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Peningkatan Literasi
Keuangan sebagai
Solusi Pemerataan
Inklusi Keuangan
di Indonesia
Penyebab tidak meratanya inklusi keuangan di 34 provinsi  
salah satunya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat
yang dapat dikatakan masih sangat rendah.

Anak-anak muda yang hobi untuk travelling sebagai
budaya, mereka bisa ditarik untuk mengunjungi
destinasi wisata yang terdapat UMKM. 

Anak Muda sebagai

Pelanggan dan Potensi

UMKM untuk Maju 

UMKM di Indonesia selain harus memperhatikan masalah
permodalan, juga harus menentukan arah bisnis mereka.

Keputusan Manajerial UMKM

Lewat Pemantapan Tujuan

Organisasi dalam Penentuan 

Nasib Usaha 
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Editorial
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis 
usaha yang memiliki potensi usaha yang cukup baik. Dengan 
semakin berkembangnya UMKM maka tingkat penyerapan 
tenaga kerja juga semakin meningkat. Akan tetapi, UMKM memi-
liki masalah utama yaitu permodalan yang akan digunakan dalam 
pengembangan usaha. Salah satu permasalahan utama dari 
UMKM adalah modal usaha yang akan digunakan untuk kebutu-
han investasi.

Aktivitas investasi merupakan faktor penting dalam mengem-
bangkan sebuah usaha bisnis yang dijalankan. Aktivitas investasi 
yang dilakukan pada umumnya dihasilkan dari keputusan investa-
si yang mempertimbangkan berbagai faktor. Pelaku UMKM 
secara umum sering tidak memperoleh pengetahuan dan informa-
si yang cukup dalam menjalankan kegiatan manajerial terkait 
dengan keputusan investasi.

Pemerintah pun sering memberikan bantuan pada UMKM agar 
bisa terus berjalan sesuai dengan zamannya, pemerintah 
mengupayakan kemudahan pendaftaran usaha, mengadakan 
relaksasi pajak, dan menjadikan UMKM sebagai salah satu pusat 
investasi. Sehingga, investasi di UMKM semakin diminati karena 
potensi UMKM yang besar. UMKM adalah usaha paling dekat 
dengan masyarakat. Produk-produk UMKM tidak jauh dari 
kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat pun akan terus 
mendatanginya. Terlebih UMKM lahir dari masyarakat itu sendiri. 
Pemerintah juga sangat memperhatikan perkembangan UMKM. 
Hal itu karena UMKM menjadi salah satu tombak pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang diharapkan akan selalu naik. 
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Peningkatan Literasi Keuangan sebagai
Solusi Pemerataan Inklusi Keuangan
di Indonesia

Inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 berada 
diangka 76,19%. Nilai ini meningkat dibandingkan tingkat 
inklusi keuangan pada tahun 2016 yang berada pada angka 
67,19%. Hal ini sejalan dengan rendahnya tingkat literasi 
keuangan di Indonesia pada tahun 2019 yang hanya 
menyentuh angka 38,03% dan pada tahun 2016 dengan 
tingkat 29,7% (SNLIK, 2019). Inklusi keuangan merupakan 
akses yang tersedia pada berbagai lembaga keuangan, 
produk keuangan serta layanan dari jasa keuangan yang 
diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan kemam-
puan dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2019). 
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 
tahun 2019 menunjukkan adanya ketidakmerataan inklusi 
keuangan di 34 provinsi, di mana inklusi keuangan di 
kota-kota besar jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota 
lainnya. Tercatat inklusi keuangan di DKI Jakarta tahun 
2019 mencapai angka 94,76%. Di sisi lain, terdapat daerah 
yang memiliki tingkat inklusi keuangan 59,84% yakni 
Papua Barat. Sektor perbankan adalah sektor yang 
mendominasi inklusi keuangan di Indonesia secara 
keseluruhan yang mencapai angka 36,12%. Sementara 
sektor lainnya seperti asuransi (19,40%), dana pensiun 
(14,13%), pasar modal (4,92%), lembaga pembangunan 
(15,17%), pegadaian (17,21%) dan lembaga keuangan 
mikro (0,85%).

Penyebab tidak meratanya inklusi keuangan di 34 provinsi 
ini salah satunya adalah tingkat literasi keuangan 
masyarakat yang dapat dikatakan masih sangat rendah. 
DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan infrastruktur 
yang sangat memadai, tingkat literasi keuangannya hanya 
sebesar 59,16%. Sementara tingkat literasi keuangan 
terendah sebesar 28,87% dimiliki oleh Papua Barat. 
Fenomena ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga giat 
literasi keuangan gencar dilakukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. Fokus peningkatan tingkat literasi keuangan 
perlu memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi 
seperti tingkat pendidikan, gender, usia dan tingkat 
pendapatan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan literasi 
keuangan masyarakat sampai pada tingkat yang tinggi (well 
literate). (MASM)

Ruang Inovasi Bisnis Manajemen

MOHAMAD AGUS SALIM M., S.E., M.M.

Dosen - Fakultas Ekonomi, Univ. Negeri Gorontalo
Editorial Board - Jurnal INOBIS
Anggota - Forum Manajemen Indonesia
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Profil
Bulan Ini
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Ilmu Manajemen
Pascasarjana Universitas Airlangga

Program Magister (S2)
Ilmu Manajemen
Pascasarjana Universitas Airlangga

Program Studi Manajemen (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura

3. 1997  : 

2. 2000  : 

1. 2012  :

Riwayat Pendidikan

Dr. Ramadania,
S.E., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Tanjungpura

Direktur Regional Indonesia Council for Small Business
Kalimantan Barat

Dewan Pendiri & Pengurus Lembaga Alkarima Kalimantan Barat,
TK, SD, SMP Islamic Boarding School

Ketua FMI Korwil Kalimantan Barat

Dewas BLU Poltekkes Pontianak

Pengurus ISEI KALBAR

Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UNTAN

2022 - sekarang :

2008 - sekarang :

2013 - sekarang :

2014 - 2020 :

2018 - sekarang :

2013 - sekarang :

Riwayat Jabatan

Dosen Berprestasi III Universitas Tanjungpura

Best Proposal in The 6th MRC’s Doctoral Journey in Management, 
“Business and Management Challenges Toward ASEAN
Community, 2015. 7th July 2011, Universitas Indonesia, 
Depok - Indonesia

Best Paper pada International Conference of Organizational 
Innovation, 20th-22nd July 2019, University of Ulsan -
South Korea

Best Paper pada The International Conference on Economics and 
Social Sciences (ICESS) - IRES - Mecca, Saudi Arabia, 15th-16th 
October, 2019

2010 : 

2011 : 

2019 : 

2019 : 

Penghargaan

@ramadhania75



4

fmi.or.id/magz   |   www.hallohr247.comMajalah Jaringan UMKM, Volume 1, Nomor 7, September 2022, Edisi: UMKMN Magz, ISSN 2829-3991 fmi.or.id/magz   |   www.hallohr247.com

Wawancara dengan Dr. Ramadania, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura
Ketua FMI Korwil Kalimantan Barat

Anak Muda sebagai Pelanggan 
dan Potensi UMKM untuk Maju 

Generasi milenial dan anak-anak muda zaman sekarang 
mempunyai kebiasaan untuk melepaskan penat lewat 
kegiatan travelling. Selain menikmati keindahan alam, 
terkadang mereka juga membeli produk-produk lokal 
UMKM yang dijual di sekitar daerah wisata tersebut. 
Produk kuliner serta fashion menjadi salah satu komoditas 
utama yang laris di pasaran. Ramadania berpendapat 
bahwa sudah menjadi gaya hidup kaum milenial selain 
sangat lekat dengan teknologi, terutama dengan media 
sosial, travelling atau jalan-jalan pada objek wisata juga 
termasuk dalam gaya hidup. 

Kaum milenial yang tidak bisa lepas dari gadget mereka, 
terutama dalam mengakses media sosial bisa dimanfaatkan 
oleh UMKM untuk mempromosikan produk-produk 
mereka. Selain itu, para pemilik UMKM juga bisa masuk 
kepada komunitas-komunitas travelling untuk memasarkan 
produk mereka.  Di sini sudah bisa diidentifikasi target 
pasar yang sudah ada, yakni anak-anak muda yang hobi 
untuk travelling sebagai budaya mereka bisa ditarik untuk 
mengunjungi destinasi wisata yang terdapat UMKM 
mereka. 

Ramadania juga menyinggung masalah pandemi yang 
menghantam perekonomian nasional, termasuk pada 
sektor pariwisata, sehingga banyak UMKM mengalami 
kendala keuangan. Beliau mendukung upaya Kementerian 
Pariwisata untuk mempromosikan sektor pariwisata lewat 
“virtual tourism”. Program ini menampilkan berbagai tempat 
wisata dengan keindahannya serta produk-produk UMKM 

yang terdapat di sana lewat virtual. Hal yang bisa ditangkap 
oleh pihak UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata 
untuk menarik wisatawan. Salah satunya dengan slogan 
“tidak cukup hanya virtual” untuk menyaksikan keindahan 
panorama alam. 

Beliau juga menyinggung potensi Indonesia, di mana tidak 
hanya mengandung berbagai keindahan alam yang bera- 
gam, tapi juga setiap daerah mempunyai makanan khas. 
Berbagai masakan khas ini bisa dijadikan daya tarik bagi 
objek wisata untuk memasarkan tempat wisata mereka. 
Selain itu, cara mempromosikan dengan disesuaikan selera 
kaum milenial bisa menarik lebih banyak wisatawan kaum 
milenial. 

Tidak lupa juga mengenai potensi sektor halal yang 
merupakan salah satu sektor dengan pendapatan tertinggi 
di Indonesia, Ramadania berpendapat bahwa pemasaran 
wisata halal berbeda dengan wisata biasa, di mana setiap 
kuliner serta fasilitas yang ditawarkan oleh sektor 
pariwisata harus memenuhi standarisasi halal. Semakin 
mendekati budaya keislaman suatu objek wisata, baik dari 
kuliner, fashion, fasilitas penginapan, serta fasilitas publik 
pada tempat wisata, semakin potensial pula menarik lebih 
banyak wisatawan muslim, karena Indonesia mempunyai 
jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.  (RP)
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Kolaborasi Pemprov Jatim lewat PBJ dan UMKM
dengan Digitalisasi Marketplace sebagai Inovasi
untuk Mendukung UMKM Jawa Timur

Marketplace

Wawancara dengan Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP, M.M.

Endy mengemukakan bahwa Gubernur 
Jatim, Khoffifah Indarparawansa, 
mendorong agar semua belanja pemerin-
tah dilakukan lewat marketplace secara 
online. Hal ini dikarenakan akuntabilitas 
serta transparansi dalam bertransaksi 
bisa dijamin, sehingga pengadaan barang 
dan jasa dilingkungan birokrasi Pemprov 
Jatim bisa transparan. Hal ini juga untuk 
menghindari belanja akses yang 
terselubung.  

Endy juga berpendapat bahwa pengadaan 
barang jasa lewat marketplace online juga 
bisa menghindari kolusi tender, di mana 
hal ini mengakibatkan penyalahgunaan 
kekuasaan birokrasi dan suap menyuap 
untuk pemenangan tender. Selain itu, 
pengadaan tender lewat marketplace 

online bisa menghindari vendor tidak bertanggung jawab lewat transaksi online 
yang terhubung lewat platform e-commerce yang dibuat dan diresmikan secara 
formal. Segala macam transaksi lewat e-commerce formal bisa terlacak oleh PPATK, 
sehingga bisa menghindari korupsi anggaran.  

Digitalisasi untuk Mendukung
Transparansi Belanja
Pemerintah 

dijual UMKM di Jatim Bejo. Upaya ini selain 
mendorong transparansi pengadaan barang 
dan jasa di lingkungan birokrasi pemkot juga 
membantu UMKM untuk memasarkan produk 
mereka, sehingga mereka mempunyai pemasu-
kan secara berkala dan bisa berkembang.
 
Endy juga berpendapat bahwa SK dari Guber-
nur Khoffifah Indarparawansa,  untuk membeli 
barang dan jasa pada UMKM dikarenakan 
UMKM lebih terdampak dan sulit untuk stabil 
akibat pandemi COVID-19 sebelumnya diban- 
dingkan perusahaan besar. UMKM yang ikut 
menopang perekonomian Jatim justru lebih 
besar dibandingkan perusahaan besar. Oleh 
karena itu, pengadaan barang dan jasa untuk 
birokrasi diarahkan kepada pembelian produk 
UMKM sebagai peran pemerintah daerah 
untuk men-support marketplace UMKM. Pemer-
intah daerah lewat PBJ juga membuat narasi 
lewat media sosial tentang potensi UMKM, 
terutama UMKM kecil yang baru berdiri untuk 
men-support ekonomi lokal masyarakat daerah 
minim fasilitas. (O2)

Pemprov Jatim lewat PBJ Jatim merilis aplikasi Jatim Bejo atau Jawa Timur Belan-
ja Online sebagai platform belanja online untuk UMKM, sehingga tiap UMKM
bisa menjual apapun barang komoditas maupun jasa lewat website
https://jatimbejo.jatimprov.go.id/. Hal ini juga didukung dengan himbauan Guber-
nur Jatim untuk melakukan pengadaan barang jasa lewat pembelian barang yang 

Inovasi PBJ untuk Mendukung UMKM Jatim 

Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Provinsi Jawa Timur 

Dr. Endy Alim Abdi Nusa,

S.IP, M.M.

Kepala Biro Pengadaan
Barang Jasa (PBJ)
Provinsi Jawa Timur 

OLPIE PUSPITASARI
Public Speaker, Voice Talent, Professional MC

and TV Presenter

@olpiepuspitasari
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“APIDA bukanlah organisasi yang mencari profit namun 
organisasi nirlaba yang sifatnya kemanusiaan, pengab-
dian kepada masyarakat, khususnya mereka para praktisi 
yang bergelut dengan dunia perlebahan di Indonesia. Hal 
itu sejalan dengan komitmen para anggota APIDA Jatim 
untuk menjadikan Jatim sebagai pusat studi lebah dan 
standardisasi produk lebah nasional,” ungkap Karuniawan 
PS, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APIDA 
Jatim.

Menyadari betapa pentingnya mutu produk madu tanah air yang terus 
mengalami fluktuatif khususnya dari sisi produksi, menurut Karuniawan, 
perlu adanya langkah konkret atau aksi nyata di lapangan agar potensi 
madu tetap terjaga produknya dan tetap bertahan di tengah persaingan 
global.

Dari tim industri, bidang inovasi dan pemasaran produk merencanakan 
akan menggandeng pemerintah untuk membangun area budidaya guna 
mendukung suplai bahan baku dengan memanfaatkan program peman-
faatan perhutanan sosial.

“Selain itu hal fundamental yang dibangun adalah meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) para pelaku UMKM melalui training 
ataupun webinar, agar dapat menguasai budidaya, product knowledge, jiwa 
kewirausahaan, regulasi dan perijinan, serta strategi dan teknik pemasa-
ran digital marketing,” pungkas Karuniawan. (FE)

Rapat Kerja Daerah Asosiasi Perlebahan
Indonesia Daerah Jawa Timur 
Rapat Kerja Daerah Asosiasi Perlebahan Indonesia Daerah Jawa Timur (Rakerda APIDA Jatim) yang pertama 
kalinya digelar dibuka secara resmi oleh Kadivre Perhutani Jatim, Karuniawan PS, pada Kamis, 28 Juli 2022
di ruang Cendana, Graha Perhutani Surabaya.



8

fmi.or.id/magz   |   www.hallohr247.comMajalah Jaringan UMKM, Volume 1, Nomor 7, September 2022, Edisi: UMKMN Magz, ISSN 2829-3991



9

fmi.or.id/magz   |   www.hallohr247.comMajalah Jaringan UMKM, Volume 1, Nomor 7, September 2022, Edisi: UMKMN Magz, ISSN 2829-3991

Forum Manajemen Indonesia (FMI) bekerja sama dengan HR 24/7 mewawan-
carai Ibu Sofa Yulandari sebagai seorang akademisi serta sebagai anggota FMI. 
Beliau menjelaskan UMKM di Indonesia selain harus memperhatikan masalah 
permodalan, juga harus menentukan arah bisnis mereka, atau disebut sebagai 
value. COVID-19 jelas telah mempersulit banyak UMKM, di mana pangsa 
pasar tergerus secara besar dan mempersulit UMKM untuk bertahan. Beliau 
mengemukakan bahwa tujuan dari berjualan sebuah UMKM di saat pandemi 
harus jelas agar bisa beradaptasi dengan keadaan yang memaksa banyak 
perusahaan serba hemat. Salah satu cara yakni tujuan berjualan dengan meng-
adaptasi berbagai teknologi, sehingga segala macam aktivitas transaksi bisa 
dilakukan secara online.

Pemilik UMKM harus mempunyai skill untuk 
mengorganisir keuangan dan sumber daya yang 
tersedia. Oleh karena itu, dinas terkait harus 
membantu tidak hanya lewat permodalan, tetapi 
juga pelatihan, terutama pelatihan pengambilan 
keputusan dan manajemen keuangan. Beliau 
berpendapat pula bahwa dalam teori pengambilan 
keputusan, emosional harus dikesampingkan karena 
akan menimbulkan bias dalam pengambilan keputu-
san. Dalam mengedepankan logika, pengambilan 
keputusan harus berdasarkan diversifikasi antar 
keperluan yang dibutuhkan untuk UMKM lewat 
perhitungan yang kuat. 

Wawancara dengan

Sofa Yulandari, S.E., M.Ak.
Dosen STIE Y.A.I Jakarta
Sekretaris FMI Korwil Jakarta

Dynamic Session with Rizki Priyoko

Keputusan Manajerial UMKM
Lewat Pemantapan Tujuan
Organisasi dalam Penentuan
Nasib Usaha 
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Kemudian, Sofa berpendapat bahwa perlu memperhatikan bahwa budget harus ditekan 
sekecil-kecilnya namun profit bisa diperbesar agar bisa membiayai biaya operasional 
semasa pandemi. Beliau menjelaskan bahwa idealnya kepentingan organisasi harus 
dikedepankan dahulu, di mana pemantapan mindset perusahaan harus dijalankan 
sebelum pengambilan keputusan. Tolak ukur perilaku organisasi pada UMKM yang 
perlu diperhatikan yakni seberapa siap tiap-tiap anggota manajemen untuk menjalan- 
kan usaha dengan efisien. 

Kebanyakan manajemen UMKM selalu mengedepankan keputusan emosional diban- 
dingkan rasional. Hal ini lazim dikarenakan pemilik serta tim manajemen UMKM yang 
didominasi anak muda yang masih mudah terpengaruh oleh dampak media sosial. 
Berbeda dengan pemilik UMKM yang tersusun dari para generasi tua ataupun generasi 
lebih tua, di mana sejak kecil keseharian mereka tidak terlalu berhubungan dengan 
media sosial. Di sini peran generasi lebih tua lebih mempunyai potensi dibandingkan 
generasi muda yang telah akrab degan media sosial. 

Hal ini sesuai dengan studi yang dikemukakan oleh (Walker & Mullins, 2011), di mana 
pengambilan keputusan perusahaan harus berdasarkan profit oriented, sehingga ke- 
uangan perusahaan tetap sehat. Keuangan yang bermasalah akibat mengedepankan 
emosional dalam pengambilan keputusan manajerial bisa berdampak pada turunnya 
profit serta output perusahaan, di mana modal serta jerih payah para sumber daya 
manusia yang turut campur dalam perusahaan dipertaruhkan. Oleh karena itu, penting 
untuk memperkirakan besaran profit yang potensial serta biaya produksi yang dibutuh-
kan dalam pengambilan keputusan. 

Senada dengan hal tersebut, studi oleh (Pearse, 2017) menjelaskan pentingnya adapta-
si keputusan manajerial di zaman yang telah memasuki era disrupsi VUCA, atau volatili-
ty, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Di era yang serba tidak terkendali seperti pada 
saat pandemi COVID-19, penting bagi manajemen untuk beradaptasi dengan kecang- 
gihan teknologi agar bisa mengefisiensi anggaran usaha serta memaksimalkan profit, 
sehingga usaha tetap bisa bertahan di tengah disrupsi. Di sini UMKM yang termasuk 
sebagai usaha berskala kecil dan menengah wajib mengedepankan teknologi pada 
berbagai kegiatan operasional, sehingga bisa mempertahankan output produksi serta 
pangsa pasar yang ada. (RP)

RIZKI PRIYOKO, S.H., M.PSDM.
Co-Founder & CEO HR 24/7

Anggota - Forum Manajemen Indonesia 

@rizki.priyoko
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Kesempatan Emas di Saat Masyarakat Semangat
untuk Mencintai Brand Lokal Brand

Mulai dari bertanya

Tak kenal maka tak sayang

Di tengah keadaan dunia yang cukup mengkhawatirkan, 
sebetulnya masih ada hal baik yang bisa kita rayakan dan 
kita syukuri. Hal tersebut adalah adanya semangat mencin-
tai dan memberikan kesempatan kepada brand-brand lokal 
untuk hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Kesempa-
tan ini sudah seharusnya dijadikan motivasi dan semangat 
untuk menciptakan brand-brand yang kreatif,  berbeda, 
baru, dan menyenangkan. Menggabungkan semangat 
lokalitas, pertanyaan-pertanyaan kritis, nuansa seni, hingga 
menyalurkan kekhawatiran ke dalam produk ataupun jasa 
yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Lalu bagaima-
na baiknya para pelaku brand lokal menikmati kesempatan 
emas ini? Berikut ada beberapa saran dari saya, yang 
mudah-mudahan bermanfaat.

Kesalahan banyak pelaku brand lokal di Indonesia adalah ku- 
rangnya kemauan untuk bertanya. Adanya kecenderungan 
untuk menjadi terburu-buru dan rasa FOMO (Fear of Missing Out) 
menyebabkan proses pembuatan brand mereka bukan dimulai 
dari pertanyaan kenapa mereka harus membuat suatu brand? 
Atau kepada siapa brand mereka akan bermanfaat. Tetapi 
longkap langsung kepada pertanyaan bagaimana mereka 
mendapatkan profit dari brand yang mereka tawarkan. Memang 
tidak salah juga memulai brand Anda dengan bertanya hal terse-
but. Namun, brandAnda akan kehilangan nilai tambah. Brand 
yang Anda tawarkan hanya akan menjadi pelengkap dari 
brand-brand yang sudah terlebih dahulu hadir di pasar yang Anda 
hendak masuki. Brand Anda cenderung ‘ikut-ikutan’ dan tidak 
kreatif. Akhirnya brand Anda akan diberikan kesempatan untuk 
lahir dan hadir. Namun, tanpa proses bertanya dan tanpa kemau-
an menganalisa kondisi internal maupun eksternal Anda jadi 
gagal memetakan dan menyusun strategi yang bisa membuat 

brand Anda tidak hanya memberikan profit tapi juga bisa tetap 
bertahan hingga jangka panjang. 

Pepatah satu ini banyak dilupakan oleh para pemilik brand lokal. 
Padahal pepatah ini sebetulnya mengajarkan kepada para 
pembuat brand untuk berkenalan dulu dengan pihak-pihak yang 
berperan dalam hadir dan bertahannya sebuah brand. Terkadang 
kita bahkan lupa untuk berkenalan dengan brand yang mau kita 
tawarkan. Kita juga tidak memberikan waktu untuk berkenalan 
dengan karyawan yang bekerja dengan kita. Tak jarang 
karyawan kita bahkan tidak berkenalan dengan produk atau jasa 
yang kita tawarkan dari brand kita. Sering kali bingung ketika 
ditanya konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan. 
Sebagai pemilik brand kita juga cenderung lupa untuk berkena-
lan dengan target pasar kita. Kita jadi tidak tahu apa yang 
sebenarnya hendak dibutuhkan konsumen, atau bagaimana 
perilaku konsumen dan calon konsumen kita. Terakhir yang 
paling sering dilupakan adalah berkenalan dengan orang-orang 
di komunitas tempat di mana brand kita hadir. Berkenalanlah 
dengan begitu brand Anda tidak hanya bisa mendapatkan 
kesempatan untuk hadir di masyarakat tapi juga dijaga dan 
disayang oleh masyarakat. 
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Berani bercerita 

Brand-brand  lokal saat ini tidak harus menggantungkan 
promosi mereka hanya kepada iklan di televisi ataupun di 
radio. Melalui media sosial mereka punya kesempatan dan 
kebebasan untuk berekspresi. Oleh karenanya, brand- 
brand lokal harus membiasakan diri mereka untuk bisa 
bercerita tentang produk atau jasa yang mereka tawar-
kan. Bercerita tentang kapan dan kenapa brand itu hadir di 
masyarakat, bercerita tentang para pendiri brand. Bahkan 
bercerita tentang pertemanan brand Anda dengan 
orang-orang di sekitar yang telah membantu brand Anda 
tetap bertahan. Dengan bercerita sebuah brand bisa 
membangun nilai pembeda dengan brand lainnya. Produk 
atau jasa yang kita tawarkan ke pasar bisa saja sama 
dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh kompeti-
tor. Namun, narasi dari brand kita sudah tentu pasti berbe-
da dengan brand lain. 

Jangan ATM

ATM atau Amati Tiru Modifikasi adalah metode yang 
menurut saya sudah jadul dan seharusnya sudah mulai 
ditinggalkan. Kenapa? Karena metode berpikir seperti ini 
berbahaya. Alih-alih membuat Anda berpikir kritis dan 
kreatif, Anda hanya akan menjadi peniru saja. Metode ini 
bisa membuat Anda terlena, dan bukannya Anda memodi-
fikasi Anda bisa tergoda untuk ‘menyontek’ brand yang 
sudah ada. 

Brand sudah seharusnya memiliki kemampuan untuk 
menawarkan nilai pembeda. Nilai tambah. Bahkan nilai 
positif bagi masyarakat. Anda juga bisa terjebak ke dalam 
kasus hukum dalam masalah plagiarisme, apabila produk 
Anda dinilai terlalu mirip meniru brand aslinya. Lebih baik 
Anda, berpikir, bertanya dan berkreasi atau berkolaborasi 
daripada hanya mengamati, meniru kemudian memodifi-
kasi. 

Bertemanlah - Jadikan Brand Anda
bagian dari komunitas 

Brand

Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memban-
tu membangun nilai pembeda bagi brand Anda. Setelah Anda 
berkenalan dengan pihak-pihak yang berdampak terhadap brand 
Anda. Setelah Anda mulai membangun cerita. Kemudian Anda 
mulai berpikir kritis dan kreatif ketimbang hanya ATM saja, 
sekarang Anda harus bisa membangun hubungan pertemanan 
dengan konsumen dan orang-orang di komunitas tempat brand 
Anda berada.

Brand Anda diharapkan peduli terhadap kondisi konsumen. 
Contohnya ketika di masa pandemi banyak brand yang diapresia-
si masyarakat ketika mereka menunjukkan kepedulian mereka 
kepada masyarakat. Sisi kemanusiaan brand Anda juga menjadi 
hal yang diperhatikan oleh konsumen. Sisi positif yang lebih bisa 
dirasakan dari brand-brand lokal dibandingkan dengan brand 
kelas internasional. 

Bertemanlah dengan konsumen Anda dalam keadaan duka 
maupun suka. Sehingga kehadiran brand Anda bisa dirayakan 
oleh mereka. Bisa menjadi kebanggaan  mereka. Dengarkan apa 
yang menjadi keluhan mereka. Dengarkan ide-ide dari mereka 
bagi brand Anda. Berikan kontribusi positif brand Anda bagi 
mereka dan bagi komunitas di brand Anda berada. Ketika Anda 
hadir dan menjadi bagian dari hidup konsumen makan brand 
Anda akan bisa lebih bertahan lama. Dibandingkan brand Anda 
hanya hadir dan mau ‘cuan’nya saja dari konsumen Anda. (GK)

GILANG KARTIKA 

@tikagilang 
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mengalir dari mulut ke mulut dan meningkatkan frekuensi usaha dan 
produk kita dalam pembicaraan konsumen. Semakin beragam kisah 
yang dipertukarkan, semakin baik bagi usaha dan produk kita.

Kita bisa belajar dari kisah warung penyedia makanan seafood misal- 
nya; yang selalu punya program menarik semacam diskon berdasarkan 
umur saat makan di situ, atau cerita soal upaya penjual ayam yang 
tadinya artis, atau pemilik warung pecel yang kena PHK lalu bersama 
istrinya bahu membahu membangun usaha kuliner, dan masih banyak 
lagi kisah-kisah di balik adanya sebuah usaha. Kisah-kisah itu tentu 
sarat dengan emosi, dinamika kehidupan dan mimpi-mimpi yang 
semuanya merupakan pesan-pesan relevan dengan kehidupan 
sebagian besar dari kita, dalam menjalani hidup.

Mengingat itu semua, akan baik apabila setiap usaha yang lahir dan 
produk atau jasa yang dihasilkan dilengkapi juga dengan berbagai kisah 
semacam itu dan merupakan bagian penting dari sejarah berdirinya 
usaha atau lahirnya sebuah produk. Jangan lupa dalam perjalanannya, 
semua dinamika, pengalaman, penemuan, kejadian baik atau buruk 
selalu didokumentasikan agar semakin memperkuat kelengkapan 
bekal menjadikan usaha atau produk itu “hidup” dan nyata, sehingga 
konsumen dapat turut mengalami dan mengasosiasikan dirinya 
dengan kisah-kisah itu. Keunikan sebuah brand ditentukan juga oleh 
kisah-kisah di baliknya. (SDJ)

Brand Story

Bercerita, konon merupakan cara komunikasi 
yang dilakukan di zaman ketika teknologi 
belum semaju saat ini. Beragam pengalaman 
dan kejadian diceritakan dari mulut ke mulut 
secara lisan ditambah dengan bumbu-bumbu 
penyedap yang makin lama membuat 
informasi makin mengasyikkan. Nah, dalam 
komunikasi jaman sekarang, teknik bercerita 
ini masih terus dipakai, karena mencirikan 
orisinalitas, sederhana, memikat serta 
menciptakan kedekatan. 

Dalam dunia bisnis dan upaya mengkomuni-
kasikan produk atau jasa pun, teknik ini 
banyak digunakan. Tentu dengan harapan 
bisnis relatif lebih cepat diketahui, relatif 
mudah menjalin relasi yang emosional karena 
ada relevansi antara bisnis dan konsumen 
yang menjadi sasarannya. Selain itu, semua 
usaha pasti diawali dan diisi dengan berbagai 
cerita, dan itu yang membuatnya unik karena 
bisa dikatakan, tidak ada kisah yang sama 
persis, antar satu usaha dengan usaha yang 
lain. Jadi ceritanya bisa tentang latar belakang 
pendirian usaha, produk dan nama yang 
dipilih, berbagai program menarik untuk 
memikat konsumen. Semuanya ini bisa 
dikemas dalam bentuk cerita, sehingga 

SANTI DJIWANDONO
Konsultan Komunikasi

@santi.bicara



Forum Manajemen Indonesia Jawa Timur (FMI Jatim) bekerja 
sama dengan HR 24/7, INOBIS, serta KD Academy menyeleng-
garakan Workshop Series Research Method selama dua hari 
bertempat di Fave Mex Hotel Surabaya. Di hari pertama, peser-
ta difokuskan pada pengenalan serta pembelajaran metode 
Structural Equation Modelling (SEM) beserta Partial Least Square 
(PLS) untuk mengolah data penelitian.  Hadir sebagai narasum-
ber yakni Jovi Sulistiawan sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Airlangga yang juga sedang menempuh 
program doktoralnya pada Asia University, Taiwan. 

Pada hari pertama workshop ini, Jovi menjelaskan bahwa SEM 
digunakan mengobservasi hubungan sebab akibat pada variabel 
laten terhadap variabel yang diamati. Berbeda dengan regresi, 
SEM juga bisa menganalisis metode path yang membutuhkan 
variabel mediasi tanpa harus melakukan serangkaian uji yang 
kompleks, yakni uji pengaruh antara variabel X terhadap 
variabel mediasi, kemudian uji pengaruh variabel X yang telah 
dimediasi oleh variabel mediasi terhadap variabel Y. Variabel 
laten, yakni variabel yang tidak bisa diukur, seperti tingkat 
kepuasan pelanggan, niat, semangat, dll bisa diukur dalam 
bentuk skala dan dianalisis oleh SEM. Hal ini tidak bisa dilaku-
kan pada metode regresi, di mana hanya variabel terhitung 
seperti statistik yang bisa dianalisis. 

Jovi juga mengemukakan bahwa PLS digunakan ketika data 
penelitian tidak terdistribusi dengan normal dan jumlah sampel 
kecil, yakni di bawah 200. Hal ini berbeda dengan metode regre-
si di mana data harus lolos uji normalitas, sehingga terbukti 
terdistribusi normal serta membutuhkan jumlah sampel yang 
besar. Selain itu, kemudahan PLS  lewat software Smart PLS juga 
membuat para peneliti tidak perlu kebingungan, apakah data 
sampel terdapat outlier/pencilan atau tidak. Hal ini sulit jika 
seseorang menggunakan metode regresi beserta variannya, di 
mana data harus dilihat dulu apakah ada outlier-nya atau tidak. 
Data harus dihapus salah satunya jika terdapat outlier, dan ini 
sangat memakan waktu karena peneliti harus mengumpulkan 
dan mentabulasi lagi data dari sampel penelitian dari awal. 

Selain itu, Jovi juga menjelaskan keunggulan PLS dibandingkan 
AMOS, di mana PLS lebih mengarah pada prediksi, sementara 
AMOS lebih mengkonfirmasi pada teori yang sudah ada. Arti- 
nya, jika variabel yang diamati belum ada pada teori yang 
dikemukakan pada studi pendahulu bisa menggunakan PLS 
untuk menganalisis sampel datanya. Pada PLS, Jovi menjelaskan 
bahwa indikator terbagi dua, yakni formatif dan reflektif. 
Treatment atau perlakuan untuk indikator formatif lebih 
rigid/kaku dibandingkan untuk indikator reflektif.
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Riset Manajemen
Berbasis SEM-PLS
untuk Mendukung
Penelitian Akademisi 
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Pada hari kedua, metode yang dibahas yakni tentang AMOS, salah satu 
software untuk menganalisis metode Structural Equation Modelling 
(SEM). AMOS berbeda dari Smart PLS yang mengedepankan simplisi-
tas pada pemrosesan data sampel. 

Jovi berpendapat bahwa skor Average Variance Extracted, atau AVE, 
tidak bisa dihitung pada AMOS, sehingga skor AVE harus dihitung 
secara manual pada masing-masing R-square, dan ini memakan waktu. 
Namun kriteria yang lain masih tetap sama seperti saat menggunakan 
Smart PLS. Jovi juga berpendapat bahwa pada saat menggunakan 
AMOS, jika skor goodness of fit ada satu yang masuk kategori
“acceptable” dan bukan excellent, maka masih bisa dibiarkan. Namun jika 
“modification indices” pada data di atas 10, semisal 50 buah, maka 
terdapat permasalahan pada sampel data, sehingga harus ditabulasi 
ulang. 

Jovi juga mengemukakan pentingnya skewness 
data, di mana kecenderungan skewness tidak 
boleh melebihi angka dua, ataupun kurang dari 
minus dua. Hal ini untuk menjaga normalitas 
data, sehingga data bisa dianggap terdistribusi 
secara normal. Jovi juga menekankan di mana 
nilai standardized factor loading harus di atas 
0.05 agar dikatakan signifikan. 

Di sisi lain, Jovi berpendapat bahwa software 
AMOS digunakan karena robustness pada hasil 
analisisnya tinggi, bahkan lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan software Smart PLS. 
AMOS juga bisa digunakan untuk melihat 
hubungan kausalitas antara variabel X, Y, 
variabel laten, maupun variabel mediasi. Jovi 
juga mengemukakan bahwa baik software 
AMOS maupun Smart PLS hanya sebuah alat 
untuk menganalisis data. Bagus atau tidaknya 
hasil penelitian suatu akademisi tergantung dari 
keterkaitan antara abstrak suatu paper beserta 
latar belakang yang mereka tulis, sehingga bisa 
menjadi suatu penelitian yang baik untuk diteri-
ma pada sebuah jurnal bereputasi internasional.
(AKW)  
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Salam pertanian jaya industri. Kali ini Prodi Agroindustri Politeknik Negeri 
Ketapang berkesempatan mengunjungi salah satu UMKM amplang yang 
sudah dikenal bernama Amplang Bg Hero yang beralamat di jalan Dr. Wahi-
din Sudiro Husodo No. 23 Kauman. Amplang merupakan salah satu camilan 
khas dari kota Ketapang yang terbuat dari ikan Tenggiri. Pada kunjungan 
kali ini selain bersilaturahmi, Agroindustri juga menjalin mitra kerja sama 
khususnya pada pengelolaan produk amplang dan mahasiswa magang. 
Sejauh ini produk yang dihasilkan sudah cukup baik dengan produksi yang 
rutin. Namun demikian untuk menaikkan omset diperlukan perluasan 
marketing ke luar daerah. Tentunya hal itu harus didukung dengan packaging 
yang baik. Agroindustri sudah membantu dalam redesign logo dan kemasan 
Amplang Bg Hero. Namun masih diperlukan packaging karton untuk pengi- 
riman yang lebih baik. Selain bermitra untuk kegiatan UMKM, Amplang Bg 
Hero juga ikut berkontribusi dalam beberapa kegiatan akademis Agroindus-
tri sebagai objek kajian penelitian dan PKM dosen. Hal ini terbukti dari 
kajian uji umur simpan produk dengan perlakuan kemasan yang lebih baik, 
Amplang Bg Hero bisa tahan yang awalnya 2 bulan menjadi 8 bulan. Dengan 
dukungan Amplang Bg Hero, Prodi Agroindustri juga bisa mewujudkan 
kebutuhan UMKM di kota Ketapang sebagai tempat untuk pelatihan dan 
konsultasi UMKM.  (IC)

Pengelolaan Mutu
Produk Amplang di UMKM
Amplang Bg Hero 

@kaprodi_music

Irfan Cholid, S.P., M.M.A.
Koordinator Program Studi 
Politeknik Negeri Ketapang
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Pemilihan Duta Investasi
Jawa Timur 2022
Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
menyelenggarakan pemilihan Duta Investasi 2022 guna 
mempromosikan investasi daerah. Kegiatan ini merupakan 
event yang kedua kalinya diselenggarakan, sebelumnya pada 
tahun 2020. Duta Investasi 2020 telah berperan aktif dalam 
kegiatan promosi DPMPTSP.

Duta Investasi ini harus memiliki wawasan terkait 
investasi di suatu daerah dan kemampuan khusus dalam 
promosi seperti berbahasa asing, public speaking, market-
ing investasi serta mampu menyusun proposal bisnis. 
Dalam kegiatan ini, DPMPTSP mencari Duta Investasi 
yang memiliki kompeten dan kemampuan mempresenta-
sikan peluang investasi di Jawa Timur serta memiliki 
kemampuan dalam membuat peluang bisnis dengan baik 
sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di 
Jawa Timur.

Dari 130 pendaftar awal dipilih 90 peserta, selanjutnya 
diseleksi lagi menjadi 60 peserta dan akhirnya terpilih 16 
besar yang nantinya mereka akan dipilih 3 pemenang. 

Pemenang tersebut akan mengikuti kegiatan Business 
Forum dan One on One Meeting dengan investor, mengikuti 
program talkshow dan roadshow, kegiatan promosi 
investasi di berbagai daerah di Jawa Timur, dan mengikuti 
pembinaan perizinan di Pelayanan Perizinan Terpadu 
(P2T) DPMPTSP Jawa Timur. (DN)
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Berangkat dari kondisi tingkat jual mobil tidak stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui antecedent apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian mobil. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan format survei dan eksplanasi. Sampel dalam penelitian ini sebesar 65 orang pembeli mobil yang diambil 
secara insidental. Data dikumpulkan dengan cara menyebar angket kepada responden. Data diolah dengan teknik analisis, statistik, 
deskriptif, dan  regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical Program for the Social Science). Selain itu, data juga 
dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitiannya sebagai berikut : variabel persepsi harga dan kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian konsumen,  sedangkan variabel atribut produk tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa variabel persepsi harga paling signifikan mempengaruhi konsumen dalam pembelian mobil. Kontribusi variabel 
bebas terhadap variabel terikat sebesar 67,5 %. Ini berarti masih ada cukup besar variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini 
yang seharusnya diteliti oleh peneliti yang akan datang.

Kata kunci : Persepsi harga, atribut produk, kualitas produk, dan keputusan pembelian konsumen. 
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