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Awal tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh warga dunia, karena dunia dilanda oleh pandemi
Covid-19 yang melumpuhkan segala bentuk aspek kehidupan. Korban jiwa berjatuhan, tatanan hidup
berubah serta runtuhnya perekonomian makro maupun mikro. Hal ini menyebabkan banyak perubahan
pada sistem tata kelola. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terkena
imbas dari pandemi covid-19. Walaupun terkena imbas dari covid-19, UMKM harus tetap berkembang.
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai
peningkatan kinerja UMKM melalui strategi pemasaran. Metode pelaksanan PkM dilakukan penyuluhan
secara langsung melalui zoom meeting. Peserta penyuluhan adalah 23 pelaku UMKM binaan Yayasan
Insan Palma Sejahtera di Palmerah - Jakarta Barat. Hasil dari penyuluhan ini dapat memberikan
pengetahuan dan kemampuan kepada peserta, dan peserta juga mendapatkan solusi dari permasalahan
pemasaran produk/layanan mereka di masa Pandemi Covid-19. Hasil kuesioner efektifitas penyuluhan
yang menunjukkan 80% peserta menyatakan penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan; 80% peserta menyatakan mendapatkan pengetahuan tentang cara meningkatkan kinerja
UMKM.

Abstract
The beginning of 2020 was a tough year for all citizens of the world, because the world was hit by the
Covid-19 pandemic which paralyzed all aspects of life. The death toll fell, the order of life changed and
the macro and micro economy collapsed. This led to many changes to the governance system. Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the sectors affected by the COVID-19 pandemic. Even
though they are affected by COVID-19, MSMEs must continue to grow. This Community Service (PkM)
aims to provide counseling about improving the performance of MSMEs through marketing strategies.
The method of implementing PkM is carried out directly through a zoom meeting. The counseling
participants were 23 MSME actors assisted by the Insan Palma Sejahtera Foundation in Palmerah - West
Jakarta. The results of this counseling can provide knowledge and abilities to participants, and
participants also get solutions to their product/service marketing problems during the Covid-19
Pandemic. The results of the questionnaire on the effectiveness of counseling showed that 80% of
participants stated that counseling could increase their knowledge and abilities; 80% of participants
stated that they had knowledge about how to improve the performance of MSMEs.

DOI : http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v3i1.5095

209

Penyuluhan Peningkatan Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Puspitasari, Nilasari, Kristaung, dan Baliartati
eee-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 2, halaman 209 - 217, Juli 2022

DOI: https://doi.org/10.25105/juara.v3i2.13394

1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 berdampak besar pada kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) di Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami oleh UMKM pun menjadi ancaman besar bagi
perekonomian nasional, mengingat UMKM merupakan penggerak ekonomi domestik dan
penyerap tenaga kerja terbesar dalam beberapa dekade terakhir. UMKM yang merupakan
penopang produksi nasional menghadapi goncangan dari sisi penawaran dan permintaan, hal itu
dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme UMKM muncul dalam menghadapi kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, meningkatnya aktivitas masyarakat karena angka infeksi baru dan kasus aktif covid-19
terus turun ditengah makin meluasnya program vaksinasi. Kedua, naiknya produksi barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh hari besar seperti Imlek dan hari raya
Idul Fitri. Ketiga, panen raya di sejumlah daerah yang mendorong kenaikan harga komoditas
(Bahtiar, 2021).
Dalam usaha menumbuhkan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa serta menumbuh
kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru bagi UMKM di era pasca pandemi ini,
diperlukan adanya peningkatan kinerja. Kinerja organisasi adalah tanda yang menunjukkan
kapasitas organisasi (termasuk UMKM) untuk mencapai tujuan secara efisien (Parji, Wahyudi,
Wardinigsih, 2019). Terdapat 14 indikator kinerja UMKM yaitu: reputasi, produktivitas, kepuasan
karyawan, profit, hasil penjualan atau income, kesesuaian produk, cukup modal, efektivitas
produksi, mutu produk, pencapaian target, jumlah pelanggan, kemudahan dalam melakukan
pengawasan, dan pengurangan biaya produksi (Gopang, et al., 2017). Kinerja UMKM sering
mengalami kendala, seperti kemampuan bertahan, tumbuh dan berkembang. Penyebabnya
kendala tersebut antara lain masalah sumber daya manusia, kepemilikan produk, pembiayaan,
dan pemasaran yang dapat membuat UMKM tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar
(Subroto, et al., (2016),
Krisis yang sedang berlangsung akibat pandemi covid-19 makin menekan pelaku UMKM di
Indonesia agar tetap bertahan dan mampu bersaing. Ada sebagian yang kian meningkat meraup
keuntungan, ada yang terus berjuang dan bertahan agar dapat melakukan penjualan, namun
tidak sedikit pula yang gulung tikar. Sebagai pelaku usaha, ada banyak faktor yang sebenarnya
dapat menunjang agar bisnis tetap berjalan, terutama di masa pandemi covid-19 seperti sekarang
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ini. Salah satu faktor penting adalah strategi pemasaran. Banyak cara yang dilakukan pelaku
UMKM agar tetap dapat bertahan di masa seperti sekarang ini.

Gambar 1. Penurunan Penjualan Sektor UMKM akibat Covid-19
Sumber: Katadata.com

Gambar 1. menjelaskan bahwa dampak Pandemi Covid-19 mempengaruhi penurunan
penjualan yang hampir dirasakan oleh seluruh UMKM. Sebanyak 36,7%, responden mengakui
tidak ada penjualan. Selanjutnya, sebanyak 26% responden mengakui terdapat penurunan lebih
dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan. Berdasarkan hasil observasi
terhadap UMKM di Kota Jakarta, rata-rata UMKM mengalami penurunan penjualan. Kondisi
penurunan penjualan juga berdampak pada penurunan pendapatan yang dialami oleh UMKM
tersebut.

Gambar 2. Ragam Kendala Pelaku Usaha di masa Pandemi
Sumber: Katadata.com

DOI : http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v3i1.5095

211

Penyuluhan Peningkatan Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Puspitasari, Nilasari, Kristaung, dan Baliartati
eee-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 2, halaman 209 - 217, Juli 2022

DOI: https://doi.org/10.25105/juara.v3i2.13394

Dari gambar di atas terlihat bahwa kendala UMKM di masa pandemi terbesar yaitu di sektor
pemasaran. Promosi merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan pemasaran,
yaitu dapat melalui penjualan dengan tatap muka (personal selling) dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan, dan dapat juga melalui periklanan (advertising), walaupun UMKM mengakui
bahwa kegiatan promosi yang dilakukan di masa pandemi tidak berjalan lancar jika dibandingkan
dengan saat masa normal.
Program PkM ini membuka kesempatan UMKM untuk tetap produktif pada masa pandemi
Covid-19, dengan melakukan perubahan dalam metode promosi. Diharapkan melalui perubahan
metode promosi dapat meningkatkan daya saing dan meraih peluang dengan melalui media
sosial. Selain itu diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman yang esensial terkait bentuk
produk dengan metode presentasi produk melalui konten-konten digital, sehingga dapat
terwujud konten promosi digital yang tepat sasaran serta efektif menjaring minat konsumen
seperti mengupload di Instagram, facebook, dan media sosial lain. Temuan penelitian Lina dan
Permatasari (2020) membuktikan bahwa kinerja UMKM dapat meningkat ketika menggunakan
media sosial dalam proses bisnisnya baik kinerja pemasaran maupun kinerja keuangan. Selain itu
pelatihan maksimalisasi pemasaran digital lewat landing page dan mengatur media sosial dengan
baik pada perusahaan startup juga terbukti membantu dalam proses bisnis (Febrian et al., 2021).

2. METODE PELAKSANAAN
Metode yang di gunakan dalam pelaksanaan PkM ini diawali dengan diskusi terlebih dahulu
dengan pengurus Yayasan Insan Palma Sejahtera yaitu ibu Rahmawati SE, MM dalam rangka
untuk menemukan permasalahan yang dihadapi UMKM binaannya. Diskusi dilakukan pada
tanggal 1-2 Oktober 2021. Selanjutnya dilakukan penyuluhan secara langsung melalui zoom
meeting pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pk. 13.00 – 17.00 dengan topik sesuai
permasalahan yang ditemui saat diskusi awal. Adapun topik penyuluhan mengenai “peningkatan
kinerja UMKM melalui bidang pemasaran, di era Pandemi Covid-19”. Peserta hadir sebanyak 23
orang yang merupakan pelaku UMKM binaan Yayasan Insan Palma Sejahtera di Palmerah –
Jakarta Barat. Topik penyuluhan ini merupakan salah satu topik yang sangat baik sekali untuk
dibahas pada masa pandemi yang sampai sekarang belum berakhir. Setelah penyuluhan, tim PkM
membuka kesempatan melanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi untuk memberikan informasi
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yang dibutuhkan sesuai kondisi masing-masing UMKM. Peserta PkM membutuhkan solusi atas
permasalahan kinerja UMKM, khususnya pada bidang pemasaran. Tahapan yang Dilakukan:

Gambar 3. Permasalahan-Solusi-Hasil

Peserta terlihat antusias pada sesi ini, dimana peserta berani mengajukan pertanyaan terkait
masalah pemasaran produk/layanan yang mereka alami di masa Pandemi Covid-19. Tim penyuluh
PkM yang terdiri dari 4 dosen, 1 alumni, 1 mahasiswa, dan 1 tenaga pendidik menjawab setiap
pertanyaan peserta dengan sangat baik sehingga dapat memberikan mereka solusi yang solutif.
Banyak hal baru dan menarik yang sebelumnya tidak mereka ketahui atau bayangkan bahwa
promosi digital dapat dilakukan dengan sangat mudah dan low budget. Selama ini mereka selalu
berfikir bahwa teknologi digital membutuhkan biaya besar, begitu pula dengan pemasaran
melalui digital.

3. HASIL DAN DISKUSI
Materi penyuluhan mengenai promosi digital melalui media sosial sudah sangat sesuai dengan
permasalahan peserta. Gambar 4. terlihat dari hasil kuesioner awal penyuluhan yang
menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menggunakan media sosial untuk promosi
produk/layanannya. Sehingga diyakini kegiatan PkM akan memberikan manfaat bagi peningkatan
kinerja UMKM di masa Pandemi Covid-19.
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Gambar 4. Media Sosial yang Digunakan UMKM untuk Promosi
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Hasil dari penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada
peserta, dan peserta juga mendapatkan solusi dari permasalahan pemasaran produk/layanan
mereka di masa Pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner efektifitas penyuluhan
yang menunjukkan bahwa: 80% peserta menyatakan penyuluhan dapat meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan; 80% peserta menyatakan mendapatkan pengetahuan
tentang cara meningkatkan kinerja UMKM dan mereka akan menerapkannya (Gambar 5 dan
6). Dari hasil kuesioner efektifitas penyuluhan juga diperoleh informasi bahwa 70% peserta
puas dengan kegiatan PkM yang diselenggarakan (Gambar 7).

Tidak Setuju
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Gambar 5. Persepsi Peserta mengenai Materi
Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan dan
Kemampuan
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Gambar 6. Persepsi Peserta mengenai
Mendapatkan Pengetahuan Tentang Cara
Meningkatkan Kinerja UMKM dan akan
Menerapkannya
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Gambar 7. Persepsi Peserta mengenai Kepuasan terhadap Kegiatan PkM
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3.1. Solusi Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi yaitu para pelaku UMKM belum begitu mengenal promosi
melalui media sosial yang ternyata lebih efisien di era pandemi covid-19. Solusi yang dapat
dilakukan yaitu memberikan penyuluhan sekaligus pendampingan membuat promosi via online.
Peserta dibantu mulai dari membuat akun sampai membuat konten promosi di Instagram dan
facebook, sebagai media pemasaran di era pandemi covid-19.
Transaksi bisnis melalui internet merupakan satu fenomena bisnis baru untuk dapat
meningkatkan kinerja UMKM. Salah satu manfaat internet sebagai sarana memperkenalkan dan
memasarkan produk barang atau jasa. Dari sisi finansial, pemasaran online sangat menjanjikan
untuk peningkatan laba usaha. Setiap pelaku UMKM tentu punya cara masing-masing, sesuai
produk yang dipasarkannya. Namun secara garis besar, strategi yang dapat dilakukan antara lain
adalah: tentukan segmentasi secara efektif, yakinkan bahwa produknya aman, lakukan inovasi
produk berdasarkan kebutuhan, tetap perhatikan standar kualitas produk, buat promo yang
menarik, dan menerapkan pemasaran digital.
Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran dan
kemiskinan. Pandemi covid-19 memiliki dampak besar terhadap segala aspek dan sektor di
kehidupan masyarakat terutama pada sektor ekonomi. Kehadiran covid-19 telah membuat situasi
ekonomi diseluruh dunia memburuk. Untuk itu, kegiatan PkM ini dapat membantu permasalahan
UMKM dengan diberikan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kinerja UMKM dengan
membuat promosi via online di Instagram dan facebook, sebagai media pemasaran di era
pandemi covid-19.

3.2. Target Kegiatan
Solusi yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja agar memiliki omset
atau pendapatan yang lebih baik lagi di masa pandemi covid-19 yaitu dengan cara memberikan
beberapa strategi dalam pemasaran seperti promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti
facebook, Instagram dan lainnya. Lebih lanjut, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa
sebagian besar pelaku UMKM masih bertransaksi secara konvensional dan belum memanfaatkan
e-commerce. Komunikasi pemasaran yang dilakukan hanya mengandalkan daya tarik dari point
of sales (POS), dan belum memanfaatkan media digital atau online seperti media sosial
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(Facebook, WhatsApp, Instagram) sebagai sarana promosi. Selain itu, tingkat kesadaran akan
pentingnya menjalin relasi dengan pelanggan juga masih rendah.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM agar mampu
bertahan di masa Pandemi Covid-19, yaitu strategi pemasaran melalui e-commerce dan digital
promotion sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh UMKM di masa pandemi. Selain itu, juga
diperlukan penerapan Customer Relationship Management (CRM) untuk meningkatkan loyalitas
pelanggan UMKM di masa pandemi.

4. SIMPULAN
Para pelaku UMKM terhadang kendala masih minimnya pengetahuan terhadap e-commerce,
dan promosi digital. Potensi pemanfaatan teknologi untuk aspek pemasaran dapat dikembangkan
dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja UMKM dari segi pemasaran, sehingga dapat
meningkatkan minat beli konsumen dan volume penjualan melalui pemasaran media sosial.
Dengan demikian UMKM dapat menjalankan bisnisnya di masa Pandemi Covid-19.

5. SARAN
Kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali dengan memberikan pelatihan media sosial yang
melibatkan penyuluh/instruktur dari latar belakang desain visual dan atau teknologi informasi.
Kemudian materi pelatihan dapat ditambahkan mengenai komunikasi visual dan komunikasi
digital yang akan membantu dalam membuat konten di media sosial.
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