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ABSTRACT:
Small and Medium Enterprises are the main pillars of the economy, as it has a very important role in
economic growth in Indonesia. But SMEs in Indonesia still faces several obstacles, among others,
issues of promotion, marketing and sales of products produced by SMEs. One means to develop SMEs
is to develop a pattern of promotion with the aim to market the products of the SMEs themselves.
Social Media is one technology that can be used to help market the product. , This research is a
qualitative method where data collection method that combines structured interviews, in-depth
interviews and observations of SMEs as well as social media being used. Subjects selected by
purposive sampling. These results demonstrate empirically that social media is the most widely used B
Blog, Instagram, Facebook, Twitter, and Path. Where social media can be used as an effective medium
of communication for SMEs. So that consumers can see immediately a wide range of products offered
SMEs. The conclusion of this study is to utilize social media, SMEs can improve the marketing process
so as to increase the sales volume optimally.
Keyword: SMEs, Social Media, Promotion
PENDAHULUAN
Dalam krisis ekonomi yang terjadi pada tahun
1998, banyak perusahaan-perusahaan besar yang
mengalami mati suri, bahkan hingga menghentikan
semua
kegiatan
operasionalnya,
sehingga
melakukan pemutusan hubungan kerja secara besarbesaran. Akan tetapi dari sekian banyak usaha yang
tedapat di Indonesia, ada perusahaan yang berada di
sektor UKM atau Usaha Kecil dan Menengah yang
terbukti mampu menyelamatkan perekonomian
Negara yang sedang dilanda krisis ekonomi
tersebut. UKM inilah yang akhirnya mampu
bertahan sedangkan perusahaan-perusahaan besar
yang begitu luar biasanya mendapatkan dukungan
dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu
menghadapi krisis bahkan banyak yang bangkrut
dan berguguran. Dengan kondisi tersebut, maka
pemerintah mulai memberikan perhatian yang
serius terhadap perkembangan dai Usaha Kecil dan
Menengah ini. Hal ini terbukti dengan semakin
meningkatnya Jumlah UKM di Indonesia. Bukti
semakin meningkatnya jumlah UKM di Indonesia
dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Badan
Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1. Perkembangan UMKM periode 2008-2012
Indikator

2008

2009

2010

2011

2012

Jmlh
UMKM
(unit)

51.409.61
2

52.764.60
3

53.823.73
2

55.206.444

56.534.592

%

2.52

2.64

2.01

2.57

2.41

Jmlh
Tenaga
Kerja
(org)

94.024.27
8

96.211.33
2

99.401.77
5

101.722.458

107.657.50
9

%

3.9

2.33

3.32

2.33

5.83

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Ganbar 1. Grafik. Perkembangan UMKM periode
2008-2012
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Jika dilihat hasil dari BPS tersebut, dapat
diketahui bahwa pelaku UKM akan semakin
bertambah dengan seiringnya waktu. Meskipun
pertambahannya tidak terlalu signifikan. Dengan
bertambahnya Jumlah UKM ini akan berkaitan
dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang
berkecimpung dalam UKM. Dengan semakin
banyaknya pelaku UKM ini, maka persaingan antar
UKM senndiri akan semakin ketat. Akan tetapi jika
dilihat secara langsung. Banyak juga UKM yang
berjalan di tempat, sehingga unntuk memasarkan
produk hanya mengandalkan penjualan di tempat
atau mengikuti berbagai macam pameran, yang
tentunya untuk mengikuti suatu ajang pameran
memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga
diperlukan inovasi baru untuk mempermudah para
UKM untuk memperkenalkan dan menjual
produknya kepada masyarakat di Indonesia atau
kalau bisa diseluruh dunia.
President Direktor PT. Bahana Artha Ventura
Andi, mengatakan ada beberapa kendala yang
menghadang pelaku UKM untuk mengembangkan
bisnis adalah permodalan, administrasi dan
teknologi (bisnis.com, 2014). Dengan semakin
banyaknya pelaku UKM ini, maka persaingan antar
UKM sendiri akan semakin ketat. Banyak juga
UKM yang berjalan di tempat. Sehingga untuk
memasarkan produk hanya mengandalkan penjualan
di tempat atau mengikuti berbagai macam pameran,
yang tentu saja biaya mengikutin pameran cukup
tinggi. Belum lagi jika pameran dilakukan di luar
kota, tentunya memerlukan biaya yang sangat
tinggi. Dan saat produk di jual tentunya harga
menjadi sangat tinggi. Sehingga diperlukan inovasi
baru untuk mempermudah para UKM untuk
memperkenalkan dan menjual produknya kepada
masyarakat di Indonesia atau kalau bisa diseluruh
dunia. Akan tetapi untuk memperkenalkan produk
ini diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan
teknologi.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan
salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang
signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM
terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat
dengan rakyat kecil. Tetapi UKM yang ada di
Indonesia masih menghadapi berbagai masalah
antara lain masalah promosi, emasaran dan
penjualan dari produk yang dihasilkan (Jauhari,
2010). Usaha kecil dan menengah adalah sebuah
istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha. Menurut Sawitri (2012) “bahwa
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UKM di Indonesia sebagian besar masih dikelola
dengan metode tradisional, sentuhan teknologi
informasi belum optimal, disisi lain jumlah
pelanggan atau transaksi yang dilakukan oleh UKM
bisa tidak dalam nilai kecil.”
Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dijelaskan dalam UU Usaha Mikro, Kecil,
Menengah (UMKM) No. 20 tahun 2008 adalah
sebagai berikut:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan 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 yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. 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 sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
Marketing Mix
Bauran pemasaran adalah sebagai berikut :
“Bauran pemasaran adalah perangkat alat
pemasaran yang digunakan perusahaan untuk
mengejar tujuan perusahaannya”. Maka, dapat
disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan
satu perangkat yang terdiri dari produk, harga,
promosi dan distribusi, yang didalamnya akan
menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan
semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon
yang diinginkan dari pasar sasaran. (Kotler, 2007).
Dimana bagian dari marketing mix adalah sebagai
berikut:
a. Produk.
produk adalah konsep keseluruhan atas objek
atau proses yang memberikan nilai bagi para
pelanggan; barang dan jasa merupakan
subkategori yang menjelaskan dua jenis produk
b. Price.
Harga yang didasarkan dari produk yang di jual
atau di produksi, dimana harga tersebut
diserahkan kepada customer untuk dilakukan
transaksi.
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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c. Place.
Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang
paling mahal, sebab lokasi bisa dikatakan
menentukan ramai atau tidaknya pengunjung.
Keputusan saluran akan mempengaruhi dua hal,
yaitu jangkauan penjualan dan biaya. Setiap
alternatif saluran yang dipilih jelas dipengaruhi
unsur-unsur lain yang terdapat dalam bauran
pemasaran perusahaan. Misalnya tujuan yang
ingin dicapai, ciri-ciri pasar yang dijadikan
sasaran dan karakteristik produk yang
ditawarkan. Penilaian terhadap alternative
saluran didasarkan kriteria ekonomis,efektfitas
dan pengendalian (Rachmawati, 2011)
d. Promotion.
Langkah kecil berupa promosi dalam berbagai
cara untuk meraih target pemasaran yang belum
di raih. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan
restoran untuk mencari konsumen, bukan hanya
untuk sekali datang, tetapi juga konsumen yang
akan
melakukan
pembelian
berulang
(pelanggan). Tujuan dari promosi adalah
meningkatkan awareness meningkatkan persepsi
konsumen, menarik pembeli pertama, mencapai
persentase yang lebih tinggi untuk konsumen
yang berulang, menciptakan loyalitas merek,
meningkatkan average check, meningkatkan
penjualan pada makanan tertentu atau waktuwaktu khusus, dan mengenalkan menu baru.
Cara promosi yang dapat dilakukan antara lain
dengan promosi mounth by mounth, mengikuti
even-even tertentu, mengadakan diskon kusus
pada saat tertentu, memberi member card pada
pelanggan. Dapat juga dilakukan melalui
promosi seperti reklame, sisipan pada koran dan
media massa atau menggunakan spanduk
(Rachmawati, 2011).
Media Sosial
Media sosial telah menjadi sarana dan media
pada komunikasi bisnis. Dimana informasi dari
produk atau jasa dapat di kirimkan kepada
masyarakat, baik itu secara individu, komunitas,
jaringan maupun masyarakat umum. Social
Networking Site (SNS) atau biasa disebut juga
jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan
berbasis web yang memungkinkan setiap individu
untuk membangun hubungan sosial melalui dunia
maya seperti membangun suatu profil tentang
dirinya sendiri, menunjukkan koneksi seseorang dan
memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara
satu pemilik dengan pemilik akun lainya dalam
sistem yang disediakan, dimana masing-masing
social networking site memiliki ciri khas dan sistem
yang berbeda-beda. Setiap orang sekarang sudah
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mengetahui apa saja Media Sosial yang lagi trend di
tengah masyarakat. Misalnya: Website/Blog,
facebook, Black Berry Messenger (BBM),
Whatsapps (WA), Instagram, Twitter, Line, Path,
dan Youtube.
BAHAN DAN METODE
Bagaimana cara memanfaatkan Media Sosial
yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia
seiring denga peningkatan gaya hidup masyarakat
yang serba Online dan Mobile sebagai sarana
promosi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Sehingga hal ini bisa menjadi peluang yang baik
untuk berbisnis dan bisa melakukan promosi dengan
memanfaatkan Internet yang terintergrasi dengan
Media Sosial yang cukup murah.
Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif.
“Dimana Penelitian kualitatif berusaha untuk
mengangkat secara ideografis berbagai fenomena
dan
realitas
sosial.
Pembangunan
dan
pengembangan teori sosial khususnya sosiologi
dapat dibentuk dari empiri melalui berbagai
fenomena atau kasus yang diteliti (Soemantri,
2005). Dengan data primer yang diperoleh
berdasarkan wawancara terstruktur dan wawancara
mendalam kepada pemilik/pengelola UKM. Data
yang diperoleh meliputi data karakteristik umum,
data penggunaan Media Sosial dalam perusahaan,
termasuk tujuan, manfaat dan hambatan yang
dihadapi. Data dilengkapi dengan hasil observasi
peneliti terhadap UKM dan media sosial yang
digunakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Aloysius (2015), pada saat ini terdapat
dua jenis pesaran, yaitu secara Offline Marketing
atau secara Online Marketing. Dimana kedua jenis
pemasaran tersebut memiliki arti yang berbeda dan
fungsinya juga berbeda, Offline Marketing,
merupakan pemasaran tradisional yang dilakukan
dengan mencari pelanggan atau klien melalui
pertemuan secara langsung berhadapan dengan
mereka yang mungkin tertarik menjadi pelanggan
atau klien. Pemasaran yang lain menggunakan situs
web sebagai media pemasaran yang dikenal sebagai
online marketing. Pemanfaatan social media
merupakan salah satu contoh online marketing.
Online marketing telah merubah beberapa UKM
yang telah memanfaatkan Media Sosial, karena
mereka telah mampu mengurangi beban biaya
promosi yang sangat besar untuk mengenalkan dan
memasarkan produk layanan yang ditawarkan.
Salah satu faktor penting untuk menunjang
proses tersebut adalah dengan penggunaan sarana
teknologi informasi yang salah satunya adalah
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penggunaan social media pada UKM di Indonesia
(Dentoni, 2009).
Bahwa penelitian ini dilakukan pada beberapa
UKM yang sedang melakukan pameran di Jakarta
Conventional Center. Dimana pemilihan UKM
dilakukan di Assembly Hall.
Terdapat 200 responden dari berbagai UKM
dengan bermacam-macam jenis Industri.
Karakteristik UKM
Bahwa dalam penelitian ini terdapat berbagai
jenis ukm yang memiliki keanekaragaman jenis
usaha. mulai dari fashion hingga perlengkapan
mandi. Dan semua di produksi oleh para pemilik
UKM.
Tabel 2. Karakteristik UKM
Jenis Usaha
Jumlah
%
Fashion
132
66
Footware
7
3.5
Aksesoris
20
10
Tas
26
13
Handicraft
13
6.5
Lain-lain
2
1
Total
200
100%
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Penggunaan Media Sosial pada UKM
Bahwa dalam penelitian ini, diketahui tidak
semua UKM menggunakan Media Sosial. Beberapa
UKM yang menggunakan Blog, facebook,
Instagram, Path dan Twitter sebagai media
penyampaian informasi kepada masyarakat.
Tabel 3. Kepemillikian Media Sosial
Kepemilikan Media Sosial
Jumlah
%
UKM memiliki 5 Sosmed
23
11.5
UKM tidak memiliki sama
sekali Sosmed

63

UKM memiliki sebagian
115
dari Sosmed
Total
200
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
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57.5
100%

Tabel 4. UKM memiliki Media Sosial
Jenis Media Sosial
Jumlah
%
Blog
99
49.5
Facebook
110
55
Instagram
30
15
Path
10
5
Twitter
43
21.5
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Berdasarkan informasi pada tabel 3, maka dapat
diketahui bahwa tidak semua UKM memiliki Media
MN-32

Sosial. Dari 200 responden atau UKM ada 63 UKM
yang tidak memiliki Media Sosial atau sudah tidak
aktif.
Sedangkan menurut tabel 4. Media Sosial yang
paling banyak di gunakan oleh para UKM adalah
1. Facebook.
2. Blog.
3. Twitter.
4. Intagram.
5. Path
Beberapa alasan yang menyatakan kelebihan
dan kekurangan, sehingga menyebabkan
para
pebisnis lebih menyukai Media Sosial berikut ini:
1. Facebook.
Hal ini disebabkan, karena adanya saling
interaksi antara pemilik UKM dengan konsumen
(masyarakat). Pemilik UKM dapat dengan
mudah memasukkan semua informasi tentang
produknya. Selain itu para konsumen dapat
langsung memberikan respon terhadap produk
yang di jual tersebut. Jadi mempermudah dalam
mempromosikan produk mereka.
2. Blog.
Pada blog, pemilik UKM lebih mudah dalam
menyempaikan profile tentang usahanya,
termasuk semua contoh produk. Akan tetapi
kurang interaksi dengan konsumen secara
langsung. Sehingga sering di tambahkan dengan
kontak person.
3. Twitter.
Lebih memudahkan untuk interaksi langsung
dengan konsumen, akan tetapi kurang bisa
memaksimalkan tentang produk secara langsung
4. Instagram.
Saat ini cukup dominan penggunaan instagram
oleh para pemilik UKM. Karena bisa dengan
mudah memaksimalkan produk yang ada. Selain
itu bisa kerjasama dengan selebritis untuk
menggunakan produk yang dimiliki oleh UKM
atau istilahnya “Endorse”
5. Path.
Cukup banyak penggunaan path saat ini, akan
tetapi keterbatasan anggota cukup menjadi
kendala. Dan tidak semua orang memiliki Path.
Alasan UKM tidak menggunakan Media Sosial
1. Tidak mengerti tentang internet.
2. Tidak tahu tentang Media Sosial.
3. Tidak memiliki tenaga yang dapat mengelola
Media Sosial.
4. Bingung cara menggunakan Media Sosial.
5. Lebih nyaman menggunakan Offline marketing,
karena
langsung
berhubungan
dengan
konsumen.
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6. Sudah memiliki toko/butik dan sudah cukup
dikenal. Jadi tidak perlu Media Sosial lagi.
Alasan UKM menggunakan sebagian dari Media
Sosial yang ada.
1. Sudah cukup puas dengan kinerja toko/butik
yang ada.
2. Masyarakat sudah cukup tahu tentang toko/butik
tersebut.
3. Media Sosial yang ada sudah cukup
memberikan info tentang produk yang mereka
jual.
4. Tidak perlu banyak-banyak Media Sosial.
5. Bingung jika memiliki banyak Media Sosial.
6. Tidak memiki tenaga yang cukup untuk
mengelola Media Sosial.
Alasan UKM memiliki semua Media Sosial.
1. Ingin mengembangkan kinerja toko/butik.
2. Mudahnya mengunakan teknologi internet.
3. Ingin mengembangkan sayap sehingga bisa
membuka jaringan di daerah lain.
4. Memudahkan promosi ke masyarakat luas.
5. Memudahkan mengenalkan produk baru.
6. Ingin lebih maju.
7. Meningkatkan pendapatan.
8. Meningkatkan market share.
9. Bisa
berkomunikasi
langsung
dengan
konsumen.
10. Bisa menerima kritikan secara cepat.
11. Penjualan semakin cepat.
12. Biaya promosi tidak besar.
Salah satu aspek dari sistem manajemen
pemasaran bisnis adalah manajemen pemasaran.
Meskipun bisnis dalam usaha kecil atau yang
dikenal dengan UKM. Tentunya sistem pemasaran
ini perlu diperhatikan. Karena dengan adanya
strategi pemasaran ini tentunya akan menggerakkan
aktivitas bisnis secara maksimal. Sehingga target
market dapat diketahui dengan jelas, ketika
tindakan promosi dan pilihan promosi berhasil
dijabarkan berdasarkan segmentasi pasar dan
spesifikasi produk.
Pada penjualan tentunya diharapkan adanya
pendapatan yang cukup besar, dimana sales akan
tumbuh dengan seiringnya waktu dan promosi yang
terus meneurs dilakukan.
Perkembangan teknologi menggeser strategi
pemasaran konvensional (offline). Dimana mata
rantai pemasaran yang panjang akan membuat biaya
semakin besar. Dimana mata rantai konvensional
meliputi, Produsen ke distributor besar, kemudian
kea gen besar atau supplier dan berakhir ke retail
atau agen kecil kemudian baru ke konsumen. Akan
berbeda dengan sistem Online. Yang dari produsen
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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bisa langsung ke konsumen.dan tentunya akan
memangkas biaya operasional.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Offline
Marketing dan Online Marketing tentunya akan
berbeda dalam melakukan strategi Pemasarannya.
Offline Marketing
Untuk melakukan promosi, memerlukan biaya
yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan para
pebisnis, memerlukan memasang iklan, baik itu di
media cetak maupun media elektronik. Disamping
itu mereka juga harus memasang iklan dengan
menggunakan banner, spanduk maupun billboard.
Dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Untuk UKM yang baru merintis tentunya cukup
berat mengeluarkan dana untuk memasang iklan.
Online Marketing
Strategi pemasaran dan promosi melalui Media
Sosial, bisa dikatan satu solusi yang bagus. Karena
dengan Media Sosial, promosi dapat langsung
dilakukan oleh produsen atau pemilik UKM tanpa
melalui pihak ke tiga.
Disini, mereka akan memotong biaya promosi,
seperti memasang iklan. Banyak sekarang UKM
mulai berani melakukan endorsement para artis
untuk menggunakan pakaian yang mereka buat.
Dan harganya cukup murah dibandingkan jika
memasang iklan dengan model Artis itu sendiri.
Peranan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi
Dengan adanya Media Sosial ini diharapkan
kepada para UKM dapat memberikan manfaat yang
maksimal, diantaranya saling interaksi antara
pemilik usaha dengan calon konsumen dan
konsumen, dapat dimanfaatkan sebagai sarana
promosi, bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan
dari para konsumen, sehingga mampu melakukan
perbaikan dalam produk yang dihasilkan. Di
samping itu, dengan adanya Media Sosial ini
pemilik bisnis dapat memperlihatkan identitas dari
bisnisnya dengan menampilkan tampilan produk
yang mampu menarik minat para konsumen.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel 5. Manfaat Media Sosial Untuk UKM
Manfaat
Sebagai sarana Iklan
Mampu menarik konsumen dari mana saja
yang terhubung dengan Internet
Konsumen tidak perlu datang untuk melihat
produk secara langsung
Sebagai sarana promosi
Sebagai saran komunikasi antara pemilik
bisnis dan Konsumen
Sebagai sarana konsultasi produk dari para
konsumen kepada pemilik usaha
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No.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Manfaat
Sebagai Identitas dari pemilik usaha
Mampu sebagai database bisnis
Sebagai sarana survey pelanggan
Dapat memantau konsumen secara online
Mampu mengurangi biaya untuk iklan
Menghemat biaya, karena tidak perlu punya
toko
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Dengan banyaknya manfaat yang dirasakan oleh
pelaku usaha ini, diharapkan penggunaan Media
Sosial mampu mendorong UKM terus berkembang.
Baik itu berkembang secara produksi, berkembang
dari penjualan maupun berkembang dari sisi
pendapatan. Disamping itu pelaku usaha dalam hal
ini UKM mampu meningkatkan komunikasi kepada
konsumen
secara
aktif
sehingga
dapat
meningkatkan jaringan pasar yang cukup luas. Hal
ini sama dengan penelitian sebelumnya. Menurut
Alam (2009), bahwa persepsi terhadap manfaat
penggunaan teknologi informasi merupakan salah
satu faktor pendorong bagi UKM untuk
menggunakan media teknologi informasi. Media
Sosial merupakan salah satu media yang
mempermudah komunikasi interaktif antara
pengusaha dengan siapapun, termasuk konsumen,
penyalur, pemasok dan berbagai pihak yang
berkepentingan; kapanpun dan dimanapun berada.
Media Sosial sangat membantu sebagai media
penghubung informasi dan komunikasi dari
produsen ke konsumen di manapun mereka berada
dan berapapun jaraknya. Manfaat penggunaan
media sosial bagi sebagian besar UKM untuk
mengadakan kontak personal dengan konsumen,
promosi/advertising, mendata kebutuhan konsumen
dan menyampaikan respon ke konsumen. Manfaat
yang paling dirasakan oleh UKM adalah media
sosial merupakan sarana komunikasi yang efektif,
dapat meningkatkan pangsa pasar serta membantu
keputusan bisnis. Penggunaan media sosial dapat
meningkatkan volume penjualan hingga lebih dari
100% bila dilakukan update informasi setiap hari
dan secara konsisten (Priambada, 2015)
KESIMPULAN
Bauran Pemasaran (Marketing Mix) memiliki 4
bagian, salah satunya adalah promosi. Dimana
promosi ini sangat penting sekali bagi kemajuan
suatu bisnis. Apalagi bisnis itu masih dalam
pertumbuhan. Di Indonesia sendiri, cukup banyak
bisnis-bisnis dalam skala UKM atau Usaha kecil
dan Menengah. Apalagi pemerintah dengan segala
daya upaya memberikan dukungan yang besar agar
UKM-UKM ini terus berkembang dan bisa
memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
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Salah satu cara menumbuhkan kemampuan dari
UKM agar dikenal oleh masyarakat adalah dengan
cara promosi. Atau bisa disebut memamerkan
produk mereka ke pada masyarakat, dengan tujuan
masyarakat tahu, mengerti dan mau membeli
produk para pelaku UKM ini.
Apalagi para pelaku bisnis skala UKM tidak saja
hanya berdiam di Kota Besar seperti Jakarta,
banyak yang juga berasal dari kota-kota di seluruh
Indonesia, malah ada yang berasal dari daerahdaerah terpencil. Untuk membuat toko atau butik di
kota besar, tentunya cukup memakan biaya yang
tidak sedikit. Sehingga mereka akan kesulitan untuk
memperkenalkan produk yang mereka hasilkan
kemasyarakat.
Oleh karena itu, dengan adanya Media Sosial,
antara lain: Facebook, Blog, Path, Twitter dan
Whatsapp, diharapkan mampu mempromosikan
produk-produk tersebut dengan mudah dan tentunya
tidak memerlukan biaya yang besar.
Dengan adanya Media Sosial, diharapkan para
pelaku bisnis skala UKM:
Memperkenalkan produk mereka kepada
masyarakat, tidak saja untuk masyarakat lokal.
Tetapi kepada masyarakat mancanegara.
Mampu mengidentifikasikan keinginan dari para
konsumen dengan cara adanya komunikasi yang
rutin
antara
pemilik
bisnis
dan
calon
konsumen/konsumen itu sendiri.
Mampu beradaptasi dengan teknologi yang akan
mempermudah para pebisnis.
Mampu beradaptasi dengan perubahan trend
yang terjadi dimasyarakat. Sehingga mereka tidak
akan ketinggalan jaman dengan kondisi masyarakat
yang selalu berubah-ubah keinginannya (trend).
Mampu menjadikan para pelanggan sebagai
konsumen yang loyal, karena mampu menjembatani
semua keluhan terhadap produk yang di jual.
Mampu memberikan info-info yang terbaik dari
produk yang terbaru serta memberikan layanan
yang berkualitas.
Tidak perlu memikirkan biaya, bagaimana
memperkenalkan produk kepada masyarakat.
Karena banyak media sosial yang bersifat gratis.
Sehingga tidak memerlukan biaya yang besar.
Dengan adanya media sosial ini, diharapkan
juga mampu membangun Brand dari produk yang
mereka buat.
Dengan kata lain, Media sosial mampu
menyediakan solusi yang praktis untuk menjawab
semua kebutuhan dari UKM. Dimana kegiatan
pemasaran
khususnya
promosi
sangat
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama
dalam pemasangan iklan. Dengan adanya Media
Sosial ini, diharapkan mampu meminimalisir
pengeluaran tersebut dengan cara memanfaatkan
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aplikasi yang ada. Namun perlu diadakan penelitian
yang lebih mendalam mengenai efektifitas dari
penggunaan Media Sosial sebagai sarana promosi
dan penjualan.
Dengan adanya konsep ini para pebisnis
khususnya UKM mampu menggabungkan strategi
bisnis yang dirasakan sesuai dengan kemampuan
dengan memanfaatkan Media Sosial sebagai salah
satu media promosi. Dimana dengan adanya media
promosi yang baik, diharapkan UKM mampu
meningkatkan pangsa pasar.
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