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ABSTRAK 

 
Pengembangan Market School (Sekolah Pasar) adalah sebuah pengembangan pendidikan 

pada area pasar, yang mana pusat perdagangan yang menggerakkan perekonomian nasional. 
Sekolah Pasar adalah memberikan kemampuan atau edukasi kepada pengusaha menengah, kecil 
dan mikro tentang  segala sesuatu untuk meningkatkan, mengembangkan kapasitas UMKM di 
Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis R(research) and D (development) dengan 
mengembangkan market school sebagai bagian meningkatkan literasi dan kapasitas UMKM di era 
globalisasi dan industri 4.0 yang menuntut semua pelaku ekonomi untuk inovatif dan kreatif. 

Sebagai sebuah penelitian R and D, maka dilakukan siklus penelitian, yang diawali dengan 
analysis, design, Development, Implementation, dengan selalu terus melakukan revision di setiap 
tahap dalam siklus dan evaluation. 

Pada tahap analisis dilakukan, ditemukan bahwa para pedagang belum pernah tahu tentang 
melek teknologi yang bisa bermanfaat untuk dagangannya. Juga bahwa para pedagang belum 
memahami fungsi handphone smart yang dipegangnya bermanfaatuntuk digital marketing.  
Bahkan baru 1 pedagang di Pasar Induk yang besar itu yang memiliki 1 onlineshop. 

Pada tahap design, dibuatlah rancangan program dan materi yang memberikan pengetahuan 
dasar akan teknologi dan ketrampilan dasar yang berguna bagi para pedagang. Selanjutnya pada 
tahap Pengembangan, maka rancangan program dan materi itu dikemas sedemikian rupa, sehingga 
menjadi simpel untuk disampaikan dan difahami. Berikutnya Tahap Implementasi, program yang 
telah didesain dan dikembangkan diujicobakan pada Pasar Induk Kramat Jati yang notabene pasar 
terbesar di DKI Jakarta sebagai suplier sayur dan buah. Siklus terakhir merupakan Evaluation, 
memberikan rekomendasi diantaranya bahwa sekolah pasar harus dikembangkan secara intensif. 

Dengan demikian, secara substanstif bahwa Pengembangan sekolah Pasar meningkatkan 
literasi UMKM akan manfaat digital dalam perdagangan telah memberikan manfaat dan dampak 
yang positif, paling tidak dalam rangka menggairahkan, meningkatkan laju perdagangan, sehingga 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara massif. 

Pada Penelitian Pengembangan ini, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan ke 
berbagai pihak agar persebaran pengetahuan dan skill memiliki  multiplier effect yang besar. Saran 
diantaranya adalah untuk terus menerus melakukan intensitas maupun ekstensifikasi pengetahuan 
dan ketrampilan e-commerce dalam berbagai bentuk dan media. Juga disarankan dengan 
memberikan pengetahuan, edukasi agar melek literasi digital secara door to door atau merchant to 
merchant secara intensif dan meluas, dengan melibatkan mahasiswa yang banyak. 

 

Kata Kunci:  Sekolah Pasar, Edukasi E-Commerce, UMKM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada zaman yang serba maju dan modern, saat ini semua kegiatan yang dilakukan 

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

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

perkembangan tekhnologi maka semakin mudah juga kita dalam mengakses kegiatan atau 

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

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

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

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

pembangunan. Pada Negara berkembang seperti Indonesia pembangunan merupakan salah 

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

masyarakat itu sendiri. Indonesia sendiri tergabung kedalam Masyarakat Ekonomi Asean atau 

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

mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik dari segi ekonomi, pembangunan, 

pemerintah, pertahanan dan lain sebagainya yang dapat mendorong pertumbuhan. 

Tidak jarang dari perkembangan tekhnologi saat ini, juga memberikan dampak buruk 

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

pasar tradisional saat ini, perlu waspada dengan semakin berkembangnya tekhnologi. Maka 

dari itu perlu adanya sosialisasi atau sekolah pasar yang memfasilitasi para pelaku pasar 

tradisional agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang ada saat ini. 
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Pasar rakyat saat ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena lebih memilih 

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

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

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

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

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

swalayan seperti minimarket lebih dipilih konsumen karena mampu mengakomodir 

kenyamanan dan keamanan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional disebutkan di dalam pasal 20, 

bahwa peningkatan kompetensi pedagang pasar dititik beratkan kepada peran aktif pemerintah 

melakukan bimbingan kepada para pedagang, peningkatan pengetahuan dasar bagi para 

pedagang dan memahami perilaku pembeli. 

Salah satu strategi dalam mempertahankan eksistensi pasar rakyat adalah mengedukasi 

dan meningkatkan keterampilan berniaga pedagang melalui Program Sekolah Pasar. Program 

ini pertama kali dilaksanakan di Pasar Kranggan Yogyakarta oleh Pusat Studi Ekonomi 

Kerakyatan UGM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pedagang pasar 

rakyat dengan pendekatan berbasis manusia dan kelembagaan. Sekolah pasar dipandang 

sebagai terobosan dalam mempertahankan eksistensi pasar rakyat dan penciptaan nilai baru 

melalui pemberdayaan masyarakat. 

Kajian Kementerian Perdagangan tentang peningkatan daya saing pasar tradisional 

menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki setiap pedagang pasar rakyat untuk 

mendukung program pasar rakyat yang modern antara lain ; (1) Kompetensi terkait 
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pengetahuan menganai produk, (2) Kompetensi terkait administrasi pembukuan, (3) 

kompetensi terkait dengan teknik pengemasan, (4) Kompetensi terkait pengetahuan tentang 

pelayanan prima, (5) Kompetensi terkait dengan kebersihan lingkungan. 

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

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

dengan jumlah yang besar dan mendorong UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar. 

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu 

dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan 

produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penciptaan devisa nasional melalui 

ekspor dan perkembangan pelaku usahanya. Keseluruhan indicator ekonomi makro di atas 

selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. 

Pada saat ini pemerintah sedang giat giatnya dalam membangun UMKM di 

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

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

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

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

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

nilai jual UMKM itu sendiri serta mampu bertahan di tengah-tengah persaingan yang ada. 

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

skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1 

sampai 19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antara 20-99 orang (BPS, 

2004).  
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Usaha Mikro Kecil Menengah pada saat ini, harus bersaing ketat dengan maraknya e-

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

UMKM yang meminati penggunaan tekhnologi untuk mempromosikan atau pengembangan 

dari usahanya tersebut. Berbagai macam sarana untuk mempromosikan atau memasarkan 

sesuai dengan kebutuhan dari pemilik usaha. Media atau cara yang dilakukan untuk 

mengembangkan usahanya diantara lain dengan memasang sebah iklan, pemasangan spanduk, 

iklan dikoran, majalah dan lain sebagainya yang dapat mendukung perkembangan usahanya 

dan dapat bersaing dengan usaha lain. Padahal perkembangan tekhnologi pada saat ini sangat 

pesat dan dapat menarik minat dari konsumen. 

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

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dengan 

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

Indonesia bekerja di bidang UMKM (Kurniawan 2008). 

Kegiatan dunia usaha menggunakan tekhnologi adalah cara yang inovatif dalam 

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

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

melakukan berbagai macam kegiatan untuk bisnisnya secara elektronik seperti, transaksi 

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

mempertahankan dan mempermudah bisnisnya. Perkembangan tekhnologi informasi pada 

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

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

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



9 

 

Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara konvensional, Pasar 

merupakan pusat perdagangan yang juga harus segera memodifikasi diri dengan perubahan 

yang ada. Pasar Induk Kramat Jati merupakan pasar terbesar di DKI Jakarta yang mensupply 

sayur dan buah dalam bentuk pedagang kecil, eceran hingga grosir. Jadi menarik bagi peneliti, 

untuk membuat pengembangan pendidikan teknologi bagi pedagang UMKM ini. 

 

1.2. Perumusan Penelitian 

Pada paparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan penelitian yang akan dilakukan, 

yakni : 

Pengembangan pendidikan seperti apakah yang mampu meningkatkan kemampuan 

literasi teknologi pada era industri 4.0 pada pedagang UMKM, sehingga mampu turut serta 

meramaikan laju perekonomian nasional ?  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

2.1. Deskripsi Teoretis 

2.1.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

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

Menengah bertujuan menumbuhkan dan megembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan 

menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 

disebutkan bahwa usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

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

termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300 juta. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

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

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

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

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

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

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

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 

miliar. 
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Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan 

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling 

banyak Rp. 50 miliar. 

Adapun usaha kecil mikro menengah memiliki kriteria. Kriteri Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa : 

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

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

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

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

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

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

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

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

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

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

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

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

sampai  dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 
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termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 

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

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

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

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

usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam 

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional 

melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan 

tenaga kerja.  

Menurut Glen Glenardi (2002: 290) kemampuan UMKM dalam menghadapi 

krisis dan pembangun perekonomian nasional disebabkan oleh : 

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

wilayah Indonesia. 

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

usaha mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja. 

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

UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan 

teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau 

perkembangan yang terjadi. 

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

komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan 

perubahan/ perkembangan yang terjadi. 
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5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan 

langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. 

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

sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif. 

Menurut Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 

Oktober 2008 mengungkapkan bahwa ada tujuh tantangan yang harus dihadapi UKM 

dalam era krisis global, yaitu: 

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

Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik 

sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 

kerabat dekatnya. 

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

cenderung menggantungkan pembiayaan 

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

perantara, bahkan rentenir. 

4) Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan usaha. 

Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 

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

memiliki badan usaha (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi). 

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

komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006. 

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

baku adalah mahalnya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang jauh. Ini 
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karena bahan baku bagi UKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari 

luar daerah usahan tersebut berlokasi. 

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

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

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

terampil untuk bidang tertentu. 

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

bergerak dalam bidang yang sama, minimnya kemampuan bahasa asing sebagai 

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

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

tersebut, UMK paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu: 

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

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

maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura. 

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

diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, 

kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu 

persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha. 

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

khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, 

penyusunan proposal dan lain sebagainya. 

 Sedangkan Menurut Tambunan (2002: 73) perkembangan UKM di Indonesia tidak 

lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi 
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oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau 

modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan 

harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas 

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

pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut berbeda tidak 

hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda 

antarlokasi/ antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis 

kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/ 15eknik yang sama. 

 Beberapa teknik yang mempengaruhi usaha kecil mikro menengah diantaranya 

adalah keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik 

(manajemen dan faktor produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. 

 

2.1.2. Sekolah Pasar (Market School)  

Sisi-sisi kemanusiaan pedagang kiranya banyak dilupakan orang. Padahal 

kalaulah usaha tergantung pada pengusahanya, maka perhatian terhadap manusia 

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

termasuk di dalamnya usaha pedagang di pasar tradisional. Kenyataan rupanya berkata 

lain. Para pedagang lebih sering mengeluhkan usahanya bermasalah dengan modal 

finansial. 

Akibatnya pasar tradisional dikepung berjibun lembaga keuangan baik bank 

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

keuangan. Sungguhpun ia diperlukan tapi pemujaannya yang berlebihan justru telah 

mengabaikan modal manusia yang semestinya diutamakan. Bangunan dibenahi, modal 
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dikucurkan, dan selesailah kewajiban. Demikian kiranya anggapan pemangku 

kebijakan. 

Urusan manusia dianggap sebagai urusan personal dan kembali ke pribadi 

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

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

dan kegiatan pembangunan manusia lain. Walhasil tidak banyak pula ilmu dan 

teknologi perdagangan baru yang dikuasai. Akhirnya, keadaan pun makin berat ketika 

terjadi pengambilalihan pangsa oleh pasar modern jejaring multinasional. 

Padahal teori ekonomi modern telah lama memasukkan modal manusia sebagai 

determinan penting kinerja usaha. Sementara kita masih menganut teori ortodoks era 

1700-an yang telah lama diperbarukan. Sayangnya teori-teori ekonomi ortodok ini pun 

masih menjadi ajaran utama di berbagai jenjang sekolah di Indonesia, mulai dari 

tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Akibatnya generasi muda makin abai dengan 

pasar tradisional dan lebih suka berbelanja di pusat perbelanjaan modern (mal). 

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

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

Rp. 70,5 trilyun. Ini artinya bahwa satu perusahaan rata-rata menikmati Rp. 2,5 Trilyun 

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

yang memiliki total omset sebesar Rp. 156,9 trilyun namun dibagi kepada sebanyak 

17,1 juta pedagang, yang 70%-nya masuk kategori informal. Dengan demikian satu 

usaha pedagang tradisional rata-rata hanya menikmati omset sebesar Rp. 9,1 juta 

/tahun atau Rp. 764,6 ribu/bulan. Kondisi tersebut seirama dengan hasil penelitian AC 
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Nielson (2006) yang menyatakan bahwa pasar modern tumbuh sebesar 31,4% 

sedangkan pasar tradisional tumbuh sekitar 8%. 

Sekolah Pasar menjadi media pengembangan agama, ilmu pengetahuan, dan 

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

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

belajar, bertukar pikiran, serta tempat persemaian gagasan inovasi dan pemajuan pasar 

tradisional ke depan. Ialah yang akan mengejawantahkan amanah Nabi Muhammad 

bahwa setiap manusia wajib menuntut ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahat. 

Sekolah Pasar juga akan menjadi media rintisan pembersatuan ekonomi 

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

perekat dan perapat barisan pegiat desa, koperasi sejati, dan pasar tradisional. Hanya 

dengan kebersatuan inilah maka mereka sanggup menghadapi setiap tantangan dan 

perubahan. Ia menjadi embrio bagi realisasi visi misi pasar tradisional ke depan. Secara 

khusus ia dapat pula dijadikan instrument inovasi Pendidikan Dasar dan Menengah 

para anggota dan pengurus koperasi pasar. Pun ia adalah bagian dari usaha revitalisasi 

koperasi pasar. 

Sekolah Pasar juga akan menjadi media untuk menanamkan kecintaan kepada 

anak-anak, remaja, dan mahasiswa terhadap produk-produk dalam negeri dan pasar 

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

nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian ekonomi yang perlu dimiliki generasi muda 

calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang peneliti telah rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh data empiris atau fakta-fakta yang dapat dipercaya tentang apakah 

pentingnya sekolah pasar bagi masyarakat atau para pelaku usaha kecil mikro menengah. 

2. Untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) serta dapat dipercaya 

(dapat diandalkan, reliable) untuk mengembangkan program sekolah  pada pedagang atau 

pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar meningkatkan literasi teknologi. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Induk Kramat Jati tepatnya di Jl. Raya Bogor 

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

Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai dari bulan April 2018 sampai 

dengan Agustus 2018. Pemilihan waktu tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pada waktu 

tersebut adalah waktu yang tepat bagi peneliti. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kajian mengenai metode dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah. Dalam menemukan kebenaran yang harus di sempurnakan, harus dilakukan 

secara sistematis, logis dan empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Reserch and 

Development dengan metode survei dan pendekatan korasional. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Reserch and Development). Penelitian ini adalah yang digunakan untuk 
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menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2015: 

407).  

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut dapat berupa perangkat keras ataupun perangkat 

lunak. Perangkat keras misalnya buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di 

laboratorium. Perangkat lunak meliputi program pengolahan data, pembelajaran di kelas, 

perpustakaan atau laboratorium, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, 

dan lain-lain.  

Model dalam penelitian pengembangan ini adalah model Teknik R & D, yaitu model 

yang bersifat deskriptif dan menggariskan pada langkah-langkah pengembangan. Berdasarkan 

teori dari Sugiyono (2012: 409), langkah langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan 

produk meliputi tahap potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, 

revisi desain produk, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan 

produksi masal.  

Ada beberapa prosedur pengembangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah 

satunya adalah prosedur penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 

409). Pada penelitian pengembangan ini mengacu pada prosedur penelitian pengembangan 

menurut Sugiyono yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Prosedur penelitian 

pengembangan menurut Sugiyono dapat dilihat pada Gambar 3.1 



20 

 

   

Pada gambar diatas, terdapat beberapa tahapan model ADDIE (Analysis-Design-

 Develop Implement- Evaluate). ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan 

 oleh Reiser dan Mollenda.Salah satu fungsinya ADIDE yaitu menjadi pedoman dalam 

 membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan 

 mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. 

  Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan yakni : 

a. Analysis 

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari 

oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), 

mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (task analysis).  

Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau 

profile calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan 

analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. 

b. Design (disain / perancangan) 

Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (blueprint). Ibarat 

bangunan, maka sebelum dibangun gambar rancang bangun (blue-print) diatas kertas 
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harus ada terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan dalam tahap desain ini? Pertama 

merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (spesifik, measurable, applicable, dan 

realistic). Selanjutnya menyusun tes, dimana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan 

pembelajaran yag telah dirumuskan tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran 

yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada 

banyak pilihan kombinasi metode dan media yang dapat kita pilih dan tentukan yang 

paling relevan. Disamping itu, pertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, 

semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, 

dan lainlain. Semua itu tertuang dalam sautu dokumen bernama blue-print yang jelas 

dan rinci. 

c. Development (pengembangan) 

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print alias desain tadi menjadi 

kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia 

pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Atau diperlukan modul 

cetak, maka modul tersebut perlu dikembangkan. Begitu pula halnya dengan 

lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus 

disiapkan dalam tahap ini. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji 

coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari 

salah satu langkah ADDIE, yaitu evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena 

hasilnya digunakan untuk memperbaiki teknik pembelajaran yang sedang kita 

kembangkan. 
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d. Implementation (implementasi/eksekusi) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan teknik pembelajaran 

yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal 

atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar dapat 

diimplementasikan. Misal, jika memerlukan software tertentu maka software tersebut 

harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan harus tertentu, maka lingkungan atau 

seting tertentu tersebut juga harus ditata. Barulah diimplementasikan sesuai teknik atau 

desain awal. 

e. Evaluation (evaluasi/ umpan balik) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah teknik yang sedang dibangun 

berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi teknik 

terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap 

diatas itu dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misal, 

pada tahap rancangan, mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif 

misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita 

buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk yang kita 

kembangkan atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil dan lain lain. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan langsung dilapangan 

untuk memperoleh informasi dan data sehingga ppenggunaan penelitian dapat diformulasikan 

atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi terbaru. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan 

dari kegiatan sekolah pasar , berupa wawncara terhadap pihak terkait seperti kepala pasar, 

pelaku usaha mikro kecil menengah dan yang membantu sekolah pasar. Sedangkan data 

sekunder bersumber dari buku buku penunjang sekolah pasar, makalah, penelitian, artikel, 

media massa. 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri: objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.  Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh sifat atau karakteristik yang 

dimiliki oleh subjek atau objek. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM Jakarta. Populasi 

terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah yang 

kurang lebih  100 pelaku UMKM. Pemilihan populasi ditunjukkan kepada pelaku UMKM 

karena peneliti sudah pernah berinteraksi langsung dan melihat bagaimana kondisi social 

tersebut . 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau 

karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Dan teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti adalah menggunakan tekhnik observasi atau survei, koesioner, 

wawancara dan dokumentasi. 
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Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sesuai prosedur pengembangan yang 

dilakukan. Tahap awal pengembangan ini dilakukan dengan pengumpulan referensi materi 

konektivitas antar ruang. Tahap selanjutnya adalah pelatihan pembuatan aplikasi dan edukasi 

pentingnya penggunaan e-commerce.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Model dalam penelitian pengembangan ini adalah model Teknik R & D, yaitu model yang 

bersifat deskriptif dan menggariskan pada langkah-langkah pengembangan.  Pada penelitian 

pengembangan ini mengacu pada prosedur penelitian pengembangan menurut Sugiyono yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Prosedur penelitian pengembangan menurut Sugiyono 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 

   

Pada gambar diatas, terdapat beberapa tahapan model ADDIE (Analysis-Design-

Develop-Implement- Evaluate). Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan yakni : 

 

4.1. Analysis  

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh 

peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi 

masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (task analysis).  
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Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profile 

calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang 

rinci didasarkan atas kebutuhan. 

Adapun hasil analisis  seperti telah diungkapkan pada latar belakang diatas, bahwa 

secara jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangatlah banyak. Untuk memacu laju 

pergerakan perdagangan atau perekonomian, maka harus ada terobosan yang dilakukan secara 

menyebar dan meluas. Teknologi menjadi alat kunci, yang mampu menggerakkan roda ini. 

Era digital sekarang ini belum merebak secara meluas, maka Perguruan Tinggi UNJ merasa 

terpanggil untuk turut serta meramaikan pengembangan literasi teknologi pada UMKM. Dan 

dari hasil analisis di Pasar Induk Kramat Jati kelurahan Pasar Rebo, yang merupakan pasar 

terbesar pemasok sayur dan buah di DKI Jakarta baru hanya 1 perusahaan yng memiliki 

mobile toko/usaha secara online. Jadi baik secara pengetahuan dan ketrampilan literasi 

teknologi masih lah sangat minim.  

  

4.2. Design (disain / perancangan) 

Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (blueprint). Ibarat 

bangunan, maka sebelum dibangun gambar rancang bangun (blue-print) diatas kertas harus 

ada terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan dalam tahap desain ini? Pertama merumuskan 

tujuan pembelajaran yang SMAR (spesifik, measurable, applicable, dan realistic). Selanjutnya 

menyusun tes, dimana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yag telah 

dirumuskan tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran yang tepat harusnya seperti apa 

untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada banyak pilihan kombinasi metode dan 

media yang dapat kita pilih dan tentukan yang paling relevan. Disamping itu, pertimbangkan 
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pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar 

yang seperti apa seharusnya, dan lainlain. Semua itu tertuang dalam satu dokumen bernama 

blue-print yang jelas dan rinci. 

Dalam penelitian ini, perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, 

terkait sumber daya yang ada. Oleh karena itulah, dilakukan pengembangan Market School, 

pada bidang softskill terlebih dahulu, berupa pengenalan teknologi instagram, facebook, 

twiitter hingga aplikasi sebagai media pemasaran yang sangat efektif, juga pengenalan 

aplikasi pembuatan laporan keuangan secara simpel dan mudah, serta pengenalan dibidang 

hukum yang perlu diketahui pelaku UMKM dalam berinteraksi dengan orang lain yang 

mampu menimbulkan problem hukum. 

Lebih khusus pembangunan materi akan pentingnya media teknologi yang mampu 

menggeser pola belanja, pola konsumsi, bahkan pola kehidupan yang lainnya. Kemudian 

dikembangkan materi jenis-jenis media yang bisa digunakan untuk marketing, dan dianggap 

sebagai toko atau usaha online, dengan harapan tetap melayani dalam 2 versi, toko nyata dan 

maya, hal demikian untuk mendongkrak permintaan, dan sekaligus penawaran. Dengan 

demikian secara akumulatif, roda perekonomian melaju dengan cepat. 

Adapun rancangan materi pengembangan literasi teknologi bagi umkm disusun sebagai 

berikut 

1. Pemahaman pentingnya melek teknologi bagi UMKM  

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan saat ini 

sebagian besar diantaranya (132,7 juta jiwa) sudah tersembung dengan jaringan internet. 

Berikut data-data potensi internet dan sosial media di Indonesia yang dikutip dari hasil 

survey APJII (Asosiasi Penyelenggara jasa internet indonesia) yang baru saja dirilis pada 
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bulan November 2016.  Sementara berdasarkan pekerjaan, komposisi pengguna internet 

di Indonesia mayoritas adalah kaum pekerja dan wiraswasta ini menjadi beberapa 

katagori. Pengguna terbesar adalahkaryawan swasta dengan jumlah 23,8 juta jiwa disusul 

wirausaha kecil sebesar 20 juta jiwa. Data dari perangkat yang digunakan  menunjukkan 

bahwa pengakses internet terbesar menggunakan mobile atau hanphone. Sementara dari 

data perilaku transaksi online hampir semua orang sudah mengetahui bahwa internet dan 

sosial media  adalah tempat menawarkan atau mencari barang dan jasa, dan sebanyak 

84,2 juta orang sudah pernah bertransaksi secara online. Dan sebanyak 46,1 juta orang 

berbelanja online lebih dari satu kali dalam sebulan. Sehingga dapat disimpulkan bawa 

pasar internet sangat besar sehingga sebagai UMKM harusdapat memanfaatkan untuk 

dapat meningkatkan omset.  

Berdasarkan hasil survey kepada 30 responden menunjukkan beberapa alasan mengapa 

UMKM belum memanfaatkan digital marketing untuk bisnisnya yaitu 

no Pernyataan jumlah 

1 Merasa gaptek  dan takut dengan istilah digital marketing yang rumit 15 

2 Tidak memiliki tim khusus yang bisa menangani 22 

3 Kekhawatiran jika karyawan yang belajar maka akan berbalik menjadi 

pesaing 

19 

4 Tidak memiliki waktu untuk belajar sendiri 26 

5 Alasan lain 5 

 

Beberapa keuntungan menggunakan digital marketing 
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1) biaya marketing online jauh lebih murah dan efektif dibandingkan dengan marketing 

offline.  Dapat diberikan contoh apabila kita menjual produk mainan anak, maka kita 

dapat dengan mudahnya menjangkau ribuan ibu-ibu yang tinggal di kota tertentu, 

memiliki smartphone merk tertentu dan interest dengan permainan anak-anak hanya 

dengan biaya iklan senilai puluhan ribu rupiah saja perhari.  

2) Semua yang dilakukan bisa terukur. Dalam facebook add dapat menjangkau sekian ribu 

orang dengan target market yang spesifik dan bisa melihat data laporan mengenai 

berapa orang percisnya yang berinteraksi dengan iklan kita sampai akhirnya membeli.  

2. Pengoptimalan sosial media sebagai digital marketing 

Sosial media sejatinya memang sebagai media soasialisasi dan interaksi, serta 

menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai 

produk, serta bisa juga dijadikan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah. 

Hal inilah yang akhirnya menarik para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). juga 

digunakan sebagai alat pemasaran interaktif, pelayanan, membangun komunikasi dengan 

pelanggan dan calon pelanggan, serta ebagi alat untuk menjual dan membeli produk secara 

online (Morrison, 2007). Saat ini dengan kemajuan nya media sosial sudah menjadi 

kebutuhan yang selalu memudahkan urusan kita, disamping efek yang lain maka media 

sosial berdampak pada semua sektor, Berbeda dengan pemasaran secara tradisional, 

pemasaran dengan memanfaatkan media teknologi merupakan terobosan yang perlu 

dipertimbangkan. Media sosial disadari atau tidak saat ini telah banyak digunakan oleh 

berbagai kelompok masyarakat, sehingga pada penelitian ini mencoba mengurai dan 

menganalisa kebutuhan media sosial dalam hal pemasaran aneka buah dan sayur. Berikut 
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adalah beberapa jenis pemanfaatan media sosial sederhana seperti facebook, instagram dan 

twiiter yang belum sepenuhnya dioptimalkan penggunaannya sebagai sarana pemasaran. 

a) Facebook 

Facebook adalah salah satu media social Di indonesia sendiri pengguna facebook 

terdaftar 90 juta orang untuk usia mulai 13 tahun dan 74 juta orang untuk usia mulai 17 

tahun  dan tercatat 71, 6 juta orang diantaranya adalah pengguna aktif. Facebook secara 

garis besar terbagi menjadi tiga katagori yaitu 

(1) Facbook profile 

Akun pofil pribadi sebagai tempat untuk berinteraksi untuk sahabat dan keluarga. 

Baik untuk membagikan aktifitas maupun pemikiran. Facebook personel dibatasi 

oleh 5000 pertemanan 

(2) Facebook Group 

Tempat berinteraksi dan berkomunikasi sesama pengguna dengan satu minat 

tertentu. Bisa apa saja seperti group reuni , tim olahraga, kantor tempat bekerja, 

klub buku dan lain-lain Facebook group memiliki setting privasi publik, tertutup 

dan rahasia. 

(3) Facebook page atau facebook halaman. 

Fan page faceebook adalah sebuah ahalaman khusus layaknya blog yang 

menyediakan informasi yang beragam sesuai dengan pemiliknya mulai dari 

perusahaan, pendidikan, layanan, produk fisik, artis, komunitas dan masih banyak 

yang lainnya.  

Manfaat fan page facebook adalah untuk mengumpulkan prospek (fans) sebanyak 

banyaknya dan kemudian kirimi pesan-pesan marketing untuk menghasilkan 



31 

 

penjualan. Dengan semakin banyaknya jumlah fans/penggemar halaman/page 

facebook  akan semakin besar pulapeluang anda mendapatkan uang. 

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan facebook page diantaranya 

menunjukkan eksisitensi perusahaan/usaha kepada public secara gratis, dapat 

langsung terhubung dengan pelanggan dan orang yang tertarik pada bisnis kita.  

dapat langsung berkomunikasi dengan orang melalui postingan yang dibuat 

dan Messenger, dapat mengelola komunikasi, mempelajari selengkapnya 

tentang pemirsa dari Insight Halaman, dan menumbuhkan suara dan kehadiran 

Anda di Facebook. 

(4) Facebook add 

Iklan yang dalam hal ini adalah iklan di jejaring sosial Facebook merupakan 

salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki 5 

konsep dasar yaitu pengirim pesan yang dalam hal ini adalah pengiklan, 

Penerima pesan yang dalam hal ini adalah khalayak, pesan yang dalam hal ini 

adalah isi dari iklan yang ingin disampaikan, media yang dalam hal ini adalah 

teknologi iklan Facebook itu sendiri, serta tujuan yang dalam hal ini adalah 

tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan, seperti misalnya ingin meningkatkan 

penjualan, ingin lebih dikenal, dan lain sebagainya. Dari konsep-konsep 

komunikasi yang sudah dijelaskan, dapat dilihat bahwa konsep komunikasi 

yang dapat menjelaskan Iklan Facebook sebagai alat komunikasi adalah 

konsep iklan Facebook sebagai media komunikasi. Iklan Facebook sebagai 

media sangat mudah terlihat, di mana iklan sendiri merupakan bagian dari 

media dalam kegiatan komunikasi. Sebagai media, iklan Facebook memiliki 
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fungsi dan manfaat untuk menyalurkan pesan dari pengiklan ke para khalayak 

atau target pasar guna untuk mencapai tujuan yang diingini oleh pengiklan itu 

sendiri. Sebagai media pengiklan, Dalam konsep AIDA, iklan Facebok dapat 

dikatakan cukup efektif karena mampu memenuhi semua unsur dalam konsep 

tersebut, yaitu Attention atau perhatian, yang mana iklan Facebook ini dapat 

menangkap perhatian dari para khalayak karena iklan akan tampil di bagian 

kanan halaman Facebook mereka, Interest atau minat, yang mana setelah 

mereka tertarik dengan iklan tersebut, mereka akan memiliki minal untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai isi iklan yang disampaikan, Desire (hasrat), 

setelah memiliki minat makan para khalayak akan memiliki hasrat untuk 

memiliki sesuatu yang ditawarkan di iklan Facebook, lalu Action atau 

tindakan, yaitu proses akhir di mana khalayak akan bertindak lebih jauh untuk 

melakukan hal yang menjadi tujuan dari iklan tersebut, seperti tindakan 

membeli produk, menggunakan jasa yang ditawarkan, dan lain sebagainya. 

Segala bentuk bidang usaha sudah mulai melirik dan melakukan pengiklanan 

dengan media baru ini, seperti perusahaan yang menjual produk dan jasa, 

perusahaan online, dan perusahaan lainnya dari yang berskala kecil hingga 

yang berskala besar. Harga yang murah, target khalayak yang dapat diatur 

sesuai kebutuhan, dan sifat khalayak yang aktif membuat Facebook dapat 

dijadikan salah satu alternatif iklan di teknologi media baru yang dianggap 

efisien dan praktis. Selain kelebihan-kelebihan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, Iklan Facebook juga memiliki satu kelebihan yang tidak boleh 

dilupakan, yaitu kemudahan dalam perancangan dan pengawasan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=AIDA&action=edit&redlink=1
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Perancangan atau pembuatan iklan di Facebook dapat dikatakan mudah dan 

dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa harus melewati 

regulasi-regulasi yang memberatkan selain regulasi dari pihak Facebook 

sendiri yang pada kenyataannya tidak terlalu dijadikan suatu permasalahan 

yang cukup berarti. Para pengiklan juga dapat dengan mudah mengawasi dan 

menilai apakah iklan yang mereka buat berhasil atau tidak di mana saja, tanpa 

harus melakukan hal-hal yang rumit dan berbelit-belit. Situs jejaring sosial ini 

juga dapat dikatakan sebagai tempat atau sarana berkomunikasi antara satu 

orang dengan orang lain, dan antara satu anggota dengan anggota lainnya 

sehingga banyak anggota atau individu yang terkumpul di dalam Facebook ini. 

Kenyataan itulah yang membuat Facebook menjadi salah satu tempat 

memasarkan atau promosi yang potensial saat ini. 

Melakukan promosi dengan menggunakan fitur iklan Facebook tentunya 

memiliki kelebihan, seperti dapat berpromosi sekaligus menambah relasi dan 

pertemanan dengan masyarakat luas di Facebook mengingat Facebook adalah 

situs jejaring sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat 

berinteraksi satu sama lain tanpa memikirkan ruang dan waktu, selain itu 

media jejaring sosial ini juga dapat menjangkau khalayak yang sangat luas 

hingga seluruh dunia, hal tersebut membuat produk atau jasa yang dipasarkan 

dapat dikenal oleh khalayak yang lebih luas pula.[10] 

Untuk melihat perusahaan apa saja yang sudah atau sedang menggunakan fitur 

iklan Facebook sangatlah mudah, para pengguna dapat melihatnya dengan cara 

melihat bagian kanan Facebook yang sudah dimilikinya. Iklan yang terlampir 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan_Facebook#cite_note-10
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di Facebook masing-masing pengguna sangatlah beragam, hal itu karena 

Perusahaan yang menggunakan layanan iklan Facebook ini juga beragam. 

Kemampuan Iklan Facebook untuk memiliih sendiri karakter khalayak yang 

ingin dijadikan target khalayaknya membuat iklan yang terlampir di masing-

masing individu juga berbeda-beda, seperti contoh iklan yang terlampir di 

Facebook untuk anak berusia 12 tahun akan berbeda dengan iklan yang 

terlampir untuk Facebook pengguna yang berumur 30 tahun. Iklan Facebook 

untuk anak usia 12 tahun mungkin saja melampirkan iklan-iklan seperti buku 

sekolah, mainan, dan tempat rekreasi, dan tentunya akan berbeda dengan iklan 

yang terlampir untuk pengguna yang berumur 30 tahun yang mungkin saja 

akan dilampirkan iklan toko baju online, obat kecantikan, dan lain sebagainya. 

Salah satu kekurangan dari iklan Facebook terletak di sarana akses 

khalayaknya, hal tersebut terjadi karena hingga saat ini iklan Facebook hanya 

dapat ditampilkan di Facebook yang diakses melalui PC atau Laptop dan tidak 

dapat diakeses oleh device lainnya seperti telepon genggam, Tablet PC, 

Android, Blackberry, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya paling tidak 

dapat mengurangi daya penyebaran iklan Facebook itu sendiri. Sehingga 

diharapkan Iklan Facebook suatu saat dapat dikembangkan agar iklan 

Facebook dapat diakses dan dilihat dengan menggunakan device yang tidak 

hanya komputer atau laptop saja. 

b) Instagram ads 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan 
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membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram 

sendiri.  Instagram sebagai salah satu media yang dapat menunjang bisnis dimana 

dapat memanfaatkan instagram sebagai galery produk. Sangat cocok untuk pebisnis 

yang mempunyai varian produk.  

Pada prinsipnya kontent instagram terdiri dari tiga bagian penting yaitu: 

(1) foto/video; dapat dimanfaatkan untuk mengupload foto dengan resolusi bagus 

dan tidak pecah dengan 1080x1080 pixcel. Untuk instagram dapat memuat 

video hingga satu menit. 

(2) Caption aption adalah sebuah informasi keterangan terkait post yang kita 

kirimkan, pada caption ini kita juga bisa mencantumkan hashtag (menandai 

orang lain), contohnya anda hendak memosting sebuah foto maka nantinya 

akan ada kolom caption untuk memberikan keterangan mengenai foto tersebut, 

keterangan yang diberikan sesuai yang anda inginkan. 

(3) Hashtag adalah menandai oranglain merupakan satukata yangdimulai dengan 

tanda pagar(#) , hashtag digunakan untuk mengumpulkan foto dalam satu 

katagori. Hashtag dapat digunakan sebagai kata kunci untuk memudahkan 

pencarian.  

c) Twiiter  

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 

140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 

karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter telah menjadi salah 

satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki 

https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroblog
https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakter_(komputasi)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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dengan "pesan singkat dari Internet.  Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa 

membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan 

melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui 

berbagai aplikasi untuk perangkat seluler 

3. Pembangunan WEB atau aplikasi 

Sebuah website, atau dikenal juga dengan situs web, adalah sekumpulan halaman 

web yang ditampilkan dalam sebuah domain. Website disimpan di dalam server hosting 

yang dapat diakses lewat jaringan seperti jaringan Internet atau lewat jaringan area lokal 

lewat alamat Internet yang juga dikenal dengan nama Uniform Resource Locator (URL). 

Website yang dapat diakses tersebut secara kolektif disebut World Wide Web (WWW). 

Halaman web merupakan dokumen berisi teks yang ditulis (paling sederhana) dalam 

format Hyper Text Markup Language (HTML). Halaman web dapat memanggil elemen-

elemen lain yang biasa ditampilkan dalam sebuah web, seperti elemen gambar, video, dan 

sebagainy 

Hal yang perlu ditentukan sebelum ke langkah pembangunan website adalah tujuan 

yang jelas untuk apa website itu dibuat. Karena keberagaman fungsi website, maka setiap 

tujuan pasti ada teknik pembuatan yang berbeda, walaupun pada kenyataanya bisa saja 

pembuatan website memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai Company Profile, Portal 

Berita Website, Commerce Website e-commerce, Blog Weblog atau biasa disebut blog 

merupakan website, Aplikasi berbasis web Website. Dalam upaya pengembangan UMKM 

maka pengembangan website dalam rangka e-commerce dan pembuatan aplikasi UMKM 

berbasis web.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/SMS
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
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4.3.  Development (pengembangan) 

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print alias desain tadi menjadi 

kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia 

pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Atau diperlukan modul cetak, 

maka modul tersebut perlu dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain 

yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam tahap ini. Satu 

langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. 

Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADDIE, yaitu evaluasi. 

Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena hasilnya digunakan untuk memperbaiki teknik 

pembelajaran yang sedang kita kembangkan. 

Pada tahap ini, uji coba dilakukan dengan membuat seperangkat alat tes untuk 

mengukur kemampuan, kedalaman pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sasaran. Hasil 

awal dapat dirangkum sebagai berikut : 

No. Item yang digali Banyaknya 

Jawaban 

“Ya” 

Banyaknya 

Jawaban 

“Tidak” 

1. Apakah Bpk/Ibu menggunakan handphone dalam 

berinteraksi dengan pelanggan? 

90% 10% 

2. Apakah handphone Bpk/Ibu hanya untuk telpon dan 

sms saja? 

95% 5% 

3. Apakah handphone Bpk/Ibu kategori smartphone?  80% 20% 

4. Apakah Bpk/Ibu pernah menggunakan menu hp 

selain telp dan sms? 

20% 80% 

5. Apakah Bpk/Ibu mengenal twitter, instagram, 

facebook berikut fungsinya? 

30% 70% 

6.  Apakah Bpk/Ibu pernah memanfaatkan fitur/menu 

tsb untuk produk atau barang dagangan Bpk/Ibu? 

0% 100% 

 

Dari hasil instrumen tersebut, maka mendeskripsikan betapa belum termanfaatkan 

potensi yang ada secara maksimal untuk tujuan produktif. Hasil analisis yang berikutnya 
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adalah perlunya pengenalan tahap awal akan pentingnya melek teknologi untuk tujuan 

produktif. Oleh karena itu segera dilakukan implementasi rancangan yang telah dibuat. 

 

4.4    Implementation (implementasi/eksekusi) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan teknik pembelajaran yang 

sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset 

sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar teknologi diimplementasikan. 

Misal, jika memerlukan software tertentu maka software tersebut harus sudah diinstal. Jika 

penataan lingkungan harus tertentu, maka lingkungan atau seting tertentu tersebut juga harus 

ditata. Barulah diimplementasikan sesuai teknik atau desain awal. 

Implementasi program rancangan dilakukan dalam bentuk pengabdian masyarakat 

untuk peningkatan melek teknologi untuk mendongkrak UMKM Indonesia di Pasar Induk 

Kramat Jati di kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang mana merupakan pasar terbesar 

untuk supply sayur dan buah di DKI Jakarta. Kegiatan yang dilakukan secara massal 

education. 

 

4.5.  Evaluation (evaluasi/ umpan balik) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah teknik yang sedang dibangun berhasil, sesuai 

dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi terjadi pada setiap empat tahap di 

atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi formatif, 

karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misal, pada tahap rancangan, mungkin kita 

memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif misalnya review ahli untuk memberikan input 
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terhadap rancangan yang sedang kita buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba 

dari produk yang kita kembangkan atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil dan lain lain. 

Evaluasi hasil implementasi pelatihan digital marketing pembuatan facebook page, facebook 

add dan instagram add. 

no Pernyataan Ya 

Ragu-

Ragu 

Tidak  

1  Lebih Mengerti pentingnya penggunaan teknologi 100% - - 

2 Memahami cara penggunaan facebook page  93% 0,067% - 

3 Memahami cara penggunaan facebook add 0,87% 0,13% - 

4 Memahami cara menggunakan instagram 100% - - 

5 Memahami cara menggunakan instagram add 0,83% 0,17% - 

6 Memahami cara menggunakan twitter 0,97% 0,03% - 

 

Pada tahap evaluasi ini, ada beberapa catatan sebagai berikut :  

Pertama, Pedagang sangat repot untuk membagi waktu untuk hanya mendengarkan 

pengetahuan baru yang seharusnya menjadi kewajiban setiap manusia menimba ilmu sampai 

liang lahat. Namun orientasi mengejar uang/keuntungan jauh lebih mendominasi. Padahal 

dengan opportunity cost yang kecil, nantinya akan mampu meraih keuntungan yang jauh lebih 

banyak. Jadi, lagi-lagi orientasi kini manjadi masih dominan ketimbang orientasi nanti. 

Kedua, kebanyakan yang hadir adalah utusan para pedagang, namun masih tetap bagus dalam 

upaya penggalian data dan kemampuan UMKM. Oleh karena itu, pada riset kali ini 

melahirkan beberapa saran pengembangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Pedagang di  Pasar Induk Kramat Jati sebanyak 80% sudah menggunakan smartphone 

namun hanya 5% pengguna yang memanfaatkan smartphone selain untuk telephone dan 

sms. 

2. Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati sebanyak 30% sudah mengenal instagram, facebook, 

twiiter namun belum ada yang memanfaatkan fitur tersebut secara lebih mendalam untuk 

digunakan sebagai sarana marketing. 

3. Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati lebih memahami pentingnya penggunaan media 

social sebagai sarana marketing saat ini. 

4. Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati lebih memahami penggunaan facebook page dan add, 

instagram add dan twitter.  

 

5.2. Saran 

1. Dikarenakan tingkat kehadiran peserta pelatihan belum optimal dimana yang hadir 

mayoritas adalah bukan pemilik melainkan karyawan maka sebaiknya literasi  penggunaan 

digital marketing dilakukan secara door to door atau merchant to merchant secara intensif 

dan meluas, dengan melibatkan mahasiswa yang banyak. 

2. Pengetahuan yang sudah didapat  mengenai cara membuat beberapa sosmed perlu 

ditindaklanjuti dengan menyediakan  sarana konsultasi dapat berupa menyediakan layanan 

khusus konsultasi terkait digital marketing 
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3. Secara terus menerus intensitas maupun ekstensifikasi pengetahuan dan ketrampilan e-

commerce dalam berbagai bentuk dan media seperti praktek pembuatan website. 

  



42 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2012) 

https//sekolahpasarmodal.co.id 

idea(asosiasi e-commerce Indonesia) 

https//www.depkop.go.id 

https//www.bps.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

Riwayat Hidup Peneliti 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (dengan gelar)  Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si 

2. Jabatan Fungsional  Lektor Kepala 

3. Jabatan Struktural  Dosen 

4. NIP/NIK/Identitas lainnya  197201141998022001 

5. NIDN  0014017204 

6. Tempat dan Tanggal Lahir  Demak, 14 Januari 1972 

7. Alamat Rumah  Jl. Masjid AlMaghfiroh 15 Rt 6/9 Pekayon 

PasarRebo, Jakarta Timur13710. 

9. Nomor Telepon/Faks / HP  021-8712377 / 081315678001 

10. Alamat Kantor  Jl. Rawa Mangun Muka I, Jakarta Timur 

11. Nomor Telepon/Faks  021-4721227 / 021-4706285 

12. Alamat e-mail  snurjanah@unj.ac.id 

13. Lulusan yang Telah Dihasilkan  S1 =     , S2=       , S3= 

14. Mata Kuliah yg Diampu  1 Pengantar Ilmu Ekonomi I 

   2 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 

   3 Perencanaan Pengajaran 

   4 Filsafat Ilmu 

5  Ekonomi Mikro dan Makro 

6  Ekonomi Pendidikan 

7  Kepemimpinan 

8 Teori dan Pengembangan Organisasi 

9 Manajemen Antar Budaya 

 

B. Riwayat Pendidikan 

  S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi 

Universitas 

Soedirman, 

Purwokerto 

Institut Pertanian 

Bogor (IPB), Bogor 

Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) 

Bidang Ilmu 
Ilmu Ekonomi dan 

Studi Pembangunan 

Ilmu Perencanaan 

Pembangunan Wilayah 

Pedesaan 

Manajemen 

Pendidikan 

Tahun Masuk-Lulus 1990-1994 1995-1998 2004-2010 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Analisis 

Perkembangan 

Usaha BPR di 

Analisis Sumber Daya 

Manusia Etnis Cina 

dan Jawa di Kabupaten 

Demak, Jawa Tengah 

Analisis Kinerja Guru 

SMA dan Kecerdasan 

Entrepreneurial di 

DKI Jakarta 

mailto:snurjanah@unj.ac.id


44 

 

Sokaraja, 

Banyumas 

Nama 

Pembimbing/Promotor 
   

Prof. Dr. Affendi 

Anwar 

Prof. Dr. Imam 

Chourmain 

 

  

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  

    (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 

Jml 

(Juta 

Rp) 

1 2012 

Dampak Kebijakan Kenaikan Belanja Pemerintah 

Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia. Aplikasi 

Model Keseimbangan Umum EMERALD. 2012, anggota 

peneliti.  

FE-UNJ 
15 

juta 

 

2 
2013 

Evaluasi Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten 

Bengkalis, anggota penelitian 2013.  

Pemkab 

Bengkalis 
200 jt  

3 2015 
Analisis Ketimpangan Pendidikan dan Ekonomi di 

Indonesia 
FE-UNJ 20 jt 

4 2016 Analisis Pendidikan dan Ekonomi di ASEAN FE-UNJ 10 jt 

5 2016 

Pengembangan Alat Dan Bahan Ajar Ekonomi SMA/MA  

Kurikulum 2013 Berbasis Saintifik Approach 

 Sebagai Percepatan Persiapan Peserta Didik Indonesia  

Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN   

PUPT-

Kemristekdikti 
90 jt 

6 2017 

Pengembangan Alat Dan Bahan Ajar Ekonomi SMA/MA  

Kurikulum 2013 Berbasis Saintifik Approach 

 Sebagai Percepatan Persiapan Peserta Didik Indonesia  

Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN   

(Tahap 2 lanjutan) 

 

PUPT-

Kemristekdikti 
99 jt 

7 2017 

Evaluasi Kebijakan Remunerasi 2016 Untuk 

Meningkatkan Kinerja Organisasi Pada Universitas 

Negeri Jakarta 

DIPA BLU 
10 jt 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
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No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* 

Jml 

(Juta 

Rp) 

1 2010 

Sosialisasi Program Bimbingan dan Penyuluhan Koperasi Serba 

usaha (KSU) di Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung Wilayah 

Kota  Jakarta Timur.  

FE-UNJ 10juta 

2 2011 

Penulisan Kisi-Kisi Tes Kompetensi Guru Ekonomi SMA 

Puspendik Litbang, Kemendikbud, 13-14 Maret 2012, sebagai 

narasumber dan penulis, di Hotel Salak Bogor.Pembinaan OSN 

(Olimpiade Sains Nasional) SMP/SMA pada mata pelajaran 

Ekonomi tahun 2011 di Pare-Pare Sulawesi. 

  

3  2012 

Pembinaan OSN (Olimpiade Sains Nasional) pada mata 

pelajaran Ekonomi pada 24 Maret 2012 di  SMP Al Azhar 

Kebayoran, Jakarta.  

    

4  2014 
Pembinaan OSN (Olimpiade Sains Nasional) pada SMP IPS 

Ekonomi pada Januari 2014 di SMP Penabur, Jakarta.  
    

5 2015  Peningkatan Kompetensi Guru Ekonomi SMAN di Depok   FE-UNJ 10juta 

6 2016 Peningkatan Kompetensi Pedagogik guru SMA di Jakarta FE-UNJ 10juta 

7 2017 
Sosialisasi Alat dan Bahan Ajar “Econosains” Ekonomi SMA di 

Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) 
FE-UNJ 10juta 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun 

dari sumber lainnya. 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1 

Hubungan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dan Guru 

Profesional terhadap Nilai Ujian 

Nasional (UN) Pada SMP/Mts di 

Indonesia 2008-2012   

Econosains 
Volume XIII, Nomor 2, Agustus 

2014 (www.econosains.net). 

2 

Preparing Woman towards Asean 

Economic Community (AEC) 

2015. Prosiding Seminar & 

Konferensi Nasional Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta  

Seminar dan 

Konferensi Nasional 

(skn.feunj.ac.id), 22-23 April 

2014.  
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3 

Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Kepuasan Kerja Kepala Sekolah 

terhadap Produktivitas Kepala 

Sekolah Menengah Atas Negeri 

Di Provinsi DKI Jakarta 

Econosains 
Volume XII, Nomor 1, Maret 

2014 (www.econosains.com).  

 

4 

Human Capital dan Peranan 

Pemerintah dalam Pendidikan 
Econosains 

Volume XII, Nomor 1, Maret 

2014 (www.econosains.com).  

5 

Hubungan antara Komunikasi 

Internal dengan Pengetahuan 

Konsep Ekonomi Siswa Pada 

SMA Hutama di Pondok Gede.  

Jurnal Pendidikan 

Ekonomi dan Bisnis 

(JPEB) 

Volume 1 No.1 Maret 2013 

(www.jpeb.net). 

6 

Pengaruh Kualitas Kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Terhadap 

Profesionalisme Guru Ekonomi 

pada SMA Negeri di Jakarta 

Econosains 
Volume X/Nomor 2/Tahun 

2012 

7 

Inequality Analysis Of Education 

And Economic Development : 

Education Management In 

Indonesia 

 

Indonesian Journal 

Education Review 

(IJER). IKACANA 

PUBLISHER, 

Jakarta, Indonesia 

IJER, Volume 3 Number 1 

June 2016 

8 

Mengangkat Nilai Budaya 

Sebagai Pendidikan Karakter 

Yang Bermutu untuk Mahasiswa 

Indonesia 

Jurnal Dinamika 

Pendidikan (JDP) 

JDP, Volume 9 Nomor 3, 

November 2016 

(www.JDP.com) 

9 

 Effect of Government Education 

Expenditure and Economic 

Growth of Human Development 

Index ASEAN 2010-2014 

 

International Research 

Conference on Management 

and Business (IRCMB), Hotel 

Millenium 2016 

10 

The Influence of Teachers' 

Competency Test Score 

Inequality, Government 

Expenditure in Education Sector, 

And Specific Allocation Fund of 

Education Against National Exam 

Inequality in Indonesia 

Advanced Science 

Letters (Scopus 

Indexed) 

ASL, 23 (1), 181-183,  

Tahun 2017 

11. 

Effect of Government Education 

Expenditure and Economic 

Growth of Human Development 

Index ASEAN 2010-2014. 

International Journal 

of Economic Review 

Volume 14, Number 8, Tahun 

2017 

http://www.jdp/
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12. 

Developing An Economic 

Learning Model Based on 

Multiple Intelligence 

International Journal 

of Business and 

Management Science 

(IJBMS) 

2017 

13 

A scientific aprroach for the 

Accelarated Preparation of 

Indonesian Senior High School 

Student : Development of 

Economic Tools and Teaching 

Materials. 

Springer : 

Educational 

Technology To 

Improve Quality and 

Acces on Global 

Scale 

17 November 2017 

14 

Evaluation Of School Literacy 

Movements Program In Indonesia 

 

Sage Rencana (Siti-Parno-Maulia) 

15 

Evaluation Of The Remuneration 

Policy Of A Public University To 

Increase Performance  

 

 Rencana (Siti-Agus) 

16 
Financial Literacy And  Social 

Environment On Saving Behavior  
 

Rencana (Siti-Parno-Agus-

Dewi Susita-Siti Nurul Arifah) 

17 

Learning Model Based Economic 

Development Of Character 

Education Students.   
 Rencana (Siti-Parno-Rima) 

18 

Public Welfare : The Role Kartu 

Jakarta Pintar (KJP) and Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS). 

 Rencana (Siti-Herlitah) 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 

Nama 

Pertemuan 

Ilmiah / 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 

Siaran 

Langsung 

Interaktif TV 

Edukasi 

Perilaku Ekonomi 

27 Juni 2010. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan, Jl. 

R.E Martadinata Ciputaat 

Tromol Pos 7/CPA Ciputat 

15411 
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2 

Siaran 

Langsung 

Interaktif TV 

Edukasi 

Ekonomi Indonesia 

8 Juli 2010. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan, Jl. 

R.E Martadinata Ciputaat 

Tromol Pos 7/CPA Ciputat 

15411 

3 

Siaran 

Langsung 

Interaktif TV 

Edukasi 

Entrepreneurship 

18 Agustus 2010 Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan, Jl. 

R.E Martadinata Ciputaat 

Tromol Pos 7/CPA Ciputat 

15411 

4 

Semianr dan 

Konferensi 

Nasional 

Preparing Woman towards Asean 

Economic Community (AEC) 2015. 

Prosiding Seminar & Konferensi 

Nasional  

Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta 

(skn.feunj.ac.id), 22-23 April 

2014. 

  

5 
International 

Conference 

The Influence of Teachers' Competency 

Test Score Inequality, Government 

Expenditure in Education Sector, And 

Specific Allocation Fund of Education 

Against National Exam Inequality in 

Indonesia  

American Scientific Publishers, 

Advanced Science Letters,  

Arbuhum, Bandung, Maret 

2016. 

  

6 
International 

Conference 

Developing An Economic Learning 

Model Based On Multiple Intelligence. 

 

Di Makasar November  2017 

7 

International  

Conference 

(virtual) 

The Importance of Strengthening 

Employee Performance Through 

Leadership and Engegement, With Work 

Motivation as an Intermediary 

31 st IBIMA Conference : 25-

26 April 2018, Milan, Italy. 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 

Buku ISBN Nomor  978-979-8473-15-5 : Pendidikan 

Ekonomi : Kinerja Guru Ekonomi dan Kecerdasan 

Entrepreneurial   

       

2010 96 
PT Bumi Timur 

Jaya Jakarta 
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2 
Sukses Menuju Olimpiade IPS-Ekonomi SMP 2011  PT Bumi 

Prestani Insani 

3 

Buku ISBN Nomor 978-602-0835-05-1 : Perencanaan 

Pengajaran Pendidikan Akuntansi Berbasis Kurikulum 

2013 

2015 156 LPP Press UNJ 

4 Econobook 2017   

5 
 Kapita Selekta : KF Doktor : Kebhinekaan Ilmu dalam 

Satu Cita. 
2017 428 IPB Press 

6 
Educational Technology to Improve Quality and Access 

on a Global Scale.  
2018 339 Springer 

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 
Sistem Pembelajaran Ekonomi berbasis 

Smartphone E-conosmart   
 2016 

Website, 

Playstore, 

Appstore  

 C00201601645 

03/05/2016 

2 

Pendidikan Ekonomi : Kinerja Guru 

Ekonomi dan Kecerdasan 

Entrepreneurial   

2017 Buku 
C00201700216, 30 

Januari 2017 

3  Seri Olimpiade IPS Ekonomi  2017 Buku 
C00201700217, 30 

Januari 2017 

4 Econobook 2017 Buku 
C00201703389, 4 

Agustus 2017 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya 

yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1 

Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan 

Dasar dan Menengah Dalam Perspektif 

Ekonomi.  Disampaikan dalam Forum 

Discussion Group (FGD) sebagai 

Narasumber..  

 26 

April 

2011 

Gd. 

Perpustakaan 

UNJ  

 Bagus untuk 

diteruskan ke 

pengambil 

kebijakan. 

2         

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
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No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Karya Satya Lencana 10 tahun Presiden 2010 

2 Dosen Berprestasi Fakultas Dekan 2014 

3 Karya Satya Lencana 20 tahun Presiden 2018 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

  
Jakarta,  18 Oktober 2018  

  Pengusul, 

 

  

   

   
( Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si ) 

  
 

 

 

 


