 

Jadi pduang pasar pada hakekatnya adakh pduang usaha. 

Suatu usaha dimuJai dari adanya pduang (opportunity) usaha dan 

ketcrtarikan pada kcuntungan yang diharapkan dari usaha 

tcrscbut. 

2.   Scgmcntasi Pasar 

Menuriit Kartajaya (2002-49) scgmcntasi pasar adakh 

tentang pemetaan (mapping) suatu pasar menjadi bebcrapa 

kategori dengan mengumpulkan perilaku yang serupa dari 

pelanggan kc dalam sebuah scgmen. 

Dari kdompok konsumcn dapat dipilih suatu pasar 

sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan stxatcgi bauran 

pemasaran yang tcpat. 

Dasar-dasar    untuk    membuat    scgmcntasi    

pasar '  konsumcn,    menurut    Kotlcr   (2002:300)   

adaJah   sebagai bcrikut: 

a.   Segmentasi gcografi 

Segmentasi gcografi ini mengharuskan pembagian pasar 

menjadi unit-unit gcografis yang berbeda sepcrti 

negara, ncgara bagkn, wikyah, provinsi, kota atau 

lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat beroperasi 

di scmua wikyah gcografis, tetapi lebih mempcrhatikan 
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pcrbedaan kebutuhan dan keinginan yang ada dakm 

scgmen tcrsebut. 

b. Segmentasi Demografis 

Yaitu dikkukan dengan cara pasar di bagi menjadi 

kclompok-kdompok bcrdasarkan varkbd-variabd 

demografis sepcrti, usia, ukuran kduarga, jenis 

kekmin, penghasikn, agama, ras, gencrasi, 

kewarganegaraan, dan kdas soskl Variabd demografis 

ini merupakan dasar yang paling banyak digunakan 

dakm membuat kdompok pelanggan, karena variabd 

ini sangat berhubungan dengan prefcrensi dan tingkat 

pemakaian. 

c. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi ini dikkukan dengan mengdompokkan 

pembeli yang berbeda bcrdasarkan gaya hidup atau 

kepribadkn akan niki 

d. Segmentasi perilaku 

Dakm segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi 

kdompok- kdompok bcrdasarkan pengctahuan, sikap, 

pemakaian, atau tanggapan mereka tcrhadap suatu 

produk. 



3. Analisis Peluang Pasar 

Informasi tcntang peluang pasar yang tepat dapat 

diperoleh melalui analisa peluang pasar. Analisa peluang pasar 

adalah proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan ekstcm 

yang mempengaruhi kegiatan usaba perusahaan tersebut. 

Lingkungan ekstcm itu adalah kekuatan yang tkkk dapat 

dikendalikan, sehingga perusahaan hams menyesuaikan diri, 

terhadap lingkungan ekstcm tersebut, dan menghasilkan 

ancaman dan peluang. 

Apabila Anda kurang mampu menganalisis peluang dan 

potensi pasar, maka kemungkinan besar potensi dan peluang 

yang ada akan dimanfaatkan lembaga yang kin, sehingga usaha 

yang dijaknkan oleh Anda akan mengalami hambatan. 

Untuk meningkatkan volume penjuakn dan mcrebut 

pangsa pasar yang besar, maka perusahaan hams menggunakan 

kebijaksanaan- kebijaksanaan yang tepat untuk memasuki 

peluang pasar yang ada. Seknjutnya perusahaan hams melihat 

potensi dari pasar yang ada. 

Peluang pasar tkkk hanya dianalisa pada saat akan memuki 

usaha^nckinkan juga pada unit usaha hyang sudah berjakn 

sehingga usaha itu dapat terns dikembangkan,dipertahankan dan 

ditingkatkan volumenya. Teknik analisa peluang pasar dapat 

dikkukan dengan analisa SWOT, analisis portofolio, analisis 

PERT, dan kin-kin. 

 

4. Langkah-langkah Mengklentifikasi Peluang Pasar 

Ada beberapa kngkah dakm mengklentifikasi peluang 

pasar, yaitu: 

a. Inventarisasi data dan informasi; untuk mengetahui 

peluang pasar yang dapat dijadikan peluang 

pengembangan usaha atau perluasan usaha atau penciptaan 

usaha bam/produk/program bam, maka lembaga hams 

mekkukan inventarisasi data dan informasi baik internal 

dan eksternal tcntang kclebihan, kekuatan, dan tantangan 

yang berkaitan dengan program atau lembaga kursus dan 

pektihan. 

b. Analisis Situasi; agar peluang pasar yang akan dijadikan 

obyck tkkk sakh sasaran, maka hams dilekukan analisis 

situasi lingkungan, soskl, reguksi pemerintah, dan kin- 

kin sehingga dapat dihindari seminimal mungkin beberapa 

hal yang dapat menghamba pekksanaan strategi dakm 

memanfaatkan peluang pasar tersebut. 

Menurut Buchari, ST, MKes Gura Menemukan 

Peluang Bisnis adalah dengan cam menganalisis peluang 

dari lintas edar kehidupan ekonomi sehari-hari 

(Economic Orbit of Opportunity ) khususnya berkaitan 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengakman 

2. Pendidikan 

3. Pengctahuan 
 



 

4. Relasi/Pergaulan/organi 

5. Bidang pckerjaan 

6. Hobi 

7. Bahanbacaan 

8. Pcrjalanan 

9. Kckayaan 

(http://bak.usu.ac.kl/fHes/StartUp. 

Busin.essJBuchori.pdf) 

c. Klasifikasi dan Pcnyaringan data/informasi; dari semua 

data dan informasi yang tdah dirckam scrta infonnasi 

situasi yang telah dipcrolah, sclanjutnya harus dilakukan 

pengklasifikasian dan pcnyaringan data untuk mcncmukan 

titik kcmungkinan dari berbagai pduang yang yang 

potcnsial dan tidak potcnsial. 

d. Survci Pasar, mclakukan survd sccara acak kcpada calon 

pelanggan untuk mcndapatkan rcspon scmentara terhadap 

berbagai altcmatip pduang pasar untuk mcndapatkan 

informasi yang lebih akurat untuk menentukan stratcgi 

dan langkah lanjutan. 

5. Prinsip-prinsip Peluang Pasar Potcnsial 

Pcluang pasar potcnsial perhi dievahiasi sccara tcrus 

mencrus untuk mcngcvaluasi semua risiko yang mungkin 

tcrjadl Ada bebcrapa prinsip yang harus sdahi diperhatikan 

untuk mengembangkan pcluang pasar sccara potcnsial yaitu 

dengan cara: 

 

1. Menciptakan produk baru dan berbeda dari kebanyakan 
produk yang ada di pasar. 

2. Mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing dan 
perkembangan produk baru di pasar. 

3. Analisis program kursus dan proses pengdoiaan kursus 
menjamin apakah jumlah dan kualitas program dan 
prosesnya berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan 
pasar. 

4. Memperhitungkan Risiko yang mungkin terjadi, baik 
risiko teknik, risiko finansial, dan risiko pesaing. 

LATIHAN 

Lakukan langkah-langkah pduang pasar bcrdasarkan situasi, 
lingkungan, data dan informasi yang terscdia di LKP dan 
Hngkungan LKP Anda! 

B. Kursus 

1. Merintis Usaha Kursus 

Merintis usaha Kursus dapat dilakukan mdalui usaha 

dari nol, mdalui pcrhiasan/cxtcnsifikasi, divcrsiflkasi dan 

Iain-lain. 

DaJam merintis usaha kursus akan berkaitan dengan 
bebcrapa hal, yaitu: 

a.        Bidang usaha yang didirikan 

http://bak.usu.ac.kl/fHes/StartUp
http://busin.essjbuchori.pdf/


b. Jenis kcpemilikan 

c. Tempat usaha usaha yg akan dipilih. 

d Organisasi usaha yg digunakan 

e. Lingkungan usaha. 

1)   Bidang dan jenis usaha kursus yang akan dkurikan. 

Beberapa bidang usaha yang bisa dkiptakan 

menjadi bidang usaha kursus kcterampikn, diantaranya: 

a) Bidang usaha pcrtanian (pertankn, kehutanan, 

perikanan, dan perkebunan); menjadi Kursus 

bidudaya perikanan, bercocok tanam, budi daya 

bunga anggrek, dan Iain-lain. 

b) Bidang usaha pertambangan (galian pasir, galian tanah, 

batu, dan bata); menjadi kursus wirausaha bahan 

bangunan, pembuatan batako, dan Iain-kin. 

c) Bidang usaha pabrikasi,(industri perakitan, sintesis); 

menjadi kursus teknik mesin, teknik industri, dan 

Iain-lain. 
d) Bidang usaha konstruksi (konstruksi bangunan, 

jembatan, pengairan, jakn raya); menjadi kursus 
teknik menggambar konstruksi, dan kin-kin. 

e) Bidang usaha perdangan (retailer, grosir, agen, dan 
ekspor-impor); menjadi kursus kasir, salesmanship, 
ekspor impor,wirausaha agency, dan Iain-kin. 

f) Bidang jasa keuangan (perbankan, asuransi, dan 
koperasi); menjadi kursus keuangan, akuntansi, 
pemasaran asuransi, dan Iain-kin. 

 

g) Bidang jasa perseorangan (potong rambut, salon, 
kundry, dan catering); menjadi kursus tata boga, 
kuliner, tata kencantikan, dan kin-kin. 

h) Bidang usaha jasa-jasa umum (pengangkutan, 
pergudangan, wartel, dan distribusi); menjadi kursus 
warehouse managemen, salesmanship & distribution, 
dan kin-kin. 

i) Bidang usaha jasa wisata (usaha jasa parawisata, 
pengusahaan objek dan daya tank wisata dan usaha 
sarana wisata); menjadi kursus tour & travel, guiding, 
bahasa asing, dan kin-kin. 

2)   Jenis Kepemilikan. 

Jenis kepemilikan yang dapat dipilih, diantaranya 
dengan melihat kondisi keuangan pelaku usaha. MemuJai 
bisnis dengan kondisi keuangan tunai dapat dilakukan 
dengan cara: 

a) Mcndirikan usaha baru 
b) Membeli bisnis yang sudah ada 

c) Membeli aset usaha yang gagal 
d) Membeli warakba (franchising) 
e) Kerjasama usaha 

Apabik mcndirikan bisnis kursus tkkk dengan 
kondisi uang tunai dapat dikkukan dengan cara: 

(1)      Kerjasama modal 

 

 



(2) Bagihasil 

(3) Franchising 

(4) Perantara 

(5) Tcnaga di depan, uang dibekkang 

(6) Konsuitan 

(7) Barter deftgan pemasok 

Sdain factor kcuangan, daJam merintis usaha 

kursus ada factor kin yg sangat penting yaitu: 

(1) Mcmpunyaikic 

(2) Ada kemauan 

(3) Bcrani mengambil rcsiko yang diperhitungkan 

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

merintis usaha kursus akan berkaitan dengan berbagai 

hai, khususnya berkaitan dengan Ide, Dana dan Fasilitas 

serta Pasar scrta Barang/jasa juga Uang dan Profit. 

3)   Tcmpat usaha kursus yang akan dipilih. 

Dakm menentukan tcmpat usaha ada beberapa 

hal yang perhi dipertimbangkan, dkntaranya: 

a) Apakah tcmpat usaha tcrscbut mudah dijangkau olch 

konsumen pasar? 

b) Apakah tcmpat usaha dekat dengan sumber tcnaga 

kerja (instruktur dari dunk usaha dan industry)? 

 

c)   Apakah dekat tcmpat pendkiikan formal, masyarakat 

peduli pendidikan? 

Pcrtimbangan kin berkaitan dengan tcmpat 

usaha adakh: 

a) Dibangun bik ada tcmpat strategis & cfesien 

b) Menyewabiklxbihmenguntungkan 

c) Kerjasama bagihasil 

4)   Lingkungan usaha kursus. 

Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong 

maupun penghambat jaknnya penyeJenggaraan kursus. 

Lingkungan yang dapat mempengaruhi jaknnya 

penycknggaraan kursus adakh lingkungan mikro dan 

lingkungan makro. 

Lingkungan mikro adakh lingkungan yang ada 

kaitan kngsung dengan operasional perusahaan, scperti 

sekokh sebagai sumber peserta didik kursus, tcnaga 

kerja, pimpinan, manajer, dircksi, peknggan/konsumen, 

dankinnya. 

Lingkungan makro adakh lingkungan di luar 

perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup 

perusahaan secara keseiuruhan, meliputi lingkungan 

ckonomi, lingkungan tcknologi, lingkungan sosiaL, 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



lingkungan sosiopolitik, lingkungan dcmografi dan 
gaya bidup. 

Contoh: 

Mcrintis usaha kursus bidang komputcr 

Konsumcn Sasaran: 

Sararan kursus adalah siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa dan 

masyarakat umum. 

Cara memulai: 

Untuk memulai usaha kursus komputcr ini ada kngkah-langkah 

yang harus dsiapkan,yaitu: 

a. Jenis kursus yang ditawarkan cukup beragam: design 
grafis, microsoft office, pembuatan website, internet, 
dJL 

b. Scbaiknya tap jcnis kursus mempunyai tempat dan 
komputer tersendirl Tetapi jika kita belum memiliki 
fasilitas yang mendukung untuk itu, bisa dengan satu 
ruangan saja, hanya dengan waktu yang berbeda. 

c. Tempat/ruangan yang cukup hias, sekin untuk prestise 
usaha kita, juga agar para peknggan kita merasa nyaman. 

* Luas ruangan minimal 120 m pcrscgi. 
d. Kualitas komputer seharusnya standar, tidak asai-asakn 

dan berjumlah minimal 6 buah. 
e. Akt pendukung, adakh kursi, meja komputer, papan 

whiteboard dan akt tulisnya, AC, dlL 

f. Skill pengelok/pekerja atau tcntor yang mcngajar. 

Hamhatan 

Tingkat persaingan dengan pelaku usaha sejenis, karena orang 
yang menjaknkan bisnis ini cukup banyak. 

KunciSukscs 

Karyawan yang handal dakm bidang komputer, menguasai 

materynetode dan medk serta human rektion yang baik. 

Tidak hipa promosi yang gencar dan kelengkapan fasilitas 
(tcrmasuk modul) bagi siswa serta kenyamanan ruangan adakh 
faktor kin yang bisa mendukung per jaknan bisnis ini 
seknjutnya. 

Analisa Keuangan: 
Investasi Awal 
SewaGedung/tahun Rp 25.000.000,00 

Komputer (6 buah x @ Rp 4.000.000,00) 

Rp 24.000.000,00 
Kursi dan meja Rp 1.500.000,00 

Peraktan pendukung 

(white board, rak, dll) Rp 1.500.000.00+ 

Total Rp 52.000.000,00 

Biaya Operasional 
Gaji 3 pcgawai x @ 1000.000, Rp 3.000.000,00 

Listrik dan tclepon Rp   500.000,00 

Lain-kin Rp   100.000.00+ 

Total Rp 3.600.000,00 
 

 

 

 

 

 

 



Omzct per bulan 

Misal: jadwal kursus komputcr per hari adaJah 3 sesi 
pcrtemuan,dengan 6 orang peserta daJam setiap sesl 

Dengan bkya peserta Rp 350.000,00 per bulan. (Rp 
350.000,00 x 6 peserta x 3 sesi ) Rp 6.300.000,00 

Laba per bulan 

Rp 6.300.000,00 - Rp 3.600.000,00 - Rp 2.700.000,00   , 

BEP (Break Even Point) 

Rp 52.000.000,00:2.700.000,00 -19,25 bulan (19 bulan) 

3. Siklus Hkiup Program LKP {Product Life Cycle) 

Siklus hkiup program kursus sebagai produk LKP 
merupakan konsep penting yang memberikan pemahaman 
tentang dinamika kompetitif suatu program yang dihasilkan dan 
ditawarkan oleh lembaga kursus dan pektihan Seperti bahya 
dengan manusk, suatu produk juga memiliki siklus hidup. 
Siklus Hkiup Produk (Product life Cyde) ini yaitu suatu grafik 
yang mcnggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke 
pasar sarnpai dengan ditarik dari pasar. 

Pada umumnya siklus hidup program ini dikelompokan 
ke dalam empat tahap, yaitu introduction, growth, maturity 

dan decline. 

 

1) Tahap perkenakn (introduction); pada tahap ini, barang 
muki dipasarkan dakm jumkh yang besar wakupun 
volume penjuaknnya belum tinggl Barang yang di jual 
umumnya barang baru. Karena masih berada pada tahap 
permukanj bksanya ongkos yang dikeluarkan tinggi 
terutama bkya perikknan. Promosi yang dikkukan 
memang harus agfesif dan menitikberatkan pada merek 
penjuaL Di samping itu distribusi barang tersebut masih 
terbatas dan kba yang diperoleh masih rcndah. 

2) Tahap pcrtumbohan (growth); Dakm tahap 
pertumbuhan ini, penjualan dan kba akan meningkat 
dengan cepat. Karena permintaan sudah sangat 
meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang 
bersangkutan, maka usaha promosi yang dikkukan oleh 
perusahaan tkkk seagresif tahap sebelumnya. Di sini 
pesaing sudah muki meroasuki pasar sehingga persaingan 
menjadi lebih ketat. Cara kin yang dapat dikkukan 
untuk memperluas dan meningkatkan distribusinya 
adakh dengan rnenurunkan harga jualnya. 

3) Tahap kedewasaan (maturity); Pada tahap kedewasaan ini 
kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan 
pada tahap berikutnya tetap. Dakm tahap ini, kba 
produsen maupun kba pengecer muki turun. Persaingan 
harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu 
memperkenalkan produknya dengan model yang baru. 
Pack tahap kedewasaan ini, usaha perikknan bksanya 
muki ditingkatkan kgi untuk menghadapi persaingan. 

4) Tahap kemunduran (decline); Hampir semua jenis barang 
yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  seklu  
mengalami 

 



 
 

kekunoan atau kcusangan dan hams di ganti dengan 

barang yang baru. DaJam tahap ini, barang baru hams 

sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang 

sudah kuno. Apabik barang yang lama tkkk scgera 

ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang bam, maka 

pcrusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tcrtentu 

yang sangat tcrbatas. 

Aitcrnatif-altcrnatjf    yang    dapat    dlkkukan    

oleh manajemen pada saat penjuakn menurun antara kin: 

a) Memperbarui barang (dalam arti fungsinya). 

b) Meninjau kcmbali dan memperbaiki program pemasaran 

scrta program produksiny a agar lcbih cfisicn. 

c) Menghikngkan ukuran, wama, dan model yang kurang 

baik. 

d) Menghikngkan sebagian jenis barang untuk mencapai 

kba optimum pada barang yang sudah ada. 

e) Meninggalkan sama sekali barang tersebut. 

LATIHAN 

Apabik LKP anda muki mengalami kemundura, jelaskan 

kngkah-kngkah dan tindakan yang perlu dikkukan untuk 

mengembangkan program dan usaha yang sudah Anda miliki! 

C. Mutu Layanan atau Pelayanan Prima 

1.  Pelayanan Prima 

Di era yang sangat kompetitif ini, dituntut berbagai 

terobosan dakm upaya mempertahankan usaha. 

Hal paling penting dakm membangun kepuasan 

pdanggan sakh satunya adakh meningkatkan mutu kyanan. 

Berkaitan dengan kyanan barang dan jasa, James R Evans, 

peningkatan kualitas pada muknya bcrfokus pada pengurangan 

cacat dan kesakhan pada barang dan jasa. Peningkatan kepuasan 

pada peknggan,tcmtama dapat dikkukan meklui perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap respon konsumen scrta keterlibatan 

partisipasi para karyawan. 

Pckyanan prima biasanya berhubungan erat dengan 

bisnis jasa pckyanan yang dikkukan dakm upaya untuk 

memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap 

pdanggan atau konsumen, sehingga pdanggan merasa dirinya 

dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar. 

Ada dua prinsip yang pcrtu dibangun dakm 

meningkatkan kepuasan pada pdanggan yang diterapkan di 

LKP, yaitu menerapkan pckyanan prima kepada konsumen dan 

rektionship yang baik kepada konsumen. 

Pentingnya pckyanan prima terhadap pdanggan juga 

mempakan strategi dakm rangka memenangkan persaingan. 

 



 
 

Akan tetapi tkkk cukup hanya membcrikan rasa puas dan 

perhatian terhadap pdanggan saja, lcbih dari itu adalah 

bagaimam cara merespon keinginan pdanggan, schingga dapat 

menimbulkan kcsan positif dari pdanggan 

Betapa pcntingnya pdayanan prima terhadap pdanggan 

karcna kcbcrhasikti pdayanan prima dapat juga menimbulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Pdayanan prima dapat menimbulkan keputusan pihak 

pdanggan untuk segera membeli produk yang kita 

tawarkan pada saat itu juga. 

2) Pdayanan prima dapat menumbuhkan kepcrcayaan 

pdanggan terhadap produk kita. 

3) pdayanan prima diharapkan dapat rnempertahankan 

pdanggan agar tctap loyal (setia) menggunakan produk 

kita. 

4) Pdayanan prima diharapkan dapat mendorong pdanggan 

untuk kembali lagi membeli produk kita. 

5) Pdayanan   prima   dapat   rnenghindarkan   

terjadinya 

tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perhi. 

(khainilmaddydittp://Ki.shvoong.com/business-maragc

mmt/mtrcpreneurship/1990876-pcntingnya- 

pehyanan-prima-terhadap-pebnggan) 

Prinsip pdayanan prima, didasarkan pada pendapat bahwa 

sebagai pengelola kursus kita mcyakinkan kepada konsumen 

bahwa kita ingin membcri scsuatu yang scbaik-baiknya. Prinsip 

kedua didasarkan pada keinginan untuk rnempertahankan 

kontinuitas pdanggan kita. 

Berdasarkan prinsip tersebut maka untuk dapat melayani 

konsumen dengan scbaik-baiknya tentunya dibutuhkan kiat-kiat 

tertentu agar konsumen sdain mcrasa nyaman berada di LKP 

dan mau mengikuti kursus yang ditawarkan juga agar 

konsumen mau kembali kgi ke LKP kita. 

2. Teknik-teknik Mcningkatkan Mutu Layanan 

Strategi Pdayanan dapat dikembangkan dari irisan tiga 

faktor yaitu: 

1. Desired outcomes, pdayanan apa yang ingin diberikan 

perusahaan kcpada pdanggaaHal ini berarti bahwa kita ingin 

membcri sesuatu yang sebaik-baiknya. 

2. Customer expectation, ckspektasi/harapan pdanggan 

terhadap produk/jasa perusahaan 

3. Process capability, kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

harapan pdanggan untuk membcrikan rasa puas dan 

menumbuhkan kepercayaan terhadap pdanggan atau konsumen, 

schingga pdanggan mcrasa dirinya dipcntingkan atau 

diperhatikan dengan baik. 



 
 

3. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

Kepuasan mcrupakan tingkat perasaan seorang pelanggan 

setclah membandingkan hasil kerja yang dirasakan dengan 

harapannya. 

Kepuasan pelanggan memiliki tiga tingkatan, yaitu* 

1) Memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Contoh: Sebuah 

lembaga kursus membuka kursus bahasa Inggris bagi 

siswa SD/SLTP/SLTA dengan mated yang disesuaikan 

dengan kurikulum sekokh. 

2) Memenuhi harapan pelanggan agar mercka tcrus 

berkngganan. Contoh: sebuah lembaga kursus 

menycdiakan paket-pakct program tata kecantikan 

rambut; teknik perawatan, dan model tata rambut serta 

bahan perawatan rambut. 

3) Melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. 

Contoh : sebuah lembaga kursus komputer dengan 

pelayanan yang prima, memberikan penawaran kursus 

komputer office, yang meliputi operasi Ms Offlce,dan 

wawasan tentang pemanfaatan program tersebut, 

misalnya aplikasi perkantoran, pemberian wawasan materi 

softskill dan kin-lain yang dibutuhkan konsumen. 

Langkah pertama dalam usaha memuaskan pelanggan 

dengan cara menentukan dan mengantisipasi 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Hal yang harus diperhatikan 

adakh bahwa  antara  pelanggan   satu  dengan  lainnya  

adakaknya 

kebutuhannya berbeda, dan berbeda puk prioritasnya.Dengan 

demikkn, dipcrlukan cara pengukuran atas kepuasan para 

pelanggan tersebut. 

Cara   sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan 

tersebut adakh: 

1) Sistem Kehihan dan Saran; Industri yang berwawasan 

pelanggan akan menycdiakan formulir bagi pelanggan 

untuk mekporkan kesukaan dan keluhannya. Sekin itu 

dapat berupa kotak saran dan telepon pengaduan bagi 

peknggan. Inf ormasi ini memberikan ide-ide dan industri 

dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. 

2) Survei Kepuasan Peknggan.Industri tkkk hanya 

menggunakan tingkat kehihan sebagai ukuran kepuasan 

peknggan. Industri yang responsif akan mengukur 

kepuasan pelanggan dengan cara mdakukan survei 

berkak, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan 

kepada peknggan untuk mengetahui perasaan mereka 

terhadap kinerja industri 

3) Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan); Peknggan 

bayangan adakh orang yang berpura-pura menjadi 

peknggan yang mekporkan titik-titik kuat maupun 

titik-titik lemah yang dkkmi waktu membeli produk 

dari industri sendiri maupun industri 

saingannyaPcknggan bayangan juga mekporkan kyanan 

yang diberikan wirankga. 

4) Analisa Pelanggan yang Beralih.Industri dapat 

menghubungi pelanggan yang berhenti jadi peknggan, 

 



untuk  mengetahui penyebab  mereka  berhenti  jadi 

kngganan 

LATIHAN 

1) Berdasarkan kondisi ril tingkat pertumbuhan LKP 

Anda, jekskan langkah-kngkah dan tindakan yang Anda 

kkukan dakm memberikan pdayanan prima 

2) Jawab pertanyaan berikut dengan singkat dan jdas 
 

1) Sebutkan dan jekskan 10 potensi peluang pasar yang 

menarik menurut Anda? 

2) Apa rencana aksi yang akan Anda kkukan untuk 

merespon pcluang pasar tersebut? 

3) Uraikan langkah-kngkah strategis yang tcrukur 

untuk mekkukan perbaikan dan peningkatan mutu 

kursus agar tkkk mengakmi masa decline? 

4) Uraikan 10 kngkah untuk meningkatkan mutu 

kepuasan peknggan; jekskan apa yang sudah 

dikkukan dan apa perbaikan yang akan dikkukan! 

5) Sebutkan 10 kngkah yang beJum pernah dikkukan 

untuk meningkatkan kepuasan peknggan! 

6) Jekskan kelemahan dan kelebihan produk Anda? 

7) Sebutkan 10 rencana tindakan untuk peningkatan 

pencitraan lembaga (brand image)! 

8) Jekskan potensi diversifikasi dan ekspansi kursus 

yang saat ini Anda kelok? 

9) Uraikan lengkap dengan analisa SWOT! 

 

BABIV 

PEMASARAN 

A. Konsep Pemasaran 

Manajemcn lembaga kursus dan pektihan bertujuan agar 

lembaga tetap uidup dan berkembang. Tujuan itu dapat dicapai 

dengan cara mcmpertahankan dan meningkatkan kba. Laba 

dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara 

mcmpertahankan dan meningkatkan penjuakn yang ditunjukkan 

dengan peningkatan jumkh peserta didik yang mcngikuti 

program kursus. 

Sakh satu cara untuk mcmpertahankan dan 

meningkatkan penjuakn adakh dengan meningkatkan kegktan 

pemasaran sccara inscntif dan kontinyu. Pemasaran merupakan 

kegktan hanisdilakukankmbaga/pcnisahaanberupa membuat 

percncanaan, menentukan harga, produk, mendistribusikan 

barang dan jasa, serta promosi Adapun proses pemasaran 

meliputi 6 tahap yaitu: 

1. Analisis Kesempatan pasar 

2. Pemilihan pasar sasaran 

3. Stratcgi peningkatan posisipersaingan, 

4. Pengembangan sistcm pemasaran 

5. Penyusunan rencana pemasaran, dan 



6.    Penerapan rcacaoa dan pmgendaliannya. 

Tahap pcrtama adalah analisis kcscmpatan pasar dikkukan 

dcngan cara menganalisis pctuatig pasar yang rclcvan agar dapat 

digunakan untuk mencapai tujuannya. 

Tahap kedua pcnoituan pasar sasaran, Fcnentuan pasar 

sasaran yang akan dikyani olch perusahaan. Penentuan pasar 

sasaran ini sulit sekali, karcna kcinginan, kcbutuhan, kcbiasaan 

dan rcaksi kclompok konsumen adalah bcrbcda-bcda. Olch 

karcna itu, untuk dapat mekyani kcbutuhan dan kcinginan 

konsumen, lembaga kursus dan pektihan harus mencntukan 

segmentasi pasar dan menetapkan segmen pasar yang mana yang 

akan dikyani. 

Tahap ketiga, menetapkan stratcgi persaingan pada pasar 

sasaran yang dikyani Lembaga kursus dan pektihan harus 

menetapkan produk dan jasa (program kursus) apa yang akan 

ditawarkan pada pasar sasaran. 

Tahap keempat, mengembangkan sistem pemasaran. 

yang dapat menunjang tercapainya tujuan lembaga dalam 

mekyani pasar sasaran. 

Tahap kelima, mengembangkan rencana pemasaran 

Rencana pemasaran ini sangat perlu karcna keberhasikn lembaga 

kursus dan pektihan terlctak pada kualitas rencana pemasaran 

yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. 

 

Rencana pemasaran dapat mengarahkan kegktan 

pemasaran dakm mencapai pasar sasaran. Komponen rencana 

pemasaran terdiri dari: 

(a) analisis situasi pasar, 

(b) Tujuan dan sasaran pemasaran, dan 

(c) stratcgi pemasaran. 

Tahap keenam, adalah mekksanakan dan mengendalikan 

rencana pemasaran yang tckh disusun 

Berdasarkan penjeksan di atas, stratcgi pemasaran 

mcrupakan bagkn dari perencanaan pemasaran yang merupakan 

tahap kelima dari proses pemasaran. Stratcgi pemasaran adakh 

akt fundamental yang diraacanakan untuk mencapai tujuan 

lembaga dcngan mengembangkan keunggukn bcrsaing yang 

bcrkesinambungan meklui pasar yang dimasuki dan progam 

pemasaran yang digunakan untuk mekyani pasar sasaran 

tcrscbut. 

Stratcgi pemasaran memberikan arah dakm kaitannya 

dengan varkbel segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, 

pemosisisian, unsur bauran pemasaran, dan bkya bauran 

pemasaran Stratcgi pemasaran dipandang sebagai sakh satu 

dasar yang dipakai dakm menyusun rencana usaha, termasuk 

rencana pemasaran. Lebih-lebih dakm masa persaingan yang 

ketat, peranan stratcgi pemasaran semakin dkndalkan untuk 

memenangkan persaingan 

 



 

 

Untuk mcnyusun stratcgi pemasaran harus 

mempernatikan lingkungan pemasaran, karena dalam 

lingkungan pemasaran banyak variabel yang mempmgaruhinya. 

Variabel lingkungan yang mempengaruhi pemasaran 

diantaranya: 

1) Variabel yang dapat dikendalikan, yaitu variabel yang 

berkaitan dengan marketing mix seperti produk, harga, 

distribusi dan promosi Masing-masing faktor internal 

yang terkait dengan fungsi perusahaan itu dapat 

menunjukkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Eaktor internal tersebut adalah faktor yang dapat 

dikendalikan oleh pimpinan perusahaan. 

2) Variabel-variabel yang tkkk dapat dikendalikan 

merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam 

lingkungan pemasaran dan berpengaruh erat terhadap 

pemasaran. Pengendalian terhadap faktor-faktor ini lebih 

kecil, karena berada di luar perusahaan, tetapi 

berpengaruh terhadap pemasaran. Variabel-variabel ini 

antara lain faktor kondisi politik, hukum, perundang 

undangan dan social budaya. Faktor ini dapat 

mengakibatkan adanya pehiang dan ancaman bagi 

pemasaran produk suatu perusahaan. Strategi 

pemasaran pada dasarnya adalah suatu rencana taktik 

untuk memenangkan pasar dengan menggunakan 

kekuatan dan material yang dimiliki serta pemahaman 

potensi kekuatan pesaing. 

Ada 3 langkah pokok stratcgis pemasaran modern, yaitu: 

1) segmcntasi pasar, 

2) pencntuan pasar sasaran, 

3) positioning. 

1. Segmcntasi Pasar 

Segmcntasi pasar adalah tindakan membagi-bagi pasar 

yang bersifat hetcrogen dari sebuah produk kedalam 

satuan-satuan pasar yang bersifat homogcn. Segmcntasi pasar 

dilakukan karena perikku konsumen itu sangat beragam, 

schingga perlu dikkukan segmcntasi pasar agar menjadi lebih 

homogcn. Adanya pasar yang lebih homogeny akan 

memudahkan perusahaan mcnyusun program pemasaran yang 

jitu, schingga program pemasaran yang dirancang akan 

meningkatkan pcnjualan dan dapat menghemat bkya. 

Segmcntasi pasar yang cfektif harus memenuhi kritcria 

dan syarat sebagai berikut: 

a, Dapat diukur daya bclinya. 

b. Dapat dijangkau, baik lokasi maupun komunikasinya 

schingga dapat dilayani secara efektif. 

 



 
 

c.   Cukup bcsar dan menguntungkan. Suatu kclompok 

konsumen akan pantas discbut segmen, jika kdompok 

tcrscbut cukup bcsar dan mmguntungkan, 

d  Dapat dilaksanakan sehingga semua program yang 

disusun dapat cfcktif. 

e.   Dapat dibcdakan. Segmcn-segmen dapat dibcdakan 

secara konseptual dan memberikan tanggapan yang 

bcrbcda tcrhadap elcmcn clemen dan program-program 

bauran pemasaran yang bcrlainan. 

Manfaat segmentassi pasar bcgi lembaga kursus dan 

pelatihan adalah: 

a. Lembaga kursus dan pelatihan akan berada pada posisi 

yang lebih baik untuk mendapatkan kesempatan- 

kesempatan dakm pemasaran karena k lebih mudah 

untuk mempelajari keinginan setiap segmen, 

b. Lembaga kursus dan pelatihan dapat menggunakan 

kemampuannya yang ada untuk merespon pasar yang 

berbeda-beda secara baik, sehinggga dapat menghemat 

bkya, encrgi dan waktu. 

c. Lembaga kursus dan pelatihan dapat mengatur 

produknya (program yang ditawarkan) dan marketing. 

d. Lembaga kursus dan pelatihan memilih segmen mam 

yang berpotensi paling besar yang akan menjadi sasaran. 

2. Fenentuan Pasar Sasaran 

Penentuan pasar sasaran itu penting karena suatu 

lembaga kursus dan pelatihan yang memutuskan untuk 

beroperasi dakm bebcrapa pasar tidak mungkin untuk mdayani 

sduruh pdanggan di pasar, schingga k harus menentukan 

secara pasti pasar mana yang akan dimasuki agar kegktan 

pemasaran dapat berhasil dengan baik. Penentuan tentang 

segmen pasar mana yang akan dimasuki disebut pasar sasaran. 

Alternatif strategi penentuan pasar yang dapat ditempuh 

oleh lembaga kursus dann pdatihan dakm memilih pasar sasaran 

adalah: 

a. Pasar tkkk dibeda-bedakan. 

Bcrdasarkan strategi ini, lembaga kursus dan 

pdatihan menawarkan satu produk (program kursus) 

untuk semua konsumen dengan kegktan yang sama. 

Contok Lembaga kursus dan pdatihan memasarkan 

hanya satu program misalnya kursus komputer untuk 

setiap konsumen,tanpa di beda-bedakan. 

b. Pasar dibeda-bedakan. 

Bcrdasarkan strategi ini lembaga kursus dan 

pdatihan mengembangkan macam-macam program yang 

ditujukan kepada segmen pasar yang berbeda dengan 

 



 

 

program pemasaran    yang bcrboda puk untuk setiap 

segmen. 

Contok Lcmbaga kursus dan pelatihan mengcmbangkan 

produk bcrupa program pelatihan kursus computer yang 

berbeda yang diperuntukkan bagi segmen yang berbeda, 

misalnya komputer bagi pelajar SD, SMP, SMU/SMK, dan 

Umum. Strategi pemasaran yang dibeda-bedakan ini akan 

meningkatkan biaya. Biaya-biaya itu antara lain: 

1) Biaya modifikasi produk, meliputi biaya riset dan 

pengembangan produk 

2) Biaya produksi meningkat 

3) Biaya administrasi meningkat, 

4) Biaya penyimpanan meningkat karena variasi produk 

makin banyak, sehingga membutuhkan tambahan 

fasilitas untuk penyimpanan. 

5) Biaya promosi meningkat karena segmen yang 

dikyani itu bertambah banyak, sehingga 

perencanaaan dan media promosi akan berbeda puk 

c.  Pasar terkonsentrasi 

Berdasarkan strategi ini,perusahaan memusatkan 

pada segmen tcrtentu yang paling potensial, kemudian 

mengembangkan produk yang ideal untuk mekyani 

segmen tersebut. 

Contoh: VW duiu hanya memusatkan perratknnya pada 

kebutuhan konsumen akan mobil kecil dan praktis. 

Strategi ini akan memudahkan untuk mekyani segmen 

pasar yang dimasuki karena k mengetetahui bctul 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang tkkk begitu 

banyak. Di samping itu, strategi ini akan menghemat 

bkya, baik bkya produksi, distribusi dan promosi 

d Pemasaran atomisasi yaitu pemasaran individual yang 

dipuaskan, tkkk scmua produk dapat dikkukan atomisasi 

tetapi hanya produk-produk tertentu, misalnya: pakakn, 

rumah, dan mobil. 

3. Positioning 

Memperhatikan posisi LKP sendiri dibandingkan dengan 

bebcrapa LKP sejenis, baik di lingkungan wikyah terdckat, 

maupun di lingkungan wikyah yang lebih luas. 

B. Bauran Pemasaran 

Ada 5 akt promosi yang harus diketahui oleh manajer 

berkaitan dengan pengembangan pemasaran yaitu :(a) perikknan, 

(b) promosi penjualan, (c) hubungan masyarakat, (d) publisitas 

wirankga dan pemasaran kngsung. 

 



 

 

Suatu pcrusahaan akan scklu mensubtitusikan satu alat 

promosi dengan yang lain. Banyak pcrusahaan yang mengganti 

kegiatan penjuakn lapangan dengan iklan surat kngsung atau 

lewat telepon. 

Faktor yang dipcrtimbangkan dakm menyusun Bauran 

Promosi yaitmjenis Pasar Produk, Tcmpat berjuakn, apakah 

akan mcnggunakan stratcgi dorong atau tank tingkat kesiapan 

konsumcn untuk mckkukan pembelian, tahap produk tingkat 

kesiapan konsumcn untuk mckkukan pcmbclian tahap produk 

dakm siklus hkiup produk dan pcringkat pasar pcrusahaan. 

Faktor yang mencntukan bauran Promosi adakh (a) 

Faktor Produk,(b) Faktor Pasar, (c) Faktor Peknggan, (d) 

Faktor Anggaran. 

Latihan 

Bagaimana tindakan Anda dakm mempromosikan LPK yang Anda 

kclok ? 

C. Riset Pasar 

Riset pasar adakh kegktan penclitian dibkkng pemasaran 

yang dkkukan sccara sistcmatis yang dikkukan secara bcrtahap 

melalui dari pcrumusan masalah, tujuan Penditian, pengumpukn 

data, pcngolahan data,dan intcrprctasi penelitkn. Hasil penditian 

digunakan untuk memberi masukan pack pihak manajemen 

dakm rangka untuk identifikasi masalah dan pengambilan 

keputusan untuk pemccahan masakh dakm rangka merumuskan 

stratcgi pemasaran guna merebut pduang pasar. 

Tujuan Risct Pasar adakh untuk mendapatkan inf ormasi 

yang akurat sehingga dapat menjekskan kenyataan yang ada 

secara obycktif. 

Langkah Sistimatis dakm Riset Pemasaran adakh 

tindakan yang dikkukan secara teratur dan konsiten. Secara 

sistimatis dikkukan muki dari pcrumusan masakh pengumpukn 

data, analisis data, dan pcngujkn hipotesis. 

Yang    perJu    diperhatikan    dakm Identifikasi, 

pengumpukn data, analisis dan interpretasi hasil penclitian adakh 

scbagai berikut: 

1. Identifikasi mcliputi masakh manajemen dirumuskan 

kedakm masalah riset pemasaran (marketing research 

problem) 

2. Mcnggunakan mctodc yang tepat untuk pengumpukn 

data 

3. Mcnggunakan mctodc yang tepat untuk analisis data 

4. Intcrprctasi 

Dakm mckkukan Riset Pemasaran Manager dapat 

menghubungkan antara konsumcn, Variabel Pemasaran, dan 

Lingkungan. Variabd Pemasaran yang dapat dikontrol adakh: 

(a) Produk,(b) Harga, (c) Promosi, (d) Distribusl Adapun 



Variabel yang tkkk dapat dikontrol adakh: (a) Kondisi ekonomi 

(b) Tcknologi (c) Politik (d) Kompetisi (c) Perubahan Soskl 

Salah satu teknik met adakh menggunakan Riset 

Dcskriptif adakh Riset yang mempunyai tujuan untuk 

menjekskan Karakteristik Pasar yang dimaksud Karakteristik 

adakh Dkkhului dengan Hipotessis yang spesifik dan mcmiliki 

desain penelitkn sccara terstruktur,tcrencana dan tkkk fleksible. 

Mengutamakan akurasi dan dkksarkan pada pemahaman suatu 

masakh sebelumnya Metode: survey observasi dan analisa data 

sekunder 

Contoh: 

1. Studi Pasar. ProfU komumen, kemampuan konsiimen 

2. StudiPangsaPasar: AmlisisPenjuaknyang 

dideskripsikan berdasarkan wikyah geografi, lini 

produk, psikografi. 

3. Studi tentang citra: persepsi konsumen terhadap 

kyanan /produk 

4. Studi Penggunaan Produk: mendiskripsikan tentang 

pok konsumsi 

5. Studi Deskripsi yaitu pok alur Distribusi, lokasi 

distributor/agen atau jumlah. 

6. Studi tentang penetapan harga: meliputi frekuensi 

perubahan harga, respon konsumen terhadap 

perubahan harga. 

 

7. Studi Perikknaamcmpda^kebiasaanrnemanfaatkan 
medk profile konsumen pada program tertentu 
(majakh,TV) 

Sumbcr data dapat dibedakan menjadi 2 yaituxkta: 

1. Primer, 

2. Sekunder. 

Data Primer menggunakan metode komunikasi, dan metode 

ObservasLData Sekunder dibedakan dengan data 
Internal dan data External: 

Data sekunder adakh data yang dipublikasi contoh data Statistik 

BPS atau swasta, Ensiklopedi, journal, 

Cara Pengumpukn Data Sekunder dengan Sensus, Sampling, 

Kasus 

1. Teknik Sampling 

Teknik Sampling dapat dikkukan dengan Teknik Probabilitas 
dan Non Probabilitas. 

Teknik  Probabilitas dapat dikkukan meklui cara sebagai 

berikut: 

(1) Sccara Simple Random Sampling (Random Sederhana) 
(2) Secara  Random Systimatik   (Systematic  

Random sampling) 



(3) Secara Random Bcrtahab (Random Multistage) 

(4) Secara Random Bertingkat (Stratified Random 

Sampling) ini dapat dijabarkan menjadi sebagai 

berikut: Proporsional dan Disproporsional 

(5) Secara Sampel Cluster 

(6) Secara Sampel Khister Bcrstrata (Stratifiede Cluster) 

(7) Secara Multiple atau Sequensial (Bcrurutan) 

Teknik Non Probabilitas 

(1) Penikian (Judgment) 

(2) Convenience (Kenyamanan) 

(3) Snowball (bola salju) 

Analisis dan Interpretasi Data 

Untuk keperluan Analisis data dapat digunakan dengan 

menggunakan program SPSS, scdangkan interpretasi data dapat 

dilakukan pada hasil yang diproses dengn SPSS. 

Topik topick yang dapat diangkat dahm penelitian 

sebagai berikut: 

(1) Survei kebutuhan produk dan Layanan baru, 

(2) Mengukur sikap konsumen terhadap produk atau 

layanan baru, 

(3) Mengukur hubunganantarapromosi dan penjualan, 

(4) Memprediksi penjualan, 

(5) Uji kualitas produk, 

 Mengukur kepuasan Pelanggan, 

(6) Membandingkan    produk    atau    layanan    

dengan competitor sejenis, 

(7) Membuat model peramakn penjualan, 

(8) Membuat segmentasipasar. 

Dakm menganalisi data dapat digunakan dengan Analisis 

dengan SPSS. 

Contoh: perlu diketahui hubungan antar variable bebas 

(X) dengan variabcl tergantung (Y). 

Dalam metodologi penelitian kuantitatif ada lima jenis 

variable yaitu variable bebas, variable tergantung,varkble 

controljVariable Moderat,variable perantara. 

Pada analitis kuantitatif /statistic dapat dilakukan 

dengan: (a) Distribusi Frekucnsi dan Tabuiasi Silang, (b) Uji 

Ketergantungan Chi Square, (c) Korelasi Non Parametrik 

Spearmen, (d) Korelasi Parametrik Pearson Produat Moment, 

(e) Regresi Linier Sedcrhana, (f) Regresi Linier Berganda, (g) Uji 

T (tes) untuk Dua Sampel Bebas, (h) Uji T tes untuk Sampel 

Berpasangan guna mengukur Tingkat Kepuasan Pelanggan, (i) 

One Way Anova (satu faktor), (j)Time Scries Metode Simple 

LATIHAN 

Membuat Riset Dcskriptif tentang pengaruh minat siswa SMK 

terhadap program LPK yang saudara kelola yang dianalisis 

dengan analisis statistic Regresi 



D. Pengonbangan Daya Saing LKP 

Pengembangan daya saing dilingkungan LKP dapat 

dilakukan dengan bcrbagai cara dlantaranya adalah dengan 

Inovasi produk 

1.   Inovasi Produk 

Bagi organisasi yang rnernproduk barang maupun 

jasa dakm mcmilih program pcngembangan Produk baru 

ccndcrung mcmilih system dengan proses formal 

Inovasi Produk untuk LPK dapat dilakukan dengan 

carayaitu: 

a) Program/jurusan/produk       dikemas       

untuk 

kepentingan pasar b)novasi Kurikuhim 
menyesuaikan Inovasi produk 

dan perangkat serta media dan model pembekjaran. 

c) Peningkatan kualitas SDM mdahii peningkatan 

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

mcklui scrtiflkasi (pengajar, penguji/asesor). 

d) Peningkaan pendtraan publik, meklui scrtiflkasi 

ISO, mengikuti kompctisi, expo, dlL 

e) Peningkatan mutulayanan. 

f) Pengelolaan lutusan, pendampingan, penyaluran ke 

dunk kcrja. 

g) Mcmbangun kemitraan. 

 

2. Standarisasi Layanan 

Layanan terhadap Peknggan menjadi bal yang sangat 

csenskl bagi setkp perusahan. Bagaimana suatu Layanan baik 

/prima yang dapat memberikan kepuasan pada peknggan adakh 

suatu hal yang perlu dijaga dan diciptakan seningga dkkpatkan 

konsumen yang loyal Oleh karena itu agar seklu tcrjaga maka 

diperlukan kyanan yang tcrstandart dan dapat diukur. Hasil dari 

pengukuran dapat digunakan scbagai umpan balik dan 

digunakan pertimbangan untuk kcperluan pcngembangan scrta 

implementasi stratcgi peningkatan kepuasan peknggan. 

Standardisasi Layanan yang dkksrkan hasil pengukuran adalah 

scbagai berikut: 

a) Layanan harus dapat mampu dan mengakomodasi 

keluhan peknggan secara bebas dan tcrbuka tanpa 

mengeluarkan bkya apapun 

b) Layanan harus mengandung substansi kekuatan produk 

Standar kyanan dari hasil pengukuraa 

c) Layanan harus dapat mengctahui aksan peknggan 

berhenti dan pindah ke produk kin seningga dapat 

rneminirnalkan costumer Loss rate. 

d) Layanan harus mengandung substansi bahwa perusahan 

seklu memberikan sinyal yang positif menaruh 

perhatihan terhadap apa yang dibutuhkan peknggan. 

Oleh karena itu agar kyanan itu terstandar maka perlu 

dibuat Standart operasional Prosedur kyanan dari 

produk yang dipasarkan. Oleh karena jenis produk dan 

sasaran pasar berbeda maka standartdisasi kyanan perlu 
 



monpcrhatikan jenis produk yang dihasi)kan,pdanggan 

sasaran. Standardisasi kyanan pada prinsipnya digunakan 

untuk    mcmperoleh    kepuasan    pdanggan    yang 

diharapkan akan mampu diperokh pdanggan yang loyal Pada 

prinsipnya kepuasan pdanggan itu dapat diukur dengan 

bcrbagai macam metode dan teknik. Pada bagian ini akan 

dibahas bebcrapa metode pengukuran Kepuasan Pdanggan. 

Agar LKP dapat merncnuhi standart di atas maka sebuah 

LKP juga harus memenuhi standart yang ditctapkan olchPNFI 

tentang standart lembaga kursus dan pektihan. 3. Teknik 

Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Scbagaimana dijdaskan di depan bahwa metode survai 

merupakan metode yang paling banyak digunakan dakm 

pengukuran kepuasan pdanggan. Metode survai kepuasan 

pelanggan dapat menggunakan pengukuran dengan berbagai 

cara sebagai berikut: 

a) Pengukuran dapat dikkukan secara kngsung dengan 

pertanyaan seperti "Ungkapan seberapa puas Saudara 

terhadap pekyanan LPK. A pada skak berikut sangat tkkk 

puas, tkkk puas, netral, puas, sangat puas" (direally 

reported satifaction) b) Responden diberi pertanyaan 

mengenai seberapa besar mercka  mengharapkan  suatu  

atribut  tertentu  dan 

 

seberapa    besar    yang    mereka    rasakan - 

(derived dissatifaction) 

c) Responden diminta untuk menuliskan masakh-masakh 

yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari 

perusahaan dan menuliskan pcrbaikan-perbaikan yang 

mereka sarankan (problem analysis) 

d) Responden dapat diminta untuk meranking sebagai 

elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat 

pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja 

perusahaan dakm masing-masing ekmen (Importance 

-performance Ratings). Teknik ini dikenal puk dengan 

istikh irnportance-performance analysis (Martilk dan 

James, 1977). 

4» Penerapan Teknologi 

Dakm era kompetisi yang semakin ketat maka 

perkembangan teknologi tkkk bisa dkbaikan begitu saja. 

Lembaga harus mampu memanfaatkan perkembangan 

teknologi terkinl 

Penyelenggaraan kelembagaan diarahkan berbasis IT. 

Untuk itu sistem informasi manajemen bisa digunakan untuk 

pekyanan kebutuhan kelembagaan termasuk, promosi, 

peningkatan jaminan mutu kyanan, akademik, pemasaran dan 

kemitraan. 

Layanan Pasca lulusan membutuhkan teknologi 

informasi schingga penawaran lulusan ataupun akses lowongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kerja atau bursa kerja dapat secara cepat diroanfaatkan sehingga 

mendukung luhisan tcrserap di dunk kerja, meklui internet 

Lembaga bisa menampilkan profil lenibaga untuk mmunjukan 

cxistensinya serta bisa mengakses Musan kepcnjuru dunk. 

5. TQQ (Total Quality Qontrol) 

TQM   (Total Quality Management)   adalah sebuah konsep 

manajernen strategi pencapaian sukses jangka panjang yang 

ditujukan pada kepuasan peknggan dengan dukungan dan partisipasi 

dari sehiruh anggota organisasi kerja internal maupun ekstemal, 

pcningkatan proses, kincr ja produk, kincrja pckyanan dan 

faktor-faktor kultural.Suatu devisi yang bcrhubungan kngsung 

dengan peknggan adakh bagian pemasaran. Semakin kompetitif   

produk   perusahaan   bersaing   dipasaran   maka perusahaan 

hams berorientasi pada kepuasan peknggan. Kondisi persaingan   

dan   kemajuan   teknologi   dan   perkembangan 

perekonomkn  sangat  mendorong   pengembangan  kualitas 

pekyanan dan kualitas produk perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan pcrlu mcngcfektifkan devisi Total Quality Control 

(TQC). 

Kualitas mutu pruduk dipengaruhi oleh bagaimana 

seseorang itu mcmpcrspektifkan untuk menentukan ciri-ciri 

yang pada dasarnya ada 3 orientasi yaitu perspcktif, konsumcn 

produk, dan proses. Kualitas jasa secara konsistcn berdasarkan 

ketiga orientasi dktas dapat menyumbangkan perusahaan dakm 

menuju mendapatkan kepuasan peknggan. 

6. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) - 

Pcningkatan Kualitas SDM dakm suatu lembaga dapat 

ditempuh meklui perencanaan SDM, Pengembangan SDM. 

Perencanaan SDM dimuki dari perencanaan kualifikasi, 

kuantifikasi, rekrutment SDM. Pengembangan SDM dapat 

meklui Pendklikan dan Latihan pengiriman kegktan Ilmiah 

Workshop, dJL 

7.    Kincrja Lembaga, Akrcditasi Lembaga dan Akreditasi 

Program 

Suatu Lembaga perlu mempunyai kinerja yang baik jika 

diniki dari sudut pandang internal (QA) maupun external Oleh 

karena itu perlu memahami adanya beberapa pendekatan 

pengukuran kinerja dkntaranya adanya penikkn kinerja external 

Akreditasi lembaga. 

Akreditasi adakh sebuah pengakuan kinerja yang 

diperolch dari instansi yang berwenang yang dapat memperkuat 

posisi kekmbagaanmaupun daya jual Lembaga. Banyak hal yang 

perlu diperhatikan dakm pengelokan Lembaga agar 

mempcrokh posisi 

Akreditasi terakreditasi dan tkkk terakreditasi 

dkntaranya adakh perlu memahami indikator indikator dan 

parameter yang telah ditcntukan oleh Badan Akreditasi 

Nasiopnal PNF Komponen tersebut sudah tentu tekh teruji 

dakm meningkatkan kinerja lembaga. Prestasi yang diperolch 
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mengimpkmentasikan (Do), dan bagaknana-Ixmbaga 
mengccek atau mengontrol dari perencanaan kedalam 
pdaksanaan sejauh mana pcnyimpanganya (Cek). 
scknjutnya bagaimana dari basil cck tcrscbut digunakan 
dasar pertimbangan pada pdaksanaan lanjutan (Action ) 
begitu scterusnya jadi Proses PDCA (Pkn,Do,Cek,dan 
Action) dikkukan secara bcrkdanjutan dan tcrus 
mencrus. 

f) Dakm penikkn kinerja pada dasaranya adaJah bcrbasis 
data, untuk itu harus scialu didukung data physik, maka 
lembaga wajib scialu update data 5 tahun tcrakhir 

g) Data data yang bersifat administratif perlu 
didokumentasi secara baik, data tentang prestasi yang 
berhasil diraih selama 5 tahun tcrakhir perlu 
didokumentasi guna data pendukung penihian kinerja 

h) Data tentang program sosial dan pengabdJan kepada 
masyarakat selama 5 tahun terakhir perlu didokumentsi 
denganbaik 

i) Dokumentasikan bentuk pengembangan yang telah 
dikkukan olch lembaga, termasuk pengembangan 
metode pembekjaran atau kegktan yang mendukung 

8. Kompetisi 

LKP atau Lembaga Pendidikan Kursus di Indonesk 
yang banyak didirikan pastilah bertujuan untuk tetap eksis 
berkembang maju untuk jangka panjang. Olch karcna itu 
dengan pcrsaingan yang semakin tajam menuntut LPK harus 



 

 

bcrkincrja prima, baik di   ukur dari aspek internal imupun 

ckstcmal ataupun pablik. 

Agar dapat memcnangkan pasar maka pcrhi mcnjajaki 

pesaingnya, banyak cara yang bisa dikkukan agar dapat eksis 

dan upaya pencitraan public salah satunya dengan mcngikuti 

kompctisl Baik kompctisi kincrja institusi maupun prcstasi 

anak didik dan bcrbagai kompctisi yang dikksanakan olch 

Dircktorat atau dcpartemen. Agar dapat memcnangkan 

kompctisi hal-hal yang pcrlu dipcrhatikan adakh: 

1) Mcngctahui jenis kompctisi yang disclcnggarakan olch 

Diknas dan Dircktorat serta Asosksi atau kinnya. 

2) Pcriodc tahunan kompctisi yang biasanya ada dan 

dikkukan olch penyelenggara. 

3) Tujuan pentingnya kompctisi tcrscbut (Kompctcnsi apa 

yang dilombakan). 

4) Mcngctahui dan memahi matcri-matcri lomba yang di 

tetapkan/di patokkan. 

5) Mcktih calon pescrta yang akan dkjukan mckhii 

kompctisi internal. 

6) Pendampingan yang cfektif dan cfisicn dakm 

mempcrskpkan kompctisi 

7) Mcnerapkan fungsi manajemen POAC (Planning, 

Organizing, Actuating, Controlling) dakm 

bcrkompctisi 

8) Membuat time schedule dimuki dari Perencanaan 

Pcnentuan Pcrsonnil, Penentuan Jenis Kompctisi, 

Penykpan Kompctcnsi, sampai        

dengan 

Mengkoordinasikan,  Menggcrakan dan Mengontrol 

sejak    mcrencanakan    pekksanaan    maupun    

pasca 

kompetisL 9) Mcngcvaluasi keberhasikn dan kegagakn 

dari   track 

record kompctisi yang pemah diikutl 10)Hasil evaluasi 

akan mcrupakan umpan balik untuk 

mcngikuti 

kompctisi berikutnya. 

Adapun jenis kompctisi yang dapat diikuti adakh dapat 

bcrupa lomba kincrja yang vtcrkait dengan kclembagaan tctapi 

juga lomba-lomba Kctrampikn yang jenisnya dapat dilihat dakm 

table. Oricntasi dan kompctcnsi lomba pcrhi diketahui agar 

dakm mepcrsiapkan lomba kbif cfektif sehingga dapat 

dipcrolch prestos yang dapat menaikan pencritraan public. 

Adapun Jclis Lomba diantaranya Lomba LKP Nasional, 

Anugerah Widya Karya Bhakti Kursus, Lomba Kompctcnsi, 

Jamborc PTKPNF tingkat regional dan nasional, dan bcrbagai 

lomba kinnya baik nasional maupun intcrnasional 

LATTHAN1 

A JawablahPertanyaanBerikutSccaraSingkatdanJcks 

1. Apa yang sdr ketahui tcntang Strategi Pemasaran? 

2. Jekskan faktor yang mempengaruhi Strategi Pemasaran 

secara singkat (Paktor Lingkungan Paktor Pcrsaingan 

 



 
 

Analisis   Kemampuan   Internal   Perilaku   

Konsumen Analisis Ekonomi 

3. Buatlah Strategi masing masing Level pada Lembaga sdr? 

4. Jelaskan Strategi Pemasaran dari masing masing Level? 

Beri contobnya. 

5. Buatlah ihistrasi Strategi Pemasaran dari Usaha yang sdr 

tekuni?. 

6. Apa yang dimaksud dcngan Konsep Pemasaran'. 

7. Jelaskan tentang Pemasaran berwawasan Sosial?. 

8. Apa inti pemasaran Modern? 

9. Jelaskan tentang Bauran Pemasaran? 

10. Jelaskan tentang Bauran Promosi? 
 

11. Jelaskan secara singkat cakupan Desaign risct Pemasaran' 

12. Jelaskan secara singkat Karakteritik masing masing jenis 

Risct Pemasaran? 

13.13.Jika sdr akan menggunakan Risct Deskriptif dari 

usaha anda, buatlah rancanganya. 14. Buatlah 

rancangan Risct Pemasaran dari usaha yang sdr 

tekuni? 

Latihan2: 

Jawabkh Pertanyaan Bcrikut Secara Singkat dan Jelas 

1) Jelaskan pengembangan Produk Baru secara bcrtahap.? 

2) Buatlah Penyaringan kk baru secara scematis. Buatlah ide 

baru yang dapat sdr buat dalam usaha anda? 

 

3) Jelaskan siandardisasi Layanan yang didasarkan pada-hasil 

pengukuran? Buatlah indicator dari komdonen dalam 

standardisasi tersebut. 

4) Buatlah SOP dalam suatu layanan' berikan contoh dari 

usaha yang sdr kkukan?. 

5) Scbutkan ada berapa cara dalam mengukur kepuasan 

Pelanggan? 

6) Berikan contoh ilustrasi dalam pengukuran kepuasan 

pelanggan? 

7) Jelaskan tentang Teknologi rckayasa mutu, 

8) Jelaskan tentang Teknologi rekayasa-kcndali-proses, 

9) Jelaskan tentang pentingnya Teknologi rekayasa 

peraktanmutu 

10)Bagaimana Perspectif TQC pada Kepuasan Pelanggan 

11) Apa pentingnya dari TQM menuju EMS. 

12) Jelaskan bahwa Kesuksesan Top Manajer dcngan TQM 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan Pelanggan 

13) Jelaskan ada kngkah langah dalam Pengembangan SDM> 

14)Eaktor   factor   apa   yang   mempengaruhi   

tentang 

produktivitas kcrja? 

15) Jelaskan hubungan pcndidikan,pelatihan, pengakman 

dcngan produktifitas kerja? 

16) Apa yang sdr ketahui tentang kinerja 

Lcmbaga^Akreditasi Lembaga dan Akroditasi Program 

17) Apa yang sdr ketahui tentang Kinerja Lembaga? 

18)Komponen apa saja  yang  dinilai dalam Akreditasi 

lembaga dan Akreditasi Program? 

 



19)Dokumcn   apa   saja   yang   sdr   pcrsiapkan   

dabm 

mcnghadapi   Akreditasi   Lembaga   dan   

Akreditasi 

Program? 20)Bagaimana sebaiknya saudara 

mernpersiapkan site visit 

daJam Akreditasi 21)Eaktor apa saja yang 

menyebabkan lernahnya nilai 

Akrcditasi di     lembaga  sdr?  Bagaimana  

sebaiknya 

mengatasinya? 22)Menurut   sdr   bagaimana   

sebaiknya  Akreditasi  itu 

dikkukan baik dari aspek lembaga, Asscsor, BAN? 

23)Apa nama Lembaga yang  sdr pimpin dan dimana 

akmatnya?Produknya apa saja yang sdr pasarkan. Saat ini 

apa status Akrcditasi sdr? 24)Buatlah Analisis SWOT 

dakm Evahiasi DM Lembaga 

sdr  jika  akan  mencari akar  masalah  yang  

untuk 

meningkatkan status Akrcditasi sdr? 25)Mengapa 

penting adanya Kompetisi antar lembaga, baik 

ditingkat Lokal Regional, NasionaL 

26) Apa sebenarnya hakekat berkompetisi menurut sdr? 

27) Saat ini Kompetisi apa saja yang sdr ketahui? 28)Prcstasi 

apakah yang pcrnah diraih dakm kompetisi 

yang pcrnah diikuti oleh lembaga sdr. 

 

u Jawabkh Pertanyaan Bcrikut Secara Singkat dan Jelas   - 

1) Jdaskan pengembangan Produk Baru secara bertahap.? 

2) Buatkh Penyaringan kk baru secara scematis. Buatkh ide 

baru yang dapat sdr buatdalamusahaanda? 

3) Jckskan standardisasi Layanan yang didasarkan padahasil 

pengukuran? 

4) BuatJah SOP dalam suatu layanan? berikan contoh dari 

usaha yang sdr kkukan?. 

5) Sebutkan ada berapa cara dalam mengukur kepuasan 

Peknggan? 

6) Berikan contoh ilustrasi dalam pengukuran kepuasan 

peknggan? 

7) Jckskan tcntang Teknologi rekayasa mutu, 

8) Jckskan tcntang Teknologi rekayasa-kcndali-proses, 

9) Jckskan   tcntang   pentingnya   Teknologi   

rekayasa peraktanmutu 

10) Bagaimana Pcrspectif TQC pack Kepuasan Peknggan 

11) Apa pentingnya dari TQM menuju EMS. 

12) Jckskan bahwa Kcsuksesan Top Manajer dengan TQM 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan Peknggan 

13) Jckskan ada kngkah kngah dalam Pengembangan SDM? 

14)Eaktor   factor   apa   yang   mempengaruhi   

tentang 

produktivitas kerja? 15) Jckskan hubungan 

pendidikan,pektihan,    pengakman 

dengan produktifitas kerja? 16)Apa      yang      sdr      

ketahui      tentang      kinerja 

Lembaga^kreditasi Lembaga dan Akreditasi Program 

17)Apa yang sdr ketahui tcntang Kinerja Lembaga? 

 



18)Komponen apa  saja  yang  dinilai dakm Akrcditasi 
lembaga dan Akrcditasi Program? 19)Dokumen   apa   

saja   yang   sdr   pcrskpkan   dalam 

mcnghadapi   Akrcditasi   Lembaga   dan   

Akrcditasi 

Program? 20)Bagaimana scbaiknya saudara 
mempcrsiapkan site visit 
dakm Akrcditasi? 21)Faktor apa saja yang menyebabkan 
lemahnya niki Akrcditasi   di   lembaga   sdr?   
Bagaimana   sebaiknya 

mengatasinya? 22)Menurut   sdr   bagaimana   
sebaiknya  Akrcditasi  itu 

dikkukan baik dari aspek lembaga, Assesor, BAN? 23)Apa 

nama Lembaga yang  sdr pimpin dan dimana 

akmatnya?Produknya apa saja yang sdr pasarkan. Saat ini 
apa status Akrcditasi sdr? 24)Buatkh Analisis SWOT 

dakm Evahiasi DM Lembaga 

sdr  jika akan  mencari akar  masakh  yang  untuk 

meningkatkan status Akrcditasi sdr? 25)Mengapa 
penting adanya Kompetisi antar lembaga, baik 

ditingkat Lokal Regional, NasionaL 

26) Apa sebenamya hakekat bcrkompetisi menurut sdr? 

27) Saat ini Kompetisi apa saja yang sdr ketahui? 28)Prestasi 

apakah yang pernah diraih dakm kompetisi 
yang pernah diikuti oleh lembaga sdr. 

 

BABV 

MEMBANGUN JEJARING KERJA 

(KEMTTRAAN) 

A, Hakikat Jejaring Kerja (Kemitraan) 

Dakm era globalisasi, adalah suatu kenyataan bahwa 

tkkk ada satu cntitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari 

entitas yang kin. Sccara garis bcsar, kita sangat membutuhkan 

Jejaring Kerja (networking) untuk menjadikan kehidupan kita 

lebih sukses. 

Agung Sudjatmoko (2009) menyatakan bahwa sukses 

atau gagalnya seseorang karena pilihan hidupnya sangat 

tergantung pada garis tangan dan campur tangan. Garis tangan 

terkait dengan nasib seseorang yang tekh digariskan oleh Sang 

Kholik, sedangkan campur tangan merupakan usaha yang 

dikkukan seseorang untuk mendapat dukungan dari orang kin. 

Demikkn puk LKP, jika mau dikatakan professional 

maka sudah semestinya semua program terkoneksi dengan 

berbagai sumber dakm suatu Jejaring Kerja (networking). 

Meskipun kita berada di era modern, dimana segak sesuatu 

dapat dikendalikan dengan tchnologi mutakhir, tetapi 

kesuksesan lembaga atau organisasi masih sangat bergantung 

 



 

 

pada kcbcrhasikn menciptakan Jejaring Kcrja (networking). 

Dcngan kata kin, menjaiin hubungan sosial dcngan skpa pun 

menjadi bagkn penting dakm scgak aktivitas kchidupan LKP 

scbagai lembaga yang bcrbasis kcswadayaan. Pcrtanyaan yang 

muncul adakh apa sebenarnya. arti Jejaring Kcrja sehingga 

berdampak sangat besar tcrhadap kesukscsan lembaga atau 

organisasi? 

1. Pengertian Jejaring Kcrja (Kcmitraan) 

Jejaring Kerja (kcmitraan) atau scring discbut 

partnership, secara etimologis berasaldariakar kata partner. 

Partner dapat diartikan pasangan, jodoh, sekutu atau 

kompanyon. Scdangkan partnership diterjemahkan 

persekutuan atau perkongsian. Dcngan demikian, kcmitraan 

dapat dirnaknai scbagai suatu bentuk persekutuan antara dua 

pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di 

suatu bkkng usaha tertcntu atau tujuan tertcntu sehingga 

dapat memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pendapat scnada disampaikan Agung Sudjatmoko 

dakm bukunya yang berjudul Gara Cerdas Menjadi 

Pengusaha Hebat bahwa "kcmitraan bisnis merupakan 

kerjasama terpadu antara dua bekh pihak atau lebih, secara 

serasi, sinergis, terpadu, sitematis dan memiliki tujuan untuk 

menyatukan potensi bisnis dakm mcngahasilkan keuntungan 

yang optimal". 

Pengertian tersebut dktas tidak jauh bcrbeda dengan 

pendapat Dr.Frank Minirth dakm bukunya berjudul You 

Can. la mengungkapkan bahwa Jejaring Kerja adakh seni 

berkomunikasi satu sama kin, berbagi ide, informasi dan 

sumber daya untuk meraih kesukscsan individu ataupun 

kelompok. "networking is a process of getting together to 

get ahead. It is the building of mutually beneficial 

relationship.- Networking adakh proses kebcrsamaaa Sckin 

itu networking 

merupakan jalinan hubungan yang bermanfaat dan 

saling menguntungkan, tandasnya. Secara garis besar dakm 

membangun Networking haruskh berkndaskan prinsip 

saling menguntungkan dan komunikasi dua arah. 

2. Hakekat Membangun Jejaring Kerja (Kcmitraan) 

Membangun Jejaring Kerja (kemitraan) pada 

hakekatnya adakh sebuah proses membangun komunikasi 

atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas 

dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan 

dkntara pihak-pihak yang bcrmitra yang dituangkan dakm 

bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai 

kesuksesan bersama yang lebih besar. 

Dari definisi di atas dapat dijekskan bahwa 

membangun Jejaring Kerja (kcmitraan) dapat dikkukan jika 

pihak-pihak yangbermitramemmuMpersyarat^ 

 

 



 
 

a. Ada duapihak atau kbih organisasi/lcmbaga 

b. Memiliki  kcsamaan  visi  dakrn  mencapai  

tujuan 

organisasi/lcmbaga. 

c. Ada kesepakatan/kcsepahaman 

d Salingpercayaclanmembutuhkan 

c.   Komitmcn bcrsama untuk mencapai tujuan yang 

lcbih besar. 

B. PmtmgnyaMcmbangmn Jcjaring Kcrja (Kemitraan) 

Mcngapa mcmbangun Jcjaring Kcrja mcnjadi sangat 

pcnting baik sccara indivkhi atau organisasi tcrmasuk LKP? 

LKP tidak bisa cksis ditcngah tingkat pcrsaingan yang bcgitu 

bcrat tanpa mcmbangun jcjaring kcrja. Hal ini disebabkan 

karena: 

1. Sumber Daya LKP terbatas; masih banyak LKP yang 

memiliki keterbatasan sumber daya seperti kualifikasi 

dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 

fasilitas atau sarana-prasarana dan keuangan 

(permodalan). Keterbatasan ini mengakibatkan 

rendabnya mutu pekyanan LKP. Untuk itu, LKP perlu 

menjalin kemitraan (sharing) sumber daya dengan 

berbagai pihak untuk meningkatkan mutu layanan. 

2. Tersedianya berbagai potensi sumber daya di masyarakat 

yang dapat disinergikan dengan LKP; di masyarakat 

tersedia berbagai sumber daya yang cukup potensial 

tctapi bclum diberdayakan sccara optimal olch LKP. 

LKP tidak bisa hanya mcngandalkan campur tangan 

pemerintah semata, tetapi harus mampu -mengakses 

semua sumbcr-sumber di masyarakat sesuai dengan 

spirit/jiwa LKP itu sendiri        

yakni 

keswadayaan/kemandirian. Kedepan LKP dprahkan 

untuk mcnjadi scbuah lembaga dengan tingkat 

kemandirian yang tinggi dan dikelok secara professional 

dan berorientasi profit. LKP bisa memiliki tingkat 

kemandirian (indepndency) yang tinggi apabila mampu 

memberdayakan segenap sumber daya di masyarakat 

melalui pok kemitraan. 

3. Tingginya kesenjangan kompetensi antara lulusan LKP 

dengan kebutuban pasar kerja; sebagkn besar lembaga 

kursus bclum memiliki akses yang luas dengan dunk 

usaha dan industri (dudi). Lemahnya link dengan dunk 

usaha dan industri menyebabkan kesenjangan 

kompetensi yang semakin kbar antara kompetensi 

lulusan dengan kebutuhan pasar sehingga banyak lulusan 

lembaga kursus yang tidak terserap ke dunk kerja 

4. Adanya kecendcrungan (trend) kebutuhan pasar kerja 

yang seklu berubah mengikuti perubahan masyarakat; 

kebutuhan pasar kerja dari waktu-kewaktu terus 

berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. 

Informasi kecendcrungan (trend) kebutuhan pasar kerja 

menjadi sangat berharga bagi LKP dakm rangka 

pengembangan program kursus yang inovatif dan kku 

dipasaran. 

5. Masih banyak LKP yang jumlah peserta didiknya terus 

menurun dari waktu kc waktu; Tingkat persaingan antar 

LKP untuk merebut pasar semakin ketat. Oleh karena 
 



 

itu, untuk mcningkatkan jumkh pcscrta dklik LKP bisa 

mcmbangun jaringan dcngan mitra kcrja scpcrti sekokh-sekokh, 

pcrkantoran, perusahaan 6   Masih banyak LKP yang kcsulitan 

mcndapatkan job order, LKP yang   mampu memberikan 

kyanan pasca pembekjaran dcngan mcnyalurkan lulusan keduna 

kerja akan menjadi pilihan pertama masyarakat. Untuk itu, LKP 

pcrlu mcmbangun kemitraan dcngan berbagai lembaga atau 

instansi dan dudi untuk mcndapatkan job order C. 

PosisiKenutraan(lalamKcsinambungan 

Penyelcnggaraan Kursus di LKP 

1    LKP scbagai penyelenggara kursus dan pektihan secara 

internal    mcmiliki kckuatan sekaligus juga kdemahan 

Kckuatan dan kclemanhan LKP ditcntukan oleh empat (4) hal 

pokok yaitu sumber daya manusia (SDM), fasilitas atau sarana 

-prasarana yang dimiliki, program kursus yang 

diselcnggarakan dan lulusan (out put) yang   dihasdkan^ LKP 

hams mampu memctakan dimana lctak kekuatan dan 

kclemahan tcrkait dengan empat hal tersebut chatas. Sctekh 

mengetahui   pcta   kckuatan   dan   kelemahan   internal 

kelcmbagaannp, maka seknjutnya LKP dapat ***** langkah 

atau strategi untuk peningkatan kinerja LKP sakh satunya 

dcngan pendekatan PLC (Program Life Cycle) 2.   Peningkatan 

mutu internal LKP dengan P^kafc*LPLC terdiri dari 5     

langkah utama yang pada hakekatnya 

merupakan suatu tahapan kegiatan/aktivitas yang terus 

berkelanjutan scbagai scbuah sikJus. Langkah pertama yaitu 

penyelcnggaraan kursus yang pada intinya merupakan 

pekksanaan fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan dalam 

mengelok scbuah LKP. Terhadap sistem pengeloJaan LKP perhi 

dilakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan yang dkksarkan 

pada basil monitoring dan evaiuasL Jika perbaikan mutu terus 

dilakukan maka akan tercipta pelayanan kursus yang 

memuaskan bagi masyarakat sclaku konsumen maupun 

pengguna lulusan Kcpuasan peknggan dengan sendirinya akan 

mcmbangun image positip di masyarakat terhadap eksistensi 

LKP. Image positif yang sudah terbentuk akan mcningkatkan 

minat masyarakat untuk mengikuti kursus. Jumkh pcscrta 

kursus yang semakin meningkat menunjukkan daya dukung 

masyarakat juga semakin meningkat, begitu setcrusnya. 3. 

Sedangkan peningkatan mutu LKP secara ekstemal dapat 

dilakukan dengan strategi kemitraan yaitu mcmbangun jejaring 

Kerja dengan pihak-pihak ekstemal atas dasar saling percaya dan 

saling membutuhkan. Disatu sisi, LKP secara internal masih 

mcmiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi tantangan 

bagaimana mengatasinya. Di sisi kin, begitu banyak sumber 

daya potenskl di masyarakat yang belum diberdayakan secara 

optimal untuk pengembangan LKP kedepan dan menjadi 

tantangan LKP bagaimana membcrdayakannya. 

Adapun Pihak-pihak ekstemal yang  memungkinkan 

untuk dijadikan mitra kerja antara kin: Pemda,lcgisktive, Dinas 



pendidikan, Dinas/mstansi tcrkait kinnya (dismkcrtrans, dinkcs, 

dinas pariwisata dan budaya, dims perta^ dan petcrnakan, dinas 

pcrindustrian dan pcrdagangan), Du^ usaha dan industri (dudi), 

Lcmbaga kcuangan scpcrti P^rbankan, Koperasi, organisasi 

kcmasyarakatan (termasuk aso^ profcsi, lcmbaga pcrsckolah 

atau pondok pcsantrcn, akadcmisi, Lcmbaga Scrtifikasi (LSK 

dan LSP), BAN PlSfr Semakin banyak program LKP yang 

tcrkoncksi dengan SUmbcr-sumbcr ckstcmal berarti scmakit 

kuat Jejaring fc^ LKP. Semakin kuat Jejaring Kerja berarti 

semakin ku^t p^ cksistcnsi dan kredibilitas LKP di masyarakat. 

D. Tujuan Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan) 

Ada bebcrapa tujuan yang ingh dicapai Qleh lcmbaga 

kursus dalam membangun Jejaring Kcrja (kemitraan ) yaitu 

scbagai berikut: 

1. Mcningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu tujuan 

membangun Jejaring Kcrja (kemitraan) adalah membangun 

kesadaran masyarakat tcrhadap cksistcnsi LKP, 

menumbuhkan minat dan mcningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan L&P. Masyarakat disini 

memiliki arti luas tkkk hanya peknggan (peserta didik) 

tctapi termasuk juga pengguna luk^ (uscr)) dinas atau 

departemen terkait, organisasi kema^yarakatan , organisasi 

profesi, lcmbaga pendidikan, dui4 u^ dan jndustri (dudi), 

tokoh masyarakat dan stake bolder kinnya. 

 

2. Peningkatan mutu dan relevansi; dinamika perubaban/ 

perkembangan masyarakat sangat tinggi. Lcmbaga kursus 

jika ingin tetap eksis harus mampu bersaing dengan 

kompetitor lain. Untuk itu, LKP dituntut untuk tcrus 

mekkukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi 

program kursus sesuai kebutuhan pasar. Unttuk itu, 

membangun Jejaring Kerja (kemitraan) diperlukan guna 

merancang program kursus yang inovatif, mcningkatkan 

mutu kyanan dan relevansi program dengan kebutuhan 

pasar. 

3. Mensinergikan program; ada berbagai program dari 

berbagai pihak yang sebetulnya bisa disinergikan dengan 

program kerja LKP, jika terbangun komunikasi dua arah 

yang baik satu sama lain scpcrti 

a. Sctiap perusahaan besar baik milik pemerintah atau 

swasta sudah pasti memiliki program corporate Social 

Responcibility (CSR) yang bisa disnergikan. 

b. Sekokh-sekokh yang belum memiliki laboratorium 

bahasa inggris dan komputer bisa bermitra dengan 

LKP. 

c. Disnakertrans menyediakan bursa kerja khusus yang 

bisa diakases LKP. 

d. Pemerintah melalui dinas pendidikan dan P2PNFI dan 

BPPNH memiliki anggaran bantuan sosial untuk 

masyarakat tidak mampu yang bisa diakscs LKP. 

4. Mcningkatkan daya scrap lulusan LKP ke dunk kerja; 

banyak lcmbaga kursus yang masih bcranggapan bahwa 

setekh peserta mengikuti ujkn dan lulus maka selesailah 

sudah tanggungjawab lcmbaga kursus. Paradigma dktas 
 



pcrlu dirubah bahwa tanggung jawab Icmbaga kursus adakh 

sampai pada penanganan pasca kursus yakni penempatan dan 

pcnyaluran output kc dunia kcrja. Untuk itu, salah satu 

tujuan membangun Jcjaring Kerja adalah peningkatan daya 

scrap lulusan kcdunk kerja. 

5. Sosialisasi, promosi dan publikasi; membangun Jejaring 

Kerja (kemitraan) dilakukan dakm upaya sosialisasi, 

promosi dan publikasi program unggukn dan produk LKP 

sehingga LKP semakin dikcnal olch masyarakat hias. 

Dengan semakin dikenalnya LKP secara luas maka 

diharapkan dapat meningkatkan jumkh peserta didik dan 

pengguna lulusan. 

6. Peningkatan akses; melalui Jejaring Kerjasama yang semakin 

baik dan meluas maka secara otomotatis akan mcmperluas 

akses Icmbaga (akses informasi, teknologi, modal, pasar, 

praktck kerja industri/magang). Kemitraan dengan 

bcrbagai pihak terus dibangun baik dengan pemerintah 

sebagai pengambil kebijakan, dengan masyarakat sekku 

konsumen/pelanggan maupun dengan dudi sekku 

pengguna lulusan. 

7. Pencitraan publik; membangun image positip adalah salah 

satu tujuan kemitraan. Image yang positip (sepcrti 

professional, unggul, kompeten) dapat dibangun melalui 

program kemitraan. Image positip menyangkut krcdibilitas 

Icmbaga kursus dimata masyarakat dan mitra kerja. 

8. Penguatan kapasitas dan kapabilitas Icmbaga; membangun 

jaringan kemitraan juga sangat penting dakm upaya 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas LKP. Kapasitas 

menyangkut    optimalisasi   pekksanaan   fungsi   

LKP, 

 

sedangkan kapabilitas menyangkut kemampuan LKP itu 

sendiri untuk memproses input menjadi out put yang sap 

pakai 

E. Prinsip dakm Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan) 

1. Kesamaan visi-misi^Kemitraan hendaknya dibangun atas 

dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi Kesamaan 

dakm visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pok 

kemitraan. Dua atau lebih Icmbaga dapat bersinergi untuk 

mencapai tujuan yang sama. 

2. Kcpercayaan (trust); Setekh ada kesamaan visi dan misi 

maka prinsip berikutnya yang tkkk kakh penting adakh 

adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh 

karena itu kcpercayaan adakh modal dasar membangun 

jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya maka 

komunikasi yang dibangun harus dikndasi itikad (nkt) yang 

baik dan menjunjung tinggi kcjujuran. 

3. Saling manguntungkan; Asas saling menguntungkan 

merupakan fondasi yang kuat dakm membangun 

kemitraan. Jika dakm bermitra ada sakh satu pihak yang 

merasa dirugikan, merasa tkkk mendapat manfaat lebih, 

maka akan menggangu kcharmonisan dakm bckerja sama. 

Antara. pihak yang bermitra harus saling memberi 

kontribusi sesuai peran masing-masing dan merasa 

diuntungkan. 

4. Efkiensi dan efektivitas; Dengan mensinergikan beberapa 

sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan 

mampu meningkatkan efisiensi waktu, bkya dan tanaga. 

 



 

Efisiensi tcrscbut tcntu saja tkkk mmgurangi kualitas 

proses dan hasiL Justru sebaliknya dapat meningkatkan 

kualitas proses dan produk yang dicapal Tingkat 

efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika 

proses kcrja kita melibatkan mitra ker ja. Dcngan kemitraan 

dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang 

bermitra tcntang siapa mckkukan apa sehingga pencapaian 

tujuan menjadi lebih efektif. 

5. Komunikasi timbal balik; Komunikasi timbal balik atas 

dasar saling menghargai satu sama kin merupakan 

fondamen dakm membangun kerjasama. Tanpa komunikasi 

timbal balik maka akan tcrjadi dominasi satu terhadap yang 

lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah 

dibangun. 

6. Komitmen yang kuat; Jejaring Kerja sama akan tcrbangun 

dcngan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain 

terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama, 

F. Strategi Membangun Jaringan Kemitraan 

1. Strategi 

a.    Membangun Jejaring Kerja bukan sekcdar bcrtukar 

kartu nama dan berkcnalan; 

Jika scbagian besar orang merasa kurang bcrhasil 

membangun Jejaring Kerja (networking) karena mcreka 

hanya berkenalan atau bcrtukar kartu nama. Setekh tiba 

di rumah, kartu nama itu hanya memenuhi kci mcja kerja 

dan sulk mengingat kgi siapa mcreka. Sedangkan 

membangun kekuatan networking hanya bisa dikerjakan 

dcngan cara yang terorganisasi. 

b.   Jadikh pendengar yang baik 

Pada umumnya, orang-orang lebih senang 

membicarakan tcntang diri mereka sendiri. Mereka akan 

seklu bcrpikir, "Apa yang bisa saya peroleh?" atau "Apa 

keuntungan percakapan ini untuk diri saya sendiri?" Bik 

kita mampu menunjukkan ketcrtarikan terhadap apa 

yang mereka pikirkan ataupun katakan secara tulus, 

tkkk dibuat- buat maka kita akan mendapatkan banyak 

keuntungan. 

Keuntungan menjadi pendengar yang baik adakh: 

Pertama: kita akan mendapatkan informasi 

sebanyak-banyaknya dakm kesempatan pertemuan 

singkat tersebut, misalnya informasi tcntang anak-anak, 

usaha/pekerjaan mereka dan hobi yang sedang mereka 

jaknkan saat ini. Informasi lebih banyak tcntang diri 

pribadi mereka sangat penting guna membcrikan 

perkkuan yang paling tepat, di sisi kin mcreka juga pasti 

terkesan pack diri kita 

Kedua: ciptakan tujuan. Dcngan menjadi pendengar 

yang baik kita akan mampu memvisualisasikan skpa saja 

yang harus kita dekatl Sehingga tak perlu membuang 

 



 

waktu dcngan mcngikuti pcrkumpuJan yang tidak 

bcrhubungan dcngan target yang ingin kita capal. 

Karcna kekuatan networking terletak pada kualitas 

dibandingkan kuantitas atau jumkhnya. 

c. Upayakan dalam 72 jam kita hams berusaha menjalin 

komunikasi dcngan mcrcka agar mcrcka tkkk 

mclupakan kita begitu saja. Langkah yang bisa kita 

lakukan adakh mengirimkan kartu pos, cngirimkan 

c-mail, surat, mcnelpon scraya mengungkapkan 

kebahagiaan kita mendapatkan kesempatan bertemu 

mercka atau menanyakan kabar tentang anak-anak, 

usaha, maupun hobi yang sedang mcreka kcrjakan. Cara 

lain adakh mengirimkan sesuatu dan menyampaikan 

kesan mendakm sckaligus keinginan untuk bertemu 

mereka suatu saat nanti, dan kin sebagainya. Ciptakan 

berbagai langkah menciptakan jalinan komunikasi, 

karena hal itu akan membuat mereka lebih mengingat 

kita. Sehingga apabila suatu ketika kita menghubungi 

atau bertemu kgi, mereka akan dengan mudah 

mengingat dan menjalin kcakraban dengan kita. 

cL Bersikap sabar tetapi aktif dan proaktif dakm memberi 

Memberi bisa dilakukan dalam berbagai cara entah dakm 

bentuk pekyanan atau kontribusi kepada perorangan 

maupun group. Milikikh niki tersendiri bagi orang kin, 

dcngan menciptakan kerjasama yang memberikan 

kemudahan dan berbagai niki yang menguntungkan 

mereka. 

e. Bersikap lebih cerdas dan seklu mcnyampaikan informasi 

yang akurat dan apa adanya. Caranya adalah dengan 

terus bekjar banyak hal sctkp ada kesempatan (banyak 

membaca, mengikuti seminar, worksop, kompetisi, 

expo dsb) sehingga kita akan lebih dikenal dibandingkan 

orang kin karena kelebihan ilmu pengetahuan yang kita 

milikl 

f. Kcsinambungan komunikasi Kita hams seklu 

mcluangkan waktu untuk mckkukan komunikasi guna 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 

sudah tcrbangun. Sakh satu aksannya karena tak ada 

jakn pintas dakm mengembangkan dan mempertahankan 

networking kecuali kesinambungan komunikasi. Joe 

Girald dakm bukunya The Greatest Salesman In The 

World, menyatakan bahwa kesinambungan komunikasi 

sudah dapat memperluas networking. la berpendapat 

orang bksapun memiliki sekurang-kurangnya 250 

orang yang cukup dekat dakm kehidupannya. 

Berdasarkan sebuah penditian, sebagian besar orang 

tidak akan pcrnah menyadari sedang rnemerlukan orang 

kin sebelum bcrkomunikasi dengan orang yang 

bersangkutan sekma 8-10 kalijangan puk berkeinginan 

untuk menunda menjalin komunikasi dengan orang kin, 

karena sckin tak mendapatkan hubungan bam kita juga 

akan kehikngan scmangat bam. 

g. Menjadi anggota komunitas tertentu seperti forum 

HIPKI, HISSPI, HIPMI, Komunitas Entrepreneur 

 



dan sebagainya untuk mcnambah reksi dan memperlus 

wawasan. 

h. Pcduli lingkungan LKP juga hams mcmiliki rasa 

tanggungjawab (pcduli) terhadap kchklupan masyarakat 

di lingkungan sekitarnya. Ada banyak cara untuk 

mcwujudkannya scpcrti donor darah, mcnjaga 

kebersihan dan kesehatan ldngkungan mckhii kerja 

bakti dan pcnghijauan, pcmbcria beasiswa bagi 

masyarakat sckitar yang tidak mampu, ikut 

bcrpartisipasi dakm kcgiatan-kcgiatan dimasayarakat. 

i. Membangun citra diri sebagai wirausaha. Membangun 

citra diri sebagai wira usaha dapat dikkukan dcngan cara 

meningkatkan kcmampuan berkomunikasi, komitmen 

atas prinsip dan janji, professional, pcduli terhadap 

karyawan serta yang tidak kakh penting adakh menjaga 

penampikn. 

j. Masuk ke lingungan organisasi profesL Masuk menjadi 

anggota komunitas organisasi profesi tertentu dapat 

menambah teman bisnis, mcnambah wawasan dan 

pengakman 

Dakm pengelokan lembaga kursus perlu diciptakan 

jejaring mitra yang fokus dan benar-benar mendukung 

cfektifitas program, antara kin meklui pembentukan City 

Campus dan Sister City: 

1) City Campus 

 

a) City campus adakh jaringan kemitraan yang dibangun 

dakm rangka pemanfaatan sumber-sumber hiar lembaga 

yang berada di kota tempat cabang berada sebagai mitra 

pasangan dakm praktikum, pengajaran, kunjungan 

perusahaan dan pembinaan. 

b) Tujuan konsep city campus adakh memberikan jakn 

bagi peserta dklik agar mampu berhubungan kngsung 

(interaksi) secara intensif sekma proses pendidikan dan 

pektihan dengan dunk kerja. Diharapkan dcngan 

interaksi yang intensif tersebut Peserta dklik dapat 

secepatnya mendapatkan peluang untuk memasuki dunk 

kerja sesuai standar yang dibutuhkan perusahaan. 

c) Sasaran perusahaan/ institusi untuk jaring kemitraan 

city campus disesuaikan dengan kebutuhan kmbaga. 

d) Bentuk kegktan jaring kemitraan city campus untuk 

mendukung proses pendidikan tersebut include dakm 

kegktan proses pendidikan dan pektihan yang dapat 

berupa penugasan kunjungan berupa observasi, 

pemanfaatan kboratorium, perpustakaan maupun 

praktek kerja pack peserta dklik di setkp jurusan. 

e) Kunjungan baik berupa observasi, pemanfaatan 

kboratorium, perpustakaan maupun praktek kerja ke 

perusahaan/instansi dapat dikkukan oleh peserta dklik 

secara berkelompok (1-3 orang) atau dakm bentuk 

kunjungan massal (per keks atau per program keahlkn) 

dan disesuaikan dengan kesedkan perusahaan mitra 

f) Perusahaan yang akan dikunjungi harus mampu 

mewadahi kebutuhan peserta dklik berdasarkan 

kompetensi, minat dan kin-kin. 
 



 
 

g) Data mitra pasangan itu tcrdiri dari Data mitra 

pcrusahaan swasta/BUMN/Pcrorangan, data mitra 

institusi swasta/negeri, data mitra personal, data 

pimpinan pcrusahaan, tokoh, doktcr dan Iain-lain yang 

secara personal dapat dimanfatkan, data perguruan 

tinggi swasta dan data mitra laboratorium 

2) Sister City 

a) Sister City adalah jaringan kemitraan yang dibangun 

daJam rangka pemanfaatan sumber-sumber luar 

lembaga yang bcrada di wikyah kantor LKP asal 

penyumbang pescrta tcrbanyak dan institusi yang 

berasal dari kota tinggal pescrta didik sebagai mitra 

pasangan untuk lebih mendekatkan pescrta didik 

dengan dunia kerja. 

b) Tujuankonscp sister city adalah upaya untuk menjaga 

kebcrJangsungan hubungan (intcraksi) intensif Pescrta 

didik selama proses pendidikan dan pelatihan dengan 

dunia kerja dan pemanfaatan sumber-sumber luar 

lembaga dalam rangka untuk mernperluas jangkauan 

guna menjaga pasar input dan out put. 

c) Diharapkan dengan intcraksi yang intensif terscbut 

pescrta didik dapat secepatnya mendapatkan pchiang 

untuk memasuki dunia kerja sesuai standar yang 

dibutuhkan pcrusahaan khususnya di wilayah tersebut 

dan pemanfaatan sumber-sumber lain yang dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik pada konsumen. 

 

d) Jaringan mitra sister city dibangun berdasarkan asal 

Pescrta didik dengan rnemasangkan setkp satu pescrta 

dengan 10 data perusahaan/lnstitusi di daerahnya, 

utamanya sesuai dengan bidang keahlian pescrta 

terscbut. 

e) Data mitra pasangan untuk masing-masing peserta 

didik bcrfungsi untuk mengenaJkan lebih jauh peserta 

didik dengan potensi kota tempat tinggalnya, dan 

diharapkan mcreka mampu mengoptimalkan diri untuk 

memastikan dirinya dapat dirckrut di institusi mitra 

pasangan tersebut. 

f) Data mitra pasangan itu tcrdiri dari Data mitra 

pcrusahaan swasta/BUMN/Pcrorangan, Data mitra 

institusi swasta/ncgcri, Data mitra personal, data 

pimpinan pcrusahaan, tokoh, doktcr dan kin-lain yang 

secara personal dapat dimanfatkan, data perguruan 

tinggi swasta dan data mitra kboratorium. 

G. Langkah-langkah Membangun Kemitraan 

1. Pemetaan 

LKP perlu mckkukan pemetaan tcntang 

lembaga/orgnaisasi yang sekiranya bisa dkjak bermitra baik 

diwikyah sckitamya maupun jangkauan yang lebih luas. 

Adapun pemetaan didasarkan karakteristik dan kebutuhan 

setkp LKP. Pemetaan dilakukan terhadap lembaga atau 

organisasidkntaranya yaitu: 

 

 



 

 

a. Lembaga pcmcrintah 

1) Departcmen atau Dinas pcndidikan 

2) Dinas Tenaga Kcrja dan Transmigrasi 

3) Dinas Kesehatan 

4) Kepolisian 

5) Dcpsos (untuk program care giver, baby sitter) 

6) UPT P/D PNFI (P2PNFI, BPPNFI, BPKB dan SKB) 

7) Dinas Pariwisata dan budaya (untuk kursus bahasa, 

perhotekn, pemandu wisata, seni). 

8) Dinas perindustrian dan perdagangan 

b. Lembaga perbankan/ keuangan dan koperasi yang ada di 

wikyah sekitar seperti: (1) BRI; (2) BNI; (3). BPD; (4). 

BKK; (5) BKK; (6). KUD; (8). Koperasi simpan pinjam 

(KOSIPA) 

c. Organisasi kemasyarakatan dan sosial yang memiJiki 

kesamaan visi, misi dan tujuan. 

d. Badan koordinasi dan Sertifikasi Profcsi (BKSP) dan 

Lembaga sertifikasi profesi (LSP) 

c. Lembaga sertifikasi kompctensi (LSK) dan Tempat Uji 

Kompetcnsi (TUK) 

f. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. 

g. Dunk usaha dan industri (dudi); program yang bisa 

disinergikan: 

h. Lembaga pcndidikan seperti lembaga pcndidikan tinggi 

dan sckolah maupun pondok pesantrcn. 

L Asosiasi profcsi (HIPMI, Komunitas Entrepreneur, 

HIPKI, HISSPI, DCABOGA, HARPI MELATI, 

IKABANA) 

2. McnggaU dan mengumpulkan informasi 

Sctekh dilakukan pemetaan maka langkah sdanjutnya 

adahh mcnggali inf ormasi tcntang tujuan organisasi, ruang 

lingkup pekcrjaan (bidang garapan), visi misi dsb. Informasi 

ini berguna untuk menjajagi kemungkinan membangun 

jaringan dan kemitraan. PengumpuJan informasi dapat 

dikkukan dengan pendekatan personal, informal dan formal. 

3. Mcnganalisis informasi 

Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul 

sdanjutnya kita menganalisis dan menctapkan mana 

pihak-pibak yang pcrlu ditindak lanjuti untuk penjajagan 

kerjasama yang relevan dengan permasakhan dan kebutuhan 

yang dihadapi. 

4. Penjajagan Kerjasama 

Mcnindak knjuti hasil analisis data dan informasi, 

perlu dikkukan penjajagan kbih mendakm dan intens dengan 

pihak-pihak yang rnemungkinkan dkjak kerjasama. 

Penjajagan dapat dikkukan dengan cara mekkukan audknsi 

atau presentasi tentang profil LKP dan penawaran program- 

 



program yang bisa dikerjasarmkan    baik sccara formal 

maupun non formal 

5. Pcnyusunan raicana kcrjasama. 

Jika bcbcrapa pihak sepakat untuk bekcr jasam maka 

langkah sclanjutnya adakh pcnyusunan rcncana kcrja sama. 

Dakm pcrcncanaan harus mclibatkan pihak-pihak yang akan 

bcrmitra schingga scmua aspirasi dan kcpcntingan sctiap 

pihak dapat tcrwakill 

6. Membuat kesepakatan 

Pihak-pihak yang ingin bcrmitra pcrhi untuk 

mcrumuskan pcran dan tanggungjawab masing-masing pihak 

pada kcgiatan yang akan dikkukan bersam yang dituangkan 

dakm nota kcscpahan atau scring disebut memorandum of 

understanding (MOU). 

7. Pcnandatangananakadkerjasama(MOU) 

Nota kesepahaman yang sudah dirumuskan 

seknjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bcrmitra 

yang sering disebut MOU (Memorandum Of 

Understanding) 

8. Pelaksanaan kegktan 

Tahap ini adakh merupakan tahap implementasi dari 

rcncana kerjasama yang sudah disusun bersama dakm rangka 

 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan tanggungjawab dan peran masing-masing 

pihak yang bcrmitra. 

9. Monitoring dan evaluasi 

Sekrna pelaksanaan kerjasama perlu dikkukan 

monitoring dan evaluasl Tujuan monitoring adakh 

mcmantau perkcmbangan pelaksanaan kegktan schingga 

dapat dicegah terjadinya penyimpangan (deviasi) dari tujuan 

yang ingin dicapai. Disamping itu juga segak permasakhan 

yang muncul dakm pelaksanaan kegktan dapat dkarikan 

sohisinya. Hasil monitoring dapat dijadikan dasar untuk 

mekkukan evaluasi. Perlu dikkukan evaluasi bersama antar 

pihak yang bermitra untuk mengetahui kegktan mana yang 

belum bisa berjakn sesuai rcncana dan mana yang sudah, 

tujuan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, 

masakh/ kdemahan apa yang menghambat pencapakn 

tujuan dan pnyebabnya. 

10. Perbaikan 

Hasil evaluasi oleh pihak-pihak yang bermitra akan 

dipakai sebagai dasar dakm mekkukan perbaikan dan 

pengambilan keputusan seknjutnya apakah kerjasama akan 

diknjutkan pada tahun berikutnya atautkkk. 

11. Perencanaan sdanjumya. 



 
 

Jika pihak-pihak yang bcnnitra memandang pmting 

untuk melanjutkan kerjasama, maka mcrcka perlu 

mcrencankan kembali kegktan yang akan dikksanakan pada 

tahu bcrikutnya. Perencanaan sclanjutnya pcrlu 

mcmpertimbangkan hasil evaiuasi dan refleksi sebdumnya. 

Disamping itu, mungkin dipandang perlu untuk 

memperpanjang akad kerjasama dengan atau tanpa pcrubahan 

nota kcscpahaman. 

LATIHAN 

PETUNJUK: Jawabkh soal di bawah ini menurut pcndapat 

saudara secara jcks dan singkat! 

SOAL: 

1. Apa yang kamu kctahui tcntang Jcjaring Kerja? Jdaskan 

pcndapatanda! 

2. Jdaskan mengapa LKP perlu membangun Jcjaring Kcrja 

dengan berbagai pihak? 

3. Jdaskan tujuan membangun Jcjaring Kcrja bagi LKP. 

4. Jdaskan prinsi-prinsip dakm membangun Jcjaring Kcrja. 

5. Jdaskan strategi atau pendekatan dakm membangun 

Jejaring Kerja menurut pcndapat anda. 

6. Jdaskan Jejaring Kcrja yang sudah dikkukan di LKP 

Saudara (Nama LKP, Program kursus, dengan skpa 

bermitra, bagaimana bentuk/pok kemitraannya dan apa 

peran masing-masing piha yang bermitra. 

7. Jdaskan  bagaimana  kngkah  -kngkah  yang   

saudara kkukan dakm membangun jaringan kemitraan. 

H. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Kursus 

Bagaimana kita mengatasi masalah 

ketimpangan-ketimpangan itu, agar kita bisa membangun 

ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri? Banyak konscp 

tekh dikembangkan, sakh satu di antaranya yang sekarang 

sedang mendapat banyak perhatian adakh konscp pemberdayaan. 

Saya sudah banyak berbicara mengenai masalah ini sehingga 

tkkk perlu kiranya bcrpanjang lebar berbicara kgi mengenai hal 

ini Namun, ada beberapa prinsipnya yang perlu saya kemukakan 

untuk mengantar pada pokok pembahasan kita hari ini 

Dasar pandangannya adakh bahwa upaya yang 

dikkukan harus dkrahkan kngsung pada akar persoaknnya, 

yaitu meningkatkan kemampuan rakyat khususnya mdalui 

Kursus. Bagkn yang tertinggal dakm masyarakat harus 

ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan 

mendinamisa sikan potensinya,dengan kata kin, 

memberdayakannya mdalui Kursus.. 

Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan 

sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat 

ini dkrahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat 

sehingga, baik sumber daya manusk maupun sumber daya akm 

di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan 

produktivitasnya. Dengan demikkn, rakyat dan lingkungannya 

mampu sccara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai 
 

 



tambah ckonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi 

behim ermanfaatkan secara pcnuh potensinya akan meningkat 

bukan hanya ekonorninya, tctapi juga harkat, martabat, rasa 

percaya diri, dan harga dirinya. Dcngan demikian, dapatkh 

diartikan bahwa panberdayaan masyarakat adahh sebuah 

konscp pcmbangunan ekonomi yang mcrangkum niki-niki 

sosial Dalam kcrangka pikiran itu, upaya memberdayakan 

masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. dihasilkan atas usaha 

sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dcngan pihak kin). 

Dcnga demikian, tujuan akhirnya adakh memandirikan 

masyarakat, memampukan, dan mcmbangun kcmampuan 

untuk memajukan diri ke arah kchklupan yang kbih baik secara 

sinambung. Pcrmberdayaan ekonomi rakyat adakh tanggung 

jawab pemerintah. Akan tctapi, juga merupakan tanggung 

jawab masyarakat, tcrutama mercka yang tekh kbih maju, 

karena tekh terlebih dahulu memperolch kesempatan bahkan 

mungkin memperolch fasilitas yang tkkk diperolch kclompok 

masyarakat kin. Sakh satu strategi agar yang kuat membantu 

yang lemah adakh dcngan meklui kemitraan. 

L Escnsi Kemitraan Usaha 

Kemitraan usaha bukankh suatu konscp baru. Kemitraan 

usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerja sama 

usaha dkntara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarek, dan 

dikndasi oleh prinsip sating membutuhkan, saling menghidupi, 

saling memperkuat , dan saling menguntungkan. Prinsip kerja 

sama seperti itu dapat mengatasi pembatas potensi usaha yang 

melekat pada satu unit usaha. 

 

Kemitraan ada yang bersifat vertikal (antarskak usaha), 

yaitu antara usaha kecil dcngan usaha mencngah atau usaha 

besar, dan ada puk yang bersifat horisontal pada skak usaha 

yang sama. Namun, yang pada umumnya dimaksud dcngan 

kemitraan adakh antar skak usaha. Ditinjau dari aspek bentuk 

usaha para pekkunya, kemitraan dapat terjalin antara koperasi, 

usaha swasta, dan BUMN. 

Dakm praktek bisnis internasional dewasa ini (era 

1990-an) kemitraan usaha tekh menjadi bagkn strategi bisnis 

perusahaan tcrutama bagi pcrusahaan-pcrusahaan besar yang 

tkkk kgi dapat mcngandalkan pada strategi internalisasi 

aktivitas usaha meklui akuisisi dan merger dakm rangka 

integrasi vertikal dan horisontal. Dakm era globalisasi dan 

liberalisasi pcrdagangan dan investasi yang sarat dcngan 

persaingan, kemitraan usaha diparkkng scbagai suatu cara 

untuk mengurangi risiko usaha serta meningkatkan efisiensi 

dan daya saing usaha. Dakm suasana persaingan yang ketat, 

hanya usaha yang Jentur, lincah, dan cepat tanggap terhadap 

perubahan permintaan pasar yang dapat memenangkan 

persaingan. Untuk itu perusahaan-pcrusahaan besar cenderung 

mekkukan rcstrukturisasi, pcrampingan, dan konsentrasi pada 

bisnis utamanya, serta mekkukan kemitraan usaha baik secara 

vertikal   maupun   horisontal Kemitraan   usaha   

akan 

menghasilkan efisiensi dan sinergi sumbcr daya yang dimiliki 

oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan 

semua pihak yang bermitra. Sekin dapat memberikan 

keknturan dan kelincahan bagi usaha besar, kemitraan usaha 

juga dapat menjawab masakh diseconomies of scale yang scring 
 

 



dihadapi oleh usaha bcsar. Kemitraan juga memperkuat 

mekanismc pasar dan per saingan usaha yang efisien dan 

produktif schingga dapat mengalihkan dari kecendcrungan 

monopoli/monopsoni atau oligopli/digoponi, Bagi usaha kecil 

kemitraan jdas menguntungkan karena dapat turut mengambil 

manfaat dari pasar, modal, tcknologi, manajemen, dan 

kcwirausahaan yang dikuasai oleh usaha bcsar. Usaha bcsar juga 

dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kdincahan 

usaha kecil. 

Dalam berbagai kesempatan telah scring saya kemukakan 

bahwa kemitraan usaha bukankh penguasaan yang satu atas 

yang kin, khususnya yang bcsar atas yang kecil, mekinkan 

menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena 

kemitraan bukankh proses merger atau akuisisl Kemitraan 

usaha yang kita inginkan bukankh kemitraan yang bebas niki, 

mekinkan kemitraan yang tetap dikndasi oleh tanggung jawab 

moral dan etika bisnis yang sehat, yang scsuai dengan 

demokrasi ekonoml 

Kemitraan hanya dapat bcrkngsung secara efektif dan 

berkesinambungan jika kemitraan dijaknkan dalam kerangka 

berflkir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata 

konsep soskl yang dikndasi motif beks kasihan atau 

kedermawanan. Kemitraan yang dikndasi motif beks kasihan 

cendcrung mengarah kepada inefisiensi sehingga tkkk akan 

berkembang secara sinambung. Scbagai suatu strategi 

pengembangan usaha kecil, kemitraan telah tcrbukti bcrhasil 

diterapkan di banyak ncgara, antara kin di Jepang dan empat 

negara macan Asia, yaitu Korea Scktan, Taiwan, Hongkong, 

 

dan Singapura. Di negara-negara tersebut kemitraan umumnya 

dikkukan mekhri pok subkontrak yang memberikan peran 

kepada industri kecil dan menengah scbagai pemasok bahan 

baku dan komponen industri bcsar. Proses ini menciptakan 

kcterkaitan antar usaha yang kukuh tanpa harus mekkukan 

integrasi vertikal atau konglomerasL Jika kita pekjari secara 

scksama, kunci sukses berkembangnya kemitraan di negara 

-ncgara yang tckh lebih maju itu adakh karena kemitraan 

usahanya tcrutama didorong oleh adanya kebutuhan dari 

pihak-pihak yang bermitra itu sendiri, atau diprakarsai oleh 

dunk usahanya sendiri sehingga kemitraan dapat bcrkngsung 

secara alamkh. Hal ini dimungkinkan mengingat iklim dan 

kondisi ekonomi mereka telah cukup memberikan rangsangan 

kc arah kemitraan yang bcrjakn scsuai dengan kaidah ekonomi 

yang berorientasi pasar. 

Di negara kita, kondisi ideal itu belum sepenuhnya 

tercipta.   Kcnyataan   menunjukkan masih       

kuatnya 

kecendcrungan usaha bcsar untuk menguasai mata rantai 

produksi dan distribusi dari perekonomian nasional, bahkan 

sampai kepada kmbaga pembkyaannya. Hal ini dapat 

menghambat perkembangan usaha kecil, dan jika tkkk 

tcrkendali, bahkan dapat mcrugikan kepentingan ekonomi 

nasional secara keseluruhan. Belum kgi dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat mclebamya kesenjangan soskl ekonomi 

schingga menyebabkan timbulnya kerawanan dan kecemburuan 

soskL 

Kemitraan   masih   belum   melembaga   dakm   

dunk usaha nasional kita. Kemitraan yang sudah berjakn 

selama ini 



pada umumnya masih bcrlangsung karcm ada himbauan dari 

pcmcrintah. Dalam kenyataan, kemitraan usaha yang 

bcnar-bcnar djdasarkan pada adanya kcbutuhan dan dilandasi 

olch motivasi ckonomi rcktif masih scdikit jumlahnya. 

Berdasarkan kmyataan-kenyataan itu, maka pcran pcmcrintah 

tampaknya masih diperlukan, sctidaknya pada tahap-tahap 

awal yang sifatoya mcmotivasi (mcmicu) atau mcndorong 

(mcmacu), bukan mcmaksa. Pcran pcmcrintah yang pertama 

dan paling utama adakh mcnciptakan iklim usaha yang schat 

bagi kemitraan usaha. Salah satu instrumcnnya adalah sistcm 

insentif dan disinscntif yang tcpat dan proporsionaL Dakm 

hubungan inipcrludicaribcntuk dari sistcm insentif scrta 

disinscntif yang cfektif dan yang tidak counter productive 

terhadap kemitraan. 
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