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Mengenai C-BED 
Community-Based Enterprise Development (C-BED) adalah program pelatihan 

inovatif yang rendah biaya yang dirancang oleh International Labour Organization 

(ILO) untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pemberdayaan 

masyarakat lokal guna meningkatkan mata pencaharian, produktivitas dan kondisi 

kerja.  

 

C-BED merupakan pendekatan pelatihan yang unik sebagai sebuah program yang 

dibangun di atas kegiatan peer-to-peer, kegiatan ini merupakan kegiatan 

berdasarkan metode belajar yang tidak membutuhkan peran guru, ahli, atau 

konsultan eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang keterampilan yang 

hendak dikembangkan. Sebaliknya, peserta C-BED bekerja bersama melalui 

serangkaian kegiatan dan diskusi yang hanya dipandu dengan instruksi yang 

mengandung petunjuk untuk setiap langkah yang terdapat di dalam manual 

pelatihan. Peserta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah 

mereka miliki. Melalui interaksi inilah, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

baru dapat dikembangkan. Dengan cara ini, program ini hanya membutuhkan 

sedikit biaya, dan dapat menjadi pilihan berkelanjutan bagi setiap organisasi atau 

komunitas. 

 

Program C-BED mengandung struktur yang terdiri dari dua paket pelatihan utama 

yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi untuk mendirikan bisnis dan 

menjalankan bisnis melalui fokus dalam bidang pemasaran, manajemen finansial, 

dan perencanaan kegiatan. Paket pelatihan ini berjudul C-BED untuk Calon 

Wirausahawan (C-BED for Aspiring Entrepreneurs) dan C-BED untuk Operator Usaha 

Kecil (C-BED for Small Business Operators). Selain itu, sejumlah alat untuk 

menguatkan kompetensi bisnis dan meingkatkan keterampilan untuk sektor tertentu 

terus dikembangkan. Paket ini dapat diterapkan baik sebagai pelatihan tersendiri 

atau dalam format modular yang terintegrasi dalam program yang sudah ada.  

 

Mengenai Paket Kerajinan Tangan: 

Paket Pelatihan: 

Paket Kerajian Tangan sebaiknya digunakan untuk membantu calon pemilik dan 

para pemilik usaha kerajinan tangan untuk memulai dan meningkatkan bisnis 

mereka. Paket ini berfokus pada prinsip bisnis utama untuk membangun dari apa 

yang sudah diketahui oleh para peserta dari pengalaman mereka dalam 

mengelola usaha kerajinan tangan dan membantu mereka untuk belajar lebih 

banyak lagi. Paket ini juga dapat dibangun dari pembelajaran dalam alat C-BED 

yang lainnya seperti SBO atau AE. Peserta membawa pengalaman yang telah 

diperoleh dan membagikannya dan di akhir pelatihan akan membawa pulang 
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rencana tindakkan prioritas (setidaknya 3 tindakkan untuk memperkenalkan 

perbaikkan pada bisnis mereka). Pada akhir pelatihan, peserta akan telah: 

• Memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan usaha kerajinan 

tangan yang lebih meningkat dan maju  

• Menguatkan kompetensi yang penting untuk menganalisis prospek kerja atau 

kondisi kerja yang ada 

• Mengokohkan potensi pengembangan usaha  

• Mengidentifikasi langkah dan tindakkan untuk meningkatkan bisnis atau 

memulai ide bisnis 

• Membuat keputusan atas tindakkan yang perlu diambil di masa depan 

• Mengambil langkah awal dalam merencanakan kolaborasi dan asosiasi yang 

efektif 

 

Panduan Praktik yang Baik: 

Selama hari pelatihan, peserta akan diperkenalkan pada dan menjadi lebih 

terbiasa untuk menggunakan Panduan Praktik yang Baik / Good Practice Guide 

(GPG), yang di kemudian hari dapat digunakan untuk semakin memajukan 

pembelajaran mereka dan mendukung mereka dalam mendirikan atau 

meningkatkan bisnis mereka. GPG mengandung praktik terbaik, alat dan kegiatan 

tambahan yang melengkapi hal yang telah tercakup dalam pelatihan yang 

dimaksudkan untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta dalam 

rangka mendirikan atau meningkatkan bisnis mereka. Latihan ini mungkin memiliki 

ketergantungan hingga tingkat tertentu terhadap GPG tetapi jika peserta tidak 

memiliki panduan ini, sesungguhnya hal ini tidak akan menghalangi peserta untuk 

bergerak maju, jika perlu peserta dapat melewatkan kegiatan tersebut. Jika Anda 

memukan tanda ini: 

 

 

 

 

Pesan kepada Kelompok 

 

Pada akhir pelatihan C-BED ini, Anda akan memiliki rencana yang jelas terkait 

langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil guna memulai atau meningkatkan 

bisnis Anda. Pemahaman Anda terhadap prinsip dasar dalam menjalankan bisnis 

akan menjadi jauh lebih kuat dan Anda akan memiliki hubungan awal dengan 

pihak di komunitas Anda yang berpotensi untuk mendukung atau bekerja sama 

dengan Anda guna mencapai keberhasilan yang saling menguntungkan di masa 

depan.  

 

Tanda ini berarti Anda harus mengacu kepada Panduan Praktik yang 

Baik / Good Practice Guide guna mendapatkan informasi lebih. 
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Gaya pelatihan ini berbeda dari pendekatan pendidikan trandisional. Pelatihan ini 

tidak menyediakan guru, pelatih atau ahli untuk membantu Anda. Sebaliknya, 

Anda akan bekerja sama dalam kelompok untuk mengikuti instruksi sederhana yang 

menjabarkan langkah demi langkah yang perlu diterapkan dalam melaksanakan 

diskusi dan kegiatan yang terdapat dalam panduan pelatihan Anda. Karena tidak 

ada pemimpin kelompok, maka seluruh anggota kelompok, secara bergantian, 

harus membaca dengan lantang informasi dan instruksi kepada anggota yang lain, 

dan seluruh anggota kelompok berbagi tanggung jawab untuk mengawasi waktu. 

Pada pelatihan gaya baru ini, kita akan saling belajar dengan saling berbagi ide 

dan pendapat, keterampilan dan pengalaman. Agar pelatihan ini dapat berhasil, 

maka seluruh anggota harus ikut serta dalam diskusi.  

 

Anda akan diminta untuk mengisi survey di awal dan akhir pelatihan supaya dapat 

memahami dampak pelatihan. Informasi ini akan dijaga kerahasiaannya dan 

digunakan untuk meningkatkan materi pelatihan dan penyelenggaraan program di 

masa depan. Beberapa peserta pelatihan mungkin akan dihubungi di masa depan 

dalam jangka waktu 3, 6 atau 12 bulan setelah pelatihan untuk diminta mengisi 

survey lainnya guna menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk 

memahami rencana bisnis Anda. 

 

 

 

 

Instruksi dalam panduan pelatihan ini mudah diikuti dan telah disediakan juga 

durasi waktu untuk setiap langkah. Cermati tanda berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunakan flipchart sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1, 

jika Anda tidak memiliki flipchart gunakan kertas tambahan 

Tanda ini memberikan perkiraan waktu untuk 

setiap sesi 

Ketika menemukan tanda ini, bacalah 

dengan lantang 

Ketika menemukan tanda ini, Anda 

membaca instruksi dan mengerjakan 

Ketika melihat tanda ini, Anda diminta untuk 

saling berbagi 
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Sebelum memulai pelatihan, ikuti langkah sederhana berikut ini untuk 

mempersiapkan pelatihan. 

• Isi survey pra pelatihan. Mintalah kepada penyelenggara jika Anda belum 

mendapatkan salinan atau jika lembar yang Anda miliki telah terisi. 

• Bentuk kelompok kecil yang teridiri atas 5-7 orang. Penyelenggara akan 

memandu Anda mengenai cara terbaik untuk melakukan hal ini. 

• Tentukan satu anggota kelompok yang bersedia menjadi ‘Pembaca 

Kelompok’ di awal pelatihan. Peran ‘Pembaca Kelompok’ adalah membaca 

informasi dan instruksi dengan lantang bagi kelompok. Setiap anggota 

kelompok yang memiliki kemampuan baca tulis dasar dapat menjadi 

‘Pembaca Kelompok’ dan usahakan agar peran ini dapat dipegang secara 

bergantian oleh seluruh anggota kelompok selama pelatihan berlangsung.  

 

Seluruh anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengawasi waktu tetapi 

sebaiknya ada satu anggota yang ditunjuk untuk setiap sesi guna memberikan 

peringatan terkait sisa waktu pada setiap langkah yang sedang di laksanakan. 

Anda tidak perlu mengikuti saran penggunaan waktu yang diberikan dengan kaku, 

tetapi Anda harus dapat mengelola waktu sedemikian rupa sehingga keseluruhan 

waktu pelatihan yang tersedia dapat mencakup seluruh sesi yang telah 

direncanakan. Jika satu kegiatan memakan waktu lebih lama dari yang disarankan, 

coba untuk memotong waktu kegiatan yang lain sehingga jumlah total waktu 

pelatihan tidak berubah, dan alokasi waktu untuk setiap sesi dapat dibuat cukup 

seimbang. 

 

Seluruh anggota kelompok akan memperoleh panduan pelatihan yang sama. 

Tugas individual dan kelompok dapat dikerjakan di panduan ini. Kelompok juga 

dapat mengerjakan kegiatan secara bersama-sama di kerta flipchart apabila 

tersedia. 

 

Selamat menjalankan pelatihan! 
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Sesi 1: 

Pendahuluan 
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Sesi 1: Pendahuluan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sesi ini Anda akan saling berkenalan dan akan diperkenalkan dengan gaya 

pelatihan yang digunakan. Pada pelatihan ini Anda akan belajar tanpa kehadiran 

guru. Anda akan saling membantu dengan cara saling berbagai pengalaman yang 

berbeda dan mengajukan pertanyaan ketika Anda kesulitan memahami kegiatan 

tertentu. Anda akan menyelesaikan satu kegiatan tunggal. Tujuan dari sesi ini 

adalah: 

• Mengidetifikasi sesi pelatihan, alokasi waktu untuk hari ini, harapan (misal., 

rencana tindakkan) dan pengaturan lokakarya (misal. jeda, minuman) 

• Daftar nama beberapa peserta pelatihan  

• Memahami gaya pembelajaran untuk kursus ini, termasuk kegiatan dan kerja 

kelompok  

• Memahami pentingnya berbagi ide dan saran 

• Memahami keunggulan daya saing Anda dan bagaimana Anda dapat 

menyampaikannya, dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk 

mencapai keberhasilan 

 

 

Kegiatan 1A: Saling Berkenalan  

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Setiap peserta memperkenalkan diri dengan menyebutkan: 

• Nama lengkap dan nama panggilan yang hendak digunakan selama sesi 

• Alamat bisnis 

• Berapa lama bisnis telah berdiri (jika berlaku) 

Ikhtisar Sesi: 

20 Menit 

20 MEnit 

Pada Kegiatan 1A, Anda akan memperkenalkan 

diri secara singkat sehingga Anda dapat saling 
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• Tujuan menghadiri sesi ini dan apa yang hendak Anda peroleh supaya 

dapat membantu bisnis Anda 

2. Setiap orang membagikan foto, contoh kerajinan tangan, kartu nama atau 

gambar dari produk masing-masing yang paling laris terjual supaya dapat 

dilihat peserta yang lain. Letakkan di dinding atau di tengah meja, atau 

biarkan peserta yang lain untuk melihatnya di telefon genggam Anda. 

Idealnya, setiap orang membawa dua contoh produknya ke pelatihan. 

Tunjukkan contoh produk ini di dalam kelompok. Contoh produk ini nantinya 

akan digunakan dalam beberapa latihan yang akan dilaksanakan. 

3. Isi lembar di bawah ini (jika tidak sekarang, bisa juga di saat jeda dan makan 

siang) 

 

Tabel 1A: Informasi Peserta 

Nama Peserta Alamat Bisnis Nomor telefon / 

Alamat email 

   

   

   

   

   

   

   

   

Pada kegiatan ini Anda telah mengenal satu 

dengan yang lain, siapa rekan Anda dan sedikit 
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Sesi 2: 

Menciptakan 

Sistem 
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Sesi 2: Menciptakan Sistem 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pada sesi ini, kita akan mendengar dua contoh yang akan menunjukkan kepada 

kita mengenai nilai dari penggunaan sebuah sistem untuk menjalankan bsinis 

kerajinan tangan yang sukses. Hal ini akan membantu kita untuk berdiskusi 

mengenai manfaat penggunaan sistem seperti ini. Kita akan membandingkan 

operasi kedua bisnis, bisnis yang satu menggunakan sistem sementara yang lainnay 

tidak. Kedua cerita ini akan menunjukkan nilai dari penggunaan sistem dalam 

merencanakan dan menjalankan bisnis kerajinan tangan yang sukses, dan menuju 

pada diskusi terkait menfaat penggunaan sistem. Anda akan melakukan 5 

kegiatan.  

 

 

Kegiatan 2A: Studi Kasus 1 

    

Apakah ada yang bersedia membaca contoh pertama? 

 

 

[5 menit] Doni, pemilik bengkel produksi kerajinan tangan yang mempekerjakan 4 

karyawan, merasa kelelahan. Ia telah berkerja tanpa henti, naum, terlepas dari 

seberapa giat ia bekerja, hutangnya semakin menumpuk. Ia terus menambah jenis 

produk baru, tetapi ia kebingungan mengapa ia harus selalu meminjam uang untuk 

membayar tagihannya. Ia takut untuk mencari tahu jumlah keseluruhan hutangnya 

dan ia bahkan tidak dapat mengingat semua orang yang telah memberikannya 

pinjaman. Sekarang, para retailer terbaiknya satu persatu mulai meninggalkannya, 

dan para pemasoknya mulai menagih hutangnya agar dilunasi sebelum mereka 

mengirimkan bahan baku kepadanya lagi. Jika ia tidak dapat memperoleh bahan 

kayu maka ia harus membatalkan pesanan yang telah ia terima, padahal, 

retailernya telah memberikan peringatan bahwa jika ia melakukan pembatalan lagi 

maka mereka akan berhenti membeli produk darinya. 

 

2 1, 2, & 3 

Ikhtisar sesi 

 

45 Menit 

 



Program Daya Saing Usaha Keci l  ASE AN  

Pembuat Keraj inan Tangan:  Panduan Pe lat ihan

   

12

Meskipun dirinya tidak memiliki pengetahuan mengenai perbedaan jenis-jenis kayu 

atau tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai keterampilan 

memahat, Doni memiliki keterampilan dasar dan telah mempekerjakan pemahat 

berpengalaman. Jika para pemahat ini meninggalkan dirinya, maka ia tidak dapat 

melakukan produksi lagi. Bulan lalu, ia mulai memproduksi manik-manik kaca juga 

setelah mendengar bahwa beberapa perempuan yang trendi bercerita mengenai 

berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk membeli kalung di department 

store di pusat kota. Para karyawannya tidak suka dipeirntahkan untuk membuat 

produk tersebut, mereka mengeluh bahwa mata mereka kesulitan melihat lubang 

jarum, dan jemari mereka terlalu besar untuk memegang manik-manik saat 

berusaha merangkainya; mereka juga terus-menerus menjatuhkan manik-manik 

yang mahal tersebut ke lantai. Ia tidak tahu berapa banyak yang telah hilang, 

tetapi sepertinya cukup banyak. Minggu lalu, putranya yang masih kecil datang ke 

took dan terpeleset karena salah satu manik-manik yang tergeletak di lantai, 

untungnya, ia tidak terluka parah. 

 

Kemarin, ia melihat sebuah bantal tenun yang indah di sebuah took, dan ia berpikir 

ia dapat menutupi kerugian dari produk kalungnya dengan membuat bantal. 

Tetapi ia tidak punya mesin jahit, dan karyawannya tidak ada yang mampu 

menjahit, tetapi ia berpikir seharunya membuat bantal tidak sulit untuk dilakukan, 

pekerjanya hanya perlu membuat empat lajur jahitan yang lurus! 

 

Minggu lalu, pemahat terbaiknya berhenti tanpa memberikan pemberitahuan, 

meskipun Doni masih berhutang upah pada pekerja tersebut. Ia mendengar bahwa 

pekerjnya mendapatkan pekerjaan di bengkel lain dan mendapatkan gaji yang 

lebih tinggi. Doni menduga pekerjanya yang lain juga berniat untuk berhenti. 

Sebelumnya, mereka sering memberikan saran terakit rancangan baru dan 

membantu dirinya mengeringkan kayu dengan tepat sehingga kayu tersebut tidak 

melengkung atau retak, tetapi sekarang para pekerjanya bahkan tidak lagi 

mengajak dirinya berbicara. Ia berpikir mungkin ia harus menunda pembayaran 

upah mereka sehingga mereka terpaksa menunda keinginan mereka untuk 

berhenti demi menunggu upah mereka dibayarkan. 

 

 

Kegiatan 2B: Studi Kasus 2 

 

   Apakah ada peserta lain yang bersedia membacakan contoh kedua 

ini? 

 

 

[5 menit] Ketika masih muda, Nia belajar cara mewarnai dan memblokir kain 

cetakkan dari ibu dan neneknya. Ia belajar gambar dan desain tradisional di 
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sekolahnya, an keluarganya memiliki harga yang berharga berupa desain asli dari 

nenek buyutnya yang dikagumi seluruh penduduk di desanya. Ia membuka sebuah 

bengkel block-printing bersama dengan ibu dan neneknya setelah berkonsultasi 

dengan pamannya, seorang pebisnis terkemuka. Pamannya menawarkan diri untuk 

melatihnya apabila ia bersedia membantu menjalankan bisnisnya, setelah bekerja 

di bawah panduan pamannya selama enam bulan, ia telah mempelajari 

pentingnya memiliki sebuah sistem yang dapat digunakan secara berulang, cara 

membuat catatan, dan cara melakukan riset pasar. Ketika paman dan dirinya 

merasa dirinya telah siap untuk membuka bengkelnya sendiri, keduanya membuat 

kontrak yang merinci bagaimana diirnya akan mengembalikan uang yang telah 

dipinjamkan oleh pamannya untuk membeli bahan baku pertamanya. 

 

Ketiga perempuan tersebut setuju bahwa Nia akan bertanggung jawab atas 

pengelolaan bisnis sementara ibunya akan menangani bagian pencetakkan dan 

neneknya akan bertanggung jawab sebagai pendesain utama. Pada tahun 

pertama, Nia tidak banyak menghabiskan waktu di bengkel, ia menggunakan 

sebagian besar waktunya untuk bertemu dengan para pemasok dan para retailer 

dan membangun hubungan, serta mempelajari produk apa yang tersedia di pasar 

dan bagaimana penjualannya. Pada enam bulen pertama, keadaan tidak terlalu 

baik, hingga pada satu kesempatan, pesanan mulai datang secara teratur; tetapi 

para perempuan telah membuat rencana dan telah berhemat sehingga mereka 

mampu untuk tetap melunasi tagihan. Mereka bangga bahwa pada tahun 

pertama, mereka mampu menghasilkan sedikit laba, dan mereka tidak pernah 

terlambat membayar cicilan ke paman Nia. 

Karena ketiga perempuan pahan cara merancang dan mencetak, ibu dan 

neneknya dapat saling membantu, dan Nia dapat membantu keduanya ketika 

mereka mendapatkan pesanan dalam jumlah besar yang harus diselesaikan dalam 

waktu yang singkat. Hingga saat ini, mereka mendapatkan satu pesanan besar, 

yang mereka selesaikan dua hari lebih awal dari waktu yang telah dijanjikan. 

Retailer tersebut berkata bahwa ia puas karena produk yang dikirimkan sesuai 

dengan pesanannya dan pelanggannya telah mengungkapkan bahwa mereka 

juga senang akan produk tersebut. Ia ingin memesan produk yang sama setelah ia 

melunasi pesanan yang pertama. Ia juga betanya apakah mereka mampu 

membuat sabun buatan tangan, yang disukai para gadis remaja, tetapi Nia 

dengan sopan menjelaskan bahwa meskipun produk tersebut sangat 

menguntungnkan, tetapi produk itu tidak tepat untuk bisnisnya, ia memberikan 

nama penghasil produk jenis tersebut kepada retailernya, pelanggannya 

menngucapkan terima kasih. 

 

Meskipun demikian, ia tertarik untuk memperluas bisnisnya ke produk pakaian. 

Setelah ia melunasi pinjamannya ke pamannya, ia berencana untuk meminjam dari 

bank untuk membeli mesin jahit. Pamannya menawarkan untuk menjamin 

pinjamannya dan pemilik bank berkata bahwa sejarah peminjamannya 
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menunjukkan bahwa dirinya merupakan calon peminjam yang berisiko kecil. 

Sementara itu, ia belajar dari penjahit yang paling terampil di wilayahnya. Penjahit 

tersebut menyatakan keinginannya untuk bekerja dengan dirinya ketika ia siap 

untuk mempekerjakan penjahit. 

 

 
 

Kegiatan 2C: Membandingkan Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan sebanyak mungkin kesalahan yang dilakukan Doni ketika 

menjalankan bisnisnya dan tuliskan sebanyak mungkin hal yang telah 

dilakukan dengan tepat oleh Nia. Tuliskan di flipcharts.  

2. Setelah melakukan hal tersebut, kita dapat melanjutkan ke Sesi 2 dari 

Panduan Praktik yang Baik untuk mempelajari sistem lebih mendalam lagi. 

Pembaca Kelompok akan membacakan informasi mengenai sistem yang 

tersedia di bagian bawah. 

 

Sebuah sistem adalah seperangkat prosedur yang teratur dan terinci yang 

dibuat demi menyelesaikan sebuah tugas: Melakukan sebuah kegiatan yang 

khusus, melaksankana sebuah tugas, menyelesaikan masalah dengan efisien 

dan menghasilan kualitas yang konsisten. Sebuah sistem yang baik teridak harus 

rumit, semakin mudah diikuti semakin baik. Sebuah sistem seirng kali dimulai 

dengan sebuah daftar cek yang jelas, langkah demi langkah terkait hal yang 

harus dilakukan. Sebuah sistem yang baik akan membantu Anda untuk 

menjalankan bisnis Anda dan mencapai tujuan Anda dengan cara yang lagis, 

dapat diulangi, dan efisien dengan sesedikit mungkin gangguan. 

 

3. Bahas sistem apakah yang Nia pergunakan di bisnisnya dan tuliskan di 

Flipchart 2.  

4. Bahas sistem apa yang dapat dengan segera Doni terapkan sehingga 

bisnisnya dapat membaik. Apakah ada sistem lain yang perlu ia buat seiring 

dengan waktu? Tulis di Flipchart 3 

 

Pada kegiatan ini, kita akan membahas apa yang 

dimaksud dengan sistem dan membandingkan 

kedua cerita.  

10 Menit 
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Pada kegiatan ini kita telah membandingkan sebuah bisnis yang menggunakan 

sistem dengan yang tidak menggunakan sistem dan kita telah mengenali beberapa 

sistem yang telah digunakan dan yang dapat digunakan.  

 
 

 

Kegiatan 2D: Menggunakan Sistem 

 

 
 

 

 

 

1. Lanjutkan bagian bawah di halaman yang baru saja kita baca, kita melihat 

beberapa bidang dimana sebuah sistem dapat membantu seorang seniman 

untuk memperoleh keberhasilan. Apakah ada yang telah menggunakan 

sistem serupa di bidang ini?  

2. Bahas dan catat hasil diskusi di Flipchart 

3. Pastikan untuk membahas bagaimana sistem tersebut juga telah membantu 

Anda.  

 
Pada sesi ini kita telah mencermati apa itu sistem, cara penggunaannya dan 

bagaimana sistem dapat memberikan bantuan.  

 

 

Kegiatan 2E: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

Pada kegiatan terakhir dari sesi ini, kita akan menentukan beberapa 

tindakkan untuk meningkatkan atau membuat sebuah sistem di binis 

kita. Ingatlah semua hal yang telah dibahas hingga saat ini terkait 

dengan pembuatan sistem, luangkan beberapa menit untuk mencatat 

pemikiran Anda.   

 

 

 

10 Menit 

 

Pada kegiatan ini kita akan membahas beberapa kegunaan sistem.  

 



Program Daya Saing Usaha Keci l  ASE AN  

Pembuat Keraj inan Tangan:  Panduan Pe lat ihan

   

16

1. Masing-masing menggunakan Tabel 2E: Rencana Tindakkan Pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak dibuat guna meningkatkan sistem di 

bisnis masing-masing. Apakah ada perbaikkan yang hendak Anda buat 

berdasarkan apa yang telah dipelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan sistem apa yang hendak Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Tuliskan bagaimana Anda akan membuat perubahan tersebut 

3. Tuliskan kapan Anda akan membuat perubahan tersebut? 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

 

Tabel 2E: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

dapat membuat 

perubahan ini? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

Pada sesi ini Anda telah mendengar dua studi kasus yang 

menggambarkan nilai kepemilikkan sebuah sistem dalam menjalankan 

bisnis kerajinan tangan. Sistem sebaiknya sederhana dan mudah diikuti. 

Lihat sesi 1 di GPG Anda untuk memperoleh informasi lebih banyak.  

  

10 Menit 
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Sesi 3: 

Anda dan 

Produk Anda 



Sesi 3: Anda dan Produk Anda 
 

 

                        

 

 

 

 

Ikhtisar sesi: 

 
 
 
 

Pada sesi ini, kita akan mulai menilai kekuatan dan kelemahan bisnis kita supaya 

dapat menilai kedua faktor tersebut serta produk kita dengan lebih baik. ‘pada 

contoh, kita telah menyaksikan bahwa Nia mempertahankan kendali dari 

pertumbuhan bisnisnya dengan menilai keterampilannya dan sumber daynya 

sebelum mulai memperluas bisnisnya. Anda akan melakukan 4 kegiatan.  

 

 
 

Kegiatan 3A: Kekuatan dan Keterampilan Anda 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda akan menuliskan kekuatan dan keterampilan 

utama Anda.  

 

 

 

10 Menit 

 

1. Sekarang, cukup tuliskan satu atau dua keterampilan dan kekuatan Anda di 

setiap kolom. Anda dapat melihat halaman sebelum grafik di GPG untuk 

mendapatkan ide mengenai informasi yang dapat dicantumkan di grafik. 

  

60 menit 

 
2 
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Tabel 3A: Kekuatan dan Kelemahan 

Siapa 

Anda 

dan 

siapa 

yang 

bekerja 

dengan 

Anda? 

Apa 

yang 

Anda 

buat? 

Apa 

keterampilan 

Anda? 

Bahan 

baku apa 

yang 

Anda 

gunakan? 

Tempat kerja 
Anda: 
Apa 

perlengkapan, 

alat, utilitas 

yang Anda 

miliki dan 

gunakan? 

Apakah 

Anda 

bekerja 

sepanjang 

tahun, 

atau 

musiman? 

Penuh 

atau 

paruh 

waktu? 

Apakah 

Anda 

punya 

sumber 

penghasilan 

yang lain? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

Pada kegiatan ini Kita telah merinci ebberapa keterampilan dan kekuatan 

kita.  

 

 

 

Kegiatan 3B: Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

Pada kegiatan ini ktia akan mencermati kekuatan 

dan kelemahan kita.  
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1. Pada Tabel 3B (yang juga dapat Anda temukan di GPG Anda), silahkan 

meringkas hal yang telah anda pelajari terkait dengan kemampuan dan 

kekurangan yang paling utama yang Anda miliki. Contohnya, saya adalah 

pemahat kayu yang paling terampil secara teknis di daerah saya, tetapi 

saya kekurangan bahan baku kayu yang baik, dan bahan yang saya miliki 

sering melengkung dna retak. Coba pikirkan kelebihan dan kekurangan yang 

Anda utama miliki. 

 
 

Tabel 3B: Kekuatan dan kelemahan Anda 

Kekuatan saya Kelemahan saya 

  

 

 

 

 

  

Pada kegiatan ini, kita telah mencermati baik kelkuatan maupun 

kelemahan kita  
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Kegiatan 3C: Membahas Kekuatan dan Kelemahan 

 

 

Pada kegiatan ini Anda akan membahas kekuatan dan kelemahan Anda 

secara bersamaan.  

 

 

 
30 Menit 

 

 

1. Saling menunjukkan isi dari lembar kerja yang sebelumnya telah Anda 

lengkapi. Pastikan setiap orang telah menyelesaikan kegiatan.  

2. Cermati kekuatan dan kelemahan yang lain 

3. Bahas bersama-sama apa kekuatan utama yang dapat Anda gunakan 

sebagai keunggulan Anda yang sebelumnya terabaikan. 

4. Tuliskan saran yang mungkin Anda peroleh. 

5. Anda dapat melakukan hal ini bersama orang lain dalam kelompok guna 

mendapatkan ide sebanyak mungkin. Bekerjalah dengan orang baru setiap 2 

atau 3 menit.  

 
 

Pada kegiatan ini Anda mencermati kekuatan orang lain yang mungkin 

juga dimiiki oleh diri sendiri dan apa yang perlu Anda tingkatkan. Apakah 

ada yang mendapatkan ide baru untuk bisnisnya? Penting bagi seorang 

seniman untuk saling berbagi guna mendapatkan inspirasi.  

 

 

Kegiatan 3D: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

Pada kegiatan akhir di sesi ini kita memutuskan beberapa tindakkan 

kongkrit guna meningkatkan atau membuat sebuah sistem untu bisnis 

kita. Ingatlah semua hal yang telah dibahas hingga saat ini terkait 

dengan bisnis kita, dan diri kita sendiri. Luangkan beberapa menit untuk 

menuliskan pikiran Anda.   

 

 

10 Menit 
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1. Masing-masing peserta menggunakan Tabel 3D: Rencana tindakkan pribadi 

untuk menuliskan 1-3 perubahan yang hendak kita buat guna meningkatkan 

sistem dalam bisnis kita. Apakah ada perbaikkan yang hendak kita buat 

berdasarkan hal yang telah kita pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan sistem yang akan Anda terapkan atau perbaiki. 

2. Tulis bagaimana Anda akan mewujudkan perubahan tersebut 

3. Kapan Anda akan mewujudkan perubahan ini? 

4. Siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

Tabel 3D Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

akan mewujudkan 

perubahan ini? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 
 

 
Pada sesi ini Anda akan berfokus pada kekuatan dan kelemahan Anda, 

dan apa yang Anda miliki yang dapat membuat Anda memperoleh 

kesuksesan dalam bisnis Anda. Anda dapat memperoleh informasi lebih 

banyak di Sesi 2.1 pada GPG Anda. 
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Sesi 4: 

Produk Anda dari 

Sudut Pandang 

Pemilik Terakhir 
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Sesi 4: Produk Anda dari Sudut 

Pandang Pemilik Terakhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami alasan pembelian orang yang 

sesungguhnya, dengan memikirkan produk dari sudut pandang pemilik akhir. Anda 

akan melakukan 7 kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah sebagai berikut:  

• Memikirkan kebutuhan dan keinginan pemilik akhir sebelum 

mengembangkan produk 

• Memilih pasar yang menjadi target, dan tahu perbedaannya dan pelanggan 

akhir dari masing-masing pasar 

• Memahami pentingnya layanan pelanggan yang baik 

• Memahami cara meneliti pasar Anda. 

 

 

Kegiatan 4A: Pemilik Akhir 

 

Pada Kegiatan 4A Anda akan mempelajari pemilik akhir dari produk 

Anda, yaitu orang yang sesungguhnya akan memiliki dan menggunakan 

produk Anda.  

 

 

Mengapa orang membeli hal yang mereka lakukan? Jawabannya adalah: orang 

tidak membeli produk, mereka membeli solusi dair sebuah malah. Masalah meliputi 

apa yang mereka pikir atau rasakan mereka butuhkan, atau yang mereka inginkan. 

Contohnya, mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk menggantungkan sesuatu di 

dinding. Mereka perlu membeli paku, lem atau isolasi, tetapi solusi terbaik adalah 

untuk menempelkan benda ke dinding dengan alat bantu yang menghasilkan 

kerusakkan paling sedikit.  

 

75 Menit 

 

2, 3 & 4 

Ikhtisar sesi 
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Anda dapat memiliki produk terbaik di dunia, tetapi jika produk tersebut tidak 

dibutuhkan atau jika harganya terlalu mahal, Anda tidak dapt menjual produk 

Anda. Oleh sebab itu, Anda harus mengetahui sebanyak mungkin informasi 

mengenai pembeli Anda, dan siapa orang yang pada akhirnya akan memiliki dan 

menggunakan produk Anda. Kita perlu mengetahui sebanyak mungkin informasi 

mengenai orang yang berbeda-beda yang akan mempunyai kepemilikan 

sementara dan permanen atas produk yang kita jual. Kita perlu mengetahui 

masalah mereka dan bagaimana ktia dapat menyelesaikannya. Ktia perlu 

memahami kebutuhan dan keinginan mereka. 

 

 

1. Dalam kelompok Anda, bagikan pemikiran Anda mengenai hal ini. 

2. Apa pengalaman yang Anda miliki terkait alasan orang melakukan 

pembelian dan hal yang mereka lakukan?  

3. Anda dapat berbagi pengalaman baik sebagai penjual maupun konsomen.  

 

 

Pada kegiatan ini, Anda merefleksikan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan akhir Anda sekaligus memahami pentingnya pengetahuan 

mengenai kebutuhan dan keinginan seluruh pembeli Anda baik yang 

akan menjadi pemilik sementara maupun pemilik akhir dari produk yang 

dibeli. Lihat Sesi 2.2. di GPG Anda untuk memperoleh informasi 

tambahan. 

 
 

 

Kegiatan 4B: Konsumen Akhir vs. Retailers 

 

 

Pada Kegiatan 4B Anda akan merefleksikan perbedaan antara konsumen 

akhir dengan retailer Anda.  

 

Konsumen akhir Anda membeli produk yang mereka sukai, inginkan atau butuhkan. 

Seorang retailer membeli produk yang dapat mereka jual untuk menghasilkan laba. 

Kecuali jika Anda menjual produk Anda sendiri, dan menjual langsung ke pemilik 

akhir, Anda kemungkinan menjual secara grosir ke pemilik toko, yang kemudian 

menjual kembali ke konsumen akhir atau ke orang yang membeli produk tersebut 

untuk diberikan sebagai hadiah. Mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda, dan Anda harus memahami baik pelanggan Anda maupun pelanggan 

dari pemilik toko tersebut guna memperoleh kesuksesan. Pemilik toko retail 

10 Menit 
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menjalankan bisnis sama halnya dengan Anda, dan memiliki kepentingan bisnis 

yang serupa. Seperti Anda, pemilik toko berbisnis guna menghasilkan laba, dan 

perlu mengakses barang yang tepat, atau produk yang tepat, yang akan dibeli 

oleh pasar yang menjadi target mereka – konsumen akhir yang baru saja kita 

bahas. Anda dapat memikirkan produk Anda sebagai bahan baku mentah retail: 

oleh sebab itu harus berupa bahan dengan jenis yang tepat, kualitas, harga, 

konsistensi dan ketersediaan yang sesuai. 

 

Pasar yang menjadi target Anda adalah pasar yang pihak yang Anda jual secara 

langsung. Memilih pasar yang sesuai untuk menjual sama pentingnya dengan 

membuat produk yang tepat 

 

 

 

10 menit 

 

 

1. Lengkapi Tabel 4B guna membantu Anda memikirkan pelanggan Anda 

2. Bedakan pemilik akhir dengan retailer 

3. Pikirkan ketertarikkan mereka dan lengkapi tabel berikut 

4. Coba untuk mengingat aspek yang telah dibahas seperti reliabilitas, harga 

dan konsistensi 

5. Definisikan pasar yang menjadi target Anda berdasarkan hasil dari latihan ini 

 

 

Tabel 4B: Pasar yang Menjadi Target 

 Retailers Pemilik Akhir 

Apakah Anda memiliki 

konsumen jenis ini? 
� Ya � Tidak � Ya � Tidak 

Apa yang mereka sukai 

dari produk Anda? 
  

Apa yang mereka sukai 

dari layanan Anda? 
  

Bagaimana Anda dapat 

menjawab kebutuhan 

mereka (dalam bentuk 

produk)? 
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Bagaimana Anda dapat 

menjawab kebutuhan 

mereka (dalam bentuk 

layanan)? 

  

 

 

Pada kegiatan ini, Anda mencermati pasar yang menjadi target Anda 

dan siapa yang memahami mereka dengan lebih baik. GPG Anda 

memiliki informasi yang lebih lengkap di Sesi 3. 
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Kegiatan 4C: Layanan Pelanggan 

 

Pada Kegiatan 4C Anda akan meninjau pentingnya layanan pelanggan 

yang baik bagi keberhasilan sebuah bisnis.  

 

5 menit 

 

Pada bagian puncak di daftar yang perlu dimiliki setiap perusahaan adalah 

perlunya untuk bekerja dengan pemasok yang dapat diandalkan. Seperti halnya 

Anda, pemilik toko bekerja keras untuk mendapatkan sedikit uang, dan harus 

memenangkan kompetisi yang ketat. Tingkat keandalan Anda sebagai seorang 

pemasok sama pentingnya bagi mereka seperti halnya bagi Anda, dan bahkan 

dapat menjadi lebih penting daripada memperoleh desain terkini. 

 
Pada kegiatan ini, pembaca kelompok akan membacakan beberapa informasi 

mengenai Nia dan cara dirinya membuat bisnisnya berhasil sebelum Anda 

mengerjakan latihan.  

 

Nia menyadari bahwa hubungan yang baik dengan pembelinya sangat penting 

dan hendak memastikan bahwa ia dapat menjadi pemasok yang baik. Ia memiliki 

satu klien besar yaitu Pak Kurniawan yang membeli hingga 70 persen dari seluruh 

produknya. Kunci keberhasilannya adalah ia memahami bahwa Pak Kurniawan 

berkecimpung dalam industri yang sangat kompetitif dan ketika ia merancang 

produk baru ia melakukannya untuk pembeli akhir, sehingga membantu Pak 

Kurniawan tetap berada selangkah di depan pesaingnya.  

 

Pak Kurniawan sering memesan dalam jumlah besar, terkadang hingga mendekati 

dua kali laju produksi rata-ratanya. Untuk situasi seperti ini, Nia membuat sistemnya 

bekerja dengan konsisten. Ia telah membuat perjanjian dengan Pak Kurniawan 

bahwa beliau akan memberikan pemberitahuan setidaknya 1 bulan lebih dahulu 

terkait tanggal pengiriman yang diharapkan jika ia hendak memesan di atas laju 

produksinya, dan bukannya 2 minggu lebih awal seperti di waktu normal. Sebagai 

gantinya, Nia akan memberikan potongan harga yang cukup besar untuk pesanan 

dalam jumlah besar. Pada kesempatan lain, ia akan menawarkan potongan harga 

dalam bentuk waktu pembayaran: beliau dapat membayar dua minggu kemudian 

dan bukannya satu minggu setelahnya. Ketika kedua pihak menyepakati kondisi ini, 

Nia yakin dapat mengirimkan barang sesuai pesanan, dan tepat waktu. Ia ingin 

mengirimkan produk yang tepat dan dapat diandalkan untuk memenuhi pesanan 

sehingga tidak mengecewakan pembelinya. Ketika ia tidak mampu memenuhi 

targetnya, ia memastikan dirinya memberikan peringatan pada Pak Kurniawan 

atau pembelinya yang lain sesegera mungkin dan menjelaskan masalah yang tidak 

ia duga atau kejadian yang tidak terduga, sehingga pembeli memiliki cukup waktu 

untuk mencari pemasok lain. Ketika Nia tidka yakin akan harapan beberapa 
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pembelinya, ia tidak ragu untuk bertanya. Ia tidak mau memberikan janji palsu dan 

ingin membuat keadaan pembelinya menjadi lebih mudah. Nia sekarang memiliki 

reputasi yang baik karena produknya memiliki kualitas yang baik dan karena ia 

dapat diandalkan dalan pengiriman pesanan.  
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1. Bahas dalam kelompok apa nasihat yang akan Anda berikan pada diri Anda 

sendiri dan sesama produsen kerajinan tangan guna mempertahankan 

reputasi sebagai pemasok yang dapat diandalkan.  

2. Gunakan kata kunci di bawah untuk menyusun nasihat Anda. Pembaca 

kelompok akan memabcakan dengan lantang. 

3. Gunakan setidaknya 4 kata kunci dan catat ide Anda di Tabel 4C. 

  

Tabel 4C: Layanan pelanggan 

Kata kunci: 

• Reliabilitas/Handal 

• Kepeercayaan 

• Inovasi 

• Senang membantu/memiliki banyak sumber daya 

• Cepat Tanggap 

• Kualitas 

• Komunikasi 

• Reputas 

Nasihat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Menit 
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Pada kegiatan ini, Anda merefleksikan apa yang membuat Anda 

menjadi pemasok yang baik dan cara menyediakan layanan 

pelanggan yang baik guna memperoleh reputasi yang baik.  

 

 

 

Kegiatan 4D: Pasar yang Menjadi Target dan 

Kesesuaian Pelanggan 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda akan meninjau pasar yang menjadi target dan 

kesesuaian pelanggan. Memastikan kesesusaian yang baik akan 

membantu memastikan pasokkan yang baik.  

 

 

1. Gunakan Tabel 4D di bawah untuk membantu Anda mengidentifikasi  

pasar terbaik dan pelanggan yang paling sesuai untuk Anda 

2. Lengkapi tabel untuk membantu mengidentiifkasi pasar yang 

menjadi target Anda 

Tabel 4D: Pasar dan Kesesuaian Pelanggan Terbaik 

Siapa yang membeli 

produk saya? 
 

Siapa yang 

menggunakan 

produk saya? 

(konsumen akhir) 

 

Pasar yang menjadi 

target saya: toko 

jenis apa? 

 

Dimana letak pasar 

yang menjadi target 

saya? 

 

Apa keunggulan 

kompetitif saya? 
 

Apa yang dapat 

dilakukan untuk 

meningkatkan bisnis 

saya? 
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Bersama dengan latihan yang Anda selesaikan sebelumnya Anda 

harusnya memiliki ide yang lebih baik dalam hal membuat bisnis Anda 

unik dan cara memberikan layanan yang baik pada pelanggan Anda 

dengan memahami pasar Anda. Lihat Sesi 4.1 pada GPG Anda untuk 

mendapatkan informasi lebih lengkap.  

 

 

 

Kegiatan 4E: Riset Pasar 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda akan merefleksikan cara mempelajari 

pelanggan Anda lebih mendalam lagi melalui riset pasar.  

 

 

Salah satu cara terbaik untuk mempelajari produk apa yang akan dibeli oleh pasar 

Anda adalah dengan bertanya. Jika Anda adalah seorang produsen yang handal 

dan mitra bisnis yang baik, penjual grosir atau pembeli akan dengan senang hati 

menyediakan informasi untuk meningkatkan produk Anda, karena ketika produk 

Anda menjadi lebih laku, mereka juga akan mampu menjual lebih banyak lagi, dan 

kalian berdua akan menghaislkan lebih banyak uang. Ia juga akan mengagumi 

profesionalisme Anda dan keinginan Anda untuk belajar dan akan menganggap 

Anda sebagai mitra bisnis yang baik. 

 

Ketika Anda telah menjalin hubungan yang sukses dan penuh kepercayaan, 

pembeli Anda kaan lebih bersedia memberikan informasi yang akurat terkait 

pelanggan mereka, dan trend industri untuk membantu Anda menyediakan produk 

yang lebih baik pada pelanggan. Beberapa hal yang mungkin hendak Anda 

tanyakan dapat meliputi: 

• Siapa yang hendak membeli barang yang dapat Anda buat dan mengapa? 

Bagaimana gaya hidup mereka, dimana mereka tinggal? 

• Apa barang yang biasa mereka beli? Dan mengapa? 

• Apa perubahan yang diperlukan supaya produk Anda lebih menarik? 

• Apakah cukup banyak orang hendak membeli barang yang Anda buat 

sehingga setimpal dengan usaha yang Anda kerahkan untuk 

menghasilkannya? 

• Apa yang dibuat oleh pesaing utama Anda? Apa yang dapat Anda buat 

yang cukup berbeda dan lebih baik? 

• Apa rentang harga yang umum untuk produk Anda? Berapa banyak 

penjualan dalam waktu tertentu? 

• Apa kondisi umum penjualan dan pembayaran yang berlaku? 
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1. Dalam kelompok Anda, bahas beberapa ide lain terkait cara mendapatkan 

informasi mengenai pasar dan pembeli akhir Anda 

2. Apa informasi jenis lain yang dapat berguna untuk Anda dan dimana Anda 

dapat memperolehnya? 

3. Catat ide Anda pada tempat yang tersedia di bawah 

 
 

Tabel 4E: Riset Pasar 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda mencermati riset pasar dan bagaimana hal ini 

dapat membantu Anda mempelajari pelanggan Anda lebih mendalam 

lagi. Anda membahas beberapa ide terkait pertanyaan yang dapat 

diajukan dan cara mengajukannya.   

 

 

 

Kegiatan 4F: Pasar yang Tepat untuk Produk Anda 

 
Sekarang, Anda telah merefleksikan pasar Anda. Penting untuk memilih 

pasar yang tepat bagi produk Anda. Kegiatan 4F akan memberikan ide 

bagi Anda terkait jenis pertanyaan yang sebaiknya Anda jawab guna 

memahami produk yang sesuai untuk pembeli tertentu.  

 

 

 

1. Bentuk kelompok beranggotakan 2 hingga 3 orang. 

2. Saling membantu untuk melakukan latihan ini. 

10 Menit 

10 MEnit 
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3. Gunakan Tabel 4F untuk produk yang hendak Anda jual guna membantu 

Anda semakin memahami pasar Anda dan menentukan keinginan pasar 

serta memutuskan apakah pasar ini tepat untuk Anda 

4. Jawab pertanyaan pada kolom 1. Anda dapat mengulangi hal ini untuk 

produk berbeda.   
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Tabel 4F: Pasar yang Mana yang Sesuai untuk Produk Anda 

Produk: 

 Pembeli 1 Pembeli 2 Pembeli 3 Pembeli 4 Ya/tidak 

Pembeli akhir 

mana yang 

akan 

membeli ini? 

     

Perubahan 

apa yang 

dibutuhkan 

untuk 

menjual lebih 

banyak? 

     

Apakah 

pasar cukup 

besar untuk 

usaha yang 

dikerahkan? 

     

Berapa 

harga yang 

sesuai? 

     

Berapa 

banyak laba 

yang 

dihasilkan? 

     

Berapa 

banyak 

penjualan 

produk 

dalam waktu 

tertentu? 

     

Apa produk 

pesaing 

yang paling 

mendekati? 

     

Siapa 

pesaing 

saya? 
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 Pembeli 1 Pembeli 2 Pembeli 3 Pembeli 4 Ya/tidak 

Apalagi 

benda yang 

yang dapat 

dijual, tapi 

belum dimiliki 

toko, dan 

dapat saya 

buat? 

     

Lain-lain      

Lain-lain      

Lain-lain      

Lain-lain      

 

 

Pada kegiatan ini, Anda merefleksikan guna memastikan bahwa 

terdapat kesesuaian yang baik antara pasar dan produk Anda.  

 

 

 

 

Kegiatan 4G: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

 

Pada kegiatan akhr di sesi ini, kita menentukan beberapa tindakkan 

kongkrit guna meningkatkan layanan pelanggan berdasarkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai pasar Anda. Ingatlah hal-hal 

yang telah Anda pelajari hingga saat ini, luangkan beberapa menit 

untuk mencatat pemikiran Anda.   

 

 

 

1. Setiap peserta menggunakan Tabel 4G: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak dibuat alam layanan pelanggan di 

10 Menit 
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bisnis Anda. Apakah ada perbaikkan yang hendak Anda buat berdasarkan 

hal yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika demikian, 

tentukan sistem apa yang hendak Anda terapkan atau perbaiki. 

2. Catat bagaimana Anda hendak mewujudkan perubahan tersebut 

3. Catat kapan Anda hendak mewujudkan perubahan tersebut? 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini 

 

Tabel 4G: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan saya Bagaimana saya 

mewujdukan 

perubahan ini? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

Pada sesi ini, Anda merefleksikan pasar yang menjadi target Anda dan 

apa artinya bagi layanan pelanggan Anda. Anda dapat memperoleh 

informasi lebih lengkap mengenai hal ini di Sesi 3 dan 4 pada GPG 

Anda. 
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Sesi 5: 

Pengembangan 

Produk 

Berdasarkan 

Permintaan Pasar 
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Sesi 5: Pengembangan Produk 

Berdasarkan Permintaan Pasar 
 

 

 

 

 

 

 

Ikhtisar sesi: 

 
 
 
Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami nilai pengembangan produk yang 

mengikuti permintaan pasar dan untuk mulai berlatih. Anda akan mengerjakan 8 

kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah sebagai berikut: 

• Memahami perbedaan antara pengembangan produk yang diarahkan 

pasar dan yang diarahkan produk 

• Mampu memutuskan apakah Anda perlu mengubah produk Anda, dan 

bagaimana caranya 

• Memahami nilai yang Anda perkirakan dan bagaimana cara 

menggunakannya 

• Memahami cara meingkatkan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen 

 
 

Kegiatan 5A: Pengembangan Produk yang Diarahkan 

oleh Pasar- vs Diarahkan oleh Produk 

 

 

Pada kegiatan ini Anda akan mencermati perbedaan antara 

pengembangan produk yang diarahkan oleh pasar dan pengembangan 

produk yang diarahkan oleh produk itu sendiri 

 

 

Pengembangan produk yang diarahkan oleh pasar melibatkan pemilihan dan 

pemahaman atas pasar Anda terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh proses 

mendesain sementara pengembangan produk yang diarahkan oleh prpdu itu 

sendiri melibatkan pembuatan produk terlebih dahulu dan kemudian mencari pasar 

yang berpotensi membelinya. Pengembangan produk yang diarahkan pasar 

adalah pengembangan yang terfokus pada pasar.  

120 Menit 

 
5 
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1. Bahas dalam kelompok beberapa contoh dari pengembangan produk yang 

diarahkan oleh pasar dan diarahkan oleh produk 

2. Cermati kembali studi kasus dari Doni and Nia yang telah Anda dengar di 

awal pelatihan dan pikirkan mengenai bagaimana mereka mengembangkan 

produk masing-masing 

 
 

 
Pada kegiatan ini Anda merefleksikan perbedaan antara produk yang 

diarahkan pasar dan pengembangan yang diarahkan produk.  

 

 

 

Kegiatan 5B: Meninjau Ulang Produk Anda 

 
Pada Kegiatan 5B Anda akan mencermati apakah terdapat kebutuhan 

untuk mengubah produk Anda. Terdapat sejumlah alasan berbeda 

mengapa Anda meraa butuh mengubah produk Anda. Alasan ini dapat 

terkait pasar atau bisnis.  

 

Keinginan dan kebutuhan pasar dan konsumen tidak statis. Keinginan dan 

kebutuhan ini berubah seiring dengan waktu. 

• Selera dan trend berubah seiring dengan waktu. Apa yang dinilai trendi saat 

ini dapat ketinggalan zaman beberapa saat kemudian. 

• Situasi ekonomi juga berubah sehingga konsumen mampu menghabiskan 

lebih banyak atau lebih sedikit uang. 

• Konsumen membutuhkan sesuatu untuk acara khusus, seperti hadiah ulang 

tahun atau liburan. 

• Orang bertambah usia dan memerlukan hal berbeda. 

• Orang sekedar menginginkan sesuatu yang baru atau berbeda 

 

Beradaptasi dengan perubahan dalam bisnis Anda 

Anda mungkin perlu mengembangkan produk baru karena perubahan yang terjadi 

dalam bisnis Anda. Contohnya: 

• Beberapa bahan baku mentah tidak tersedia lagi, atau menjadi terlalu 

mahal, atau telah berubah. 

• Tenaga kerja Anda menjadi semakin kecil atau besar, dan tenaga kerja 

memiliki lebih banyak atau sedikit keterampilan. 

• Anda perlu membuat perbedaan dari pesaing. 

5 Menit 
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• Anda perlu mengimbangi penjualan musiman (sesuatu hanya terjual pada 

periode waktu tertentu dalam setahun). 

 

 

 
 

1. Dalam kelompok, bahas setiap item yang terdapat dalam Tabel 5B. 

2. Putuskan apakah Anda perlu merubah produk Anda karena perubahan 

pada bisnis atau pada pasar. 

3. Lengkapi Tabel 5B dengan mencentang pada kolom pasar atau bisnis 

 

 

Tabel 5B: Beradaptasi pada Perubahan 

Anda perlu merubah produk karena perubahan di: Pasar Bisnis 

Contoh: Selera dan trend berubah setiap saat. Apa 

yang trendi hari ini dapat ketinggalan zaman tidak 

lama kemudian. 

  

Anda perlu menciptakan perbedaan dari pesaing.   

Situasi ekonomi berubah sehingga mereka dapat 

menghabiskan lebih banyak atau sedikit uang. 
  

Konsumen membutuhkan sesuatu untuk acara khusus, 

seperti ulang tahun atau liburan. 
  

Tenaga kerja Anda menjadi semakin kecil atau besar, 

dan memiliki lebih banyak atau sedikit keterampilan. 
  

Selera dan trend berubah setiap waktu. Apa yang 

trendi saat ini dapat ketinggalan zaman tidak lama 

kemudian. 

  

Konsumen bertambah usia dan membutuhkan hal 

berbeda. 
  

Beberapa bahan baku mentah tidak tersedia lagi, 

menjadi lebih mahal, atau telah berubah. 
  

Konsumen sekedar menginginkan sesuatu yang baru 

atau berbeda. 
  

10 Menit 
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Anda perlu mengimbangi penjualan musiman (sesuatu 

hanya terjual pada periode waktu tertentu dalam 

setahun). 

  

 

 

Pada kegiatan ini Anda merefleksikan perubahan pada bisnis atau pasar 

Anda dan bagaimana perubahhan ini mendorong kebutuhan atas 

perubahan produk. Anda harus merefleksikan pertanyaan ini di rumah 

dan memutuskan apakah Anda perlu membuat perubahan pada produk 

Anda.  

 

 

 

Kegiatan 5C: Nilai yang Dipersepsikan 

 
 

Pada kegiatan ini Anda akan mendapat kesempatan untuk memahami 

lebih mendalam mengenai nilai yang dipersepsikan dan apa yang dapat 

Anda lakukan untuk meningkatkan nilai yang dipersepsikan dari produk 

Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan sedikit pengeluaran tambahan.  

 

Nilai yang dipersepsikan adalah pemahaman atas nilai sesuatu, seberapa 

berharganya suatu hal itu, dan berapa yang bersedia dibayarkan oleh orang pada 

umumnya. Hal ini mungkin tidak berhubungan sama sekali dengan nilai 

sesungguhnya yang didasarkan pada biaya produksi. 

 

Bagaimana Anda dapat membuat produk Anda terlihat lebih berharga di mata 

konsumen Anda sehingga Anda dapat mengenakan harga yang lebih tinggi? Anda 

dapat meningkatkan kualitas produk Anda dan hal lainnya sehingga mereka 

terlihat semakin berharga, tetapi usaha ini hanya akan menambah sedikit biaya. 

Nilai tambah lebih besar dari pada biaya tambahan yang timbul dari peningkatan 

nilai yang dipersepsikan atas suatu hal. Jika kita meningkatkan biaya kita sebanyak 

peningkatan nilai, maka kita tidak memperoleh apapun. Beberapa hal yang dapat 

Anda lakukan tanpa meningkatkan biaya dalam jumlah besar meliputi:  

• Memperbaharui desain dan gaya, 

• Membuat produk fungsional selain dekoratif/sebagai hiasan 

• Menggunakan beberapa bahan atau pola, lebih dari satu teknik produksi 

• Membuat berbeda dari produsen lain 

• Pastikan produk Anda berupa buatan tangan yang dibuat dengan penuh 

perhatian. Kualitas dan hasil akhir paling penting. 

• Bahan promosi yang menjelaskan produk Anda memberitahu konsumen dan 

membuat mereka tertarik untuk membeli. Gunakan tanda untuk menjelaskan 
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makna budaya dari desain Anda; jelaskan cara pembuatan dan 

penggunaan tradisionalnya. 

• Rangkaian kemasan dalam kotak dan kemasan yang indah meningkatkan 

nilai yang dipersepsikan, namun tidak menambah banyak biaya. 

• Seperangkat barang yang berpasangan 

• Pemajangan juga dapat mempengaruhi nilai yang dipersepsikan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Dalam kelompok, bahas bagaimana Anda telah meningkatkan nilai yang 

dipersepsikan dari setiap produk Anda 

2. Berbagai dalam kelompok mengenai hal yang telah Anda lakukan dan apa 

yang disukai dari konsumen terkait tindakkan Anda 

3. Catat supaya dapat merefleksikan kembali hasil diskusi. Gunakan ruang yang 

tersedia di bawah ini.  

 

Tabel 5C: Nilai yang Dipersepsikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda telah merefleksikan nilai yang dipersepsikan 

dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan harga yang Anda kenakan 

tanpa meningkatkan biaya Anda dalam jumlah yang besar. Pikirkan 

bagaimana Anda dapat menerapkan hal ini pada produk Anda sendiri.  

15 Menit 
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Kegiatan 5D: Menghasilkan Desain Baru 

 

 
Setelah Anda meriset pasar Anda dan mengetahui apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan pelanggan Anda, bagaimana Anda 

mengembangkan produk baru dan menyesuaikan produk Anda yang 

telah ada sehingga terlihat lebih menarik dan mudah terjual? Kegiatan 

5D akan menjajaki cara menghasilkan desain yang baru.   

 
Ide untuk menghasilkan desain yang baru berdasarkan desain yang lama: 

• Produk lama dapat ditingkatkan dan/atau diperbaharui. 

• Perluas lini produk Anda menjadi sebuah koleksi, rangkaian, atau 

perpanjangan lini. 

• Meningkatkan kualitas produk yang telah ada. 

• Menambahkan warna, bentuk dan ukuran baru. 

• Membuat barang yang dapat dikoordinasikan (digunakan bersama, tidak 

sesuai) satu dengan yang lain. 

 

Atau Anda dapat mengembangkan hal yang benar-benar baru. Apa yang telah 

Anda miliki yang unik atau lebih baik dari pada yang dimiliki pesaing Anda? 

• Desain, artistic, sumberdaya tradisional dan budaya 

• Bahan Baku Mentah 

• Keterampilan dan Sumber Daya Manusia 

• Mesin dan Teknologi 

• Dapatkah Anda mengubah kekurangan menjadi keunggulan? 

• Dapatkah Anda meningkatkan nilai yang dipersepsikan? 

 
Kami telah mengumpulkan seluruh produk yang telah Anda bawa hari ini. Anda 

akan membahas barang-barang ini. Untuk memulai Kegiatan 5D, kita akan 

membaca instruksi di bawah ini.  

 

 

 

 

1. Bergerak ke tabel dimana produk telah dikumpulkan.  

2. Bahas barang mana yang menurut Anda akan terjual dengan baik, dan yang 

tidak akan terjual dengan baik.  

3. Setelah Anda mencapai kesepakatan dalam kelompok. Pisahkan barang 

yang menurut Anda tidak akan terjual dengan baik ke satu sisi meja dan 

yang lainnya ke sisi sebaliknya.  

60 Menit 
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4. Satu persatu, setiap seniman, bercerita mengenai produk masing-masing 

yang terjual dengan baik dan yang tidak. Jiak Anda merasa nyaman, Anda 

dapat menyebutkan harga jual produk. Minta saran dari kelompok dan 

masukkan untuk meningkatkan produk Anda sehingga dapat semakin baik 

terjual. Catat masukkan ini pada Tabel 5D (1) dan 5D(2). Anda telah 

menggunakan tabel ini sebelumnya tetapi sekarang Anda dapat 

memperoleh masukkan tambahan mengenai cara meningkatkan produk 

Anda dan penilaian pasar.  

5. Setiap kelompok harus merefleksikan mengapa mereka telah meletakkan 

produk pada sisi meja yang salah misal. menyatakan sebuah produk tidak 

akan terjual dengan baik sementara keyataannya adalah sebaliknya. 

6. Setiap orang mendapat giliran, Anda dapat berdiskusi bersama mengenai 

produk baru. Membangun ide secara bersama-sama adalah cara yang  baik 

untuk mendapatkan inspirasi. Terus berefleksi mengenai informasi yang Anda 

dengar di awal kegiatan ini mengenai cara menghasilkan desain yang baru.  

 

 

Tabel 5D (1): Pasar Terbaik dan Pelanggan yang Sesuai 

Siapa yang membeli 

produk saya? 
 

Siapa yang 

menggunakan 

produk saya? 

(konsumen akhir) 

 

Pasar yang menjadi 

target saya: toko 

jenis apa? 

 

Dimana pasar yang 

menjadi target saya 

berada? 

 

Apa keunggulan 

kompetitif saya? 
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Apa yang dapat 

saya lakukan saat ini 

untuk meningkatkan 

bisnis saya? 
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Tabel 5D(2): Pasar yang Mana yang Tepat untuk Produk Anda 

Produk: 

 Pembeli 1 Pembeli 2 Pembeli 3 Pembeli 4 Ya/tida 

Pembeli akhir 

mana yang 

akan membeli 

ini? 

     

Perubahan 

apa yang 

dibutuhkan 

untuk menjual 

lebih banyak? 

     

Apakah pasar 

cukup besar 

untuk usaha 

yang 

dikerahkan? 

     

Berapa harga 

yang sesuai? 
     

Berapa 

banyak laba 

yang 

dihasilkan? 

     

Berapa 

banyak 

penjualan 

produk dalam 

waktu 

tertentu? 

     

Apa produk 

pesaing yang 

paling 

mendekati? 
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Siapa pesaing 

saya? 
     

Apalagi 

benda yang 

yang dapat 

dijual, tapi 

belum dimiliki 

toko, dan 

dapat saya 

buat? 

     

Lain-lain  
     

Lain-lain 
     

Lain-lain 
     

Lain-lain 
     

 

 

Pada kegiatan ini, setiap orang mendapat kesempatan untuk 

membahas dua produk yang mereka bawa. Dengan bantuan rekan 

Anda, kegiatan ini dapat membantu Anda untuk semakin memahami 

mengapa beberapa produk Anda terjual lebih baik dari yang lainnya.  
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Kegiatan 5E: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

Pada kegiatan terakhir dari sesi ini kita memutuskan beberapa 

tindakkan kongkrit untuk meningkatkan desain produk. Ingatlah semua 

hal yang telah dibahas hingga saat ini, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pemikiran Anda.   

 

 

 

1. Masing-masingg menggunakan Tabel 5E: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang akan Anda buat terhadap desain produk 

Anda. Apakah ada perbaikkan yang hendak Anda buat berdasarkan apa 

yang telah Anda pelajari pada kegiatan sebelumnya? Jika demikian, 

tentukan sistem yang mana yang hendak Anda terapkan atau perbaiki. 

2. Catat bagaimana Anda hendak mewujudkan perubahan ini 

3. Catat kapan Anda hendak mewujudkan perubahan ini? 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

 

Tabel 5E: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan Saya 

Bagaimana saya 

mewujudkan 

perubahan? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

Pada sesi ini Anda telah berefleksi atas produk dan bagaimana Anda 

dapat meningkatkannya sehingga meningkatkan penjualan Anda. 

Anda bekerja dalam kelompok guna memperoleh umpan balik 

mengenai produk Anda, membahas mengapa produk Anda dapat 

10 Menit 
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terjual lebih lebih baik dair yang lain, dan belajar mengenai cara 

mendesain produk baru untuk pasar Anda. Untuk informasi yang lebih 

lengkap silahkan membaca Sesi 5 di GPG Anda. 

 



Program Daya Saing Usaha Keci l  ASE AN  

Pembuat Keraj inan Tangan:  Panduan Pe lat ihan

   

51  



Program Daya Saing Usaha Keci l  ASE AN  

Pembuat Keraj inan Tangan:  Panduan Pe lat ihan

   

52

  

Sesi 6: 

Meningkatkan 

Produksi dan 

Jaminan Mutu 
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Sesi 6: Meningkatkan Produksi dan 

Jaminan Mutu 
 

 

 

 

 

 

Ikhtisar sesi: 

 
 
 
Tujuan dari sesi ini adalah untuk mempelajari sistem yang membantu meningkatkan 

produksi, dan mengenai pentingnya jaminan mutu. Anda akan menyelesaikan 6 

kegiatan. Tujuan dari sesi adalah sebagai berikut:  

 
Tujuan: Pada akhir sesi peserta pelaithan akan mampu untuk: 

• Bahwa kemanan merupakan prioritas pertama, pada setiap situasi 

• Memahami cara menghitung mundur untuk menjadwalkan produksi 

• Memiliki beberapa ide terkait cara menangani bencana dan bottlenecks 

• Memahami sistem dan alat untuk menjamin mutu 

• Selalu membuat dan menyimpat duplikat sampel. 

 
Saat Anda membahas peningkatkan produksi dan mutu di sesi ini. Ingatlah selalu 

bahwa keamanan harus selalu diutamakan.  

 

Seluruh bisnis manufaktur, termasuk usaha kerajinan kecil, perlu menghasilkan 

produk yang berkualitas tinggi, membawa produk ke pasar dengan tepat waktu, 

mengurangi biaya, mengelola perubahan darurat, dan menghasilkan laba. Produksi 

mengacu pada seluruh langkah yang melibatkan pembuatan produk, dari kontak 

pertama dengan bahan baku hingga produk siap untuk dikemas dan dikirimkan. 

 
Produksi yang efisien akan membantu Anda bersaing dengan lebih baik. Ketika 

tempat kerja fisik Anda dan alur kerja Anda tertata untuk efisiensi yang paling 

maksimal, Anda: akan menghasilkan produk yang serupa dalam jumlah terbanyak, 

dengan jaminan mutu, dalam waktu yang paling sedikit, dengan biaya yang paling 

sedikit; sehingga meningkatkan laba Anda. 

 

50 Menit 

 
7 & 8 
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Kegiatan 6A: Menjadwalkan Produksi dan 

Menggunakan grafik Gantt 

 

Pada kegiatan ini Anda akan mencermati konsep bekerja mundur 

untuk menjadwalkan produksi dan menjajaki penggunaakn grafik 

Gantt untuk membantu Anda menjadwalkan produksi.  

 

 

Mengapa bekerja mundur? Dengan memulai dari tanggal pengiriman ke 

pelanggan dan berjalan mundur hingga ke langkah pertama dalam memproduksi 

pesanan, Anda dapat memetakan seluruh langkah yang perlu diselesaikan, urutan 

pelaksanaannya, dan berapa waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. 

 

Gantt chart adalah grafik batang atau grafik garis yang menunjukkan indikasi 

waktu pada bidang horizontal, dan tugas pada bidang vertikal. Dimulai dari 

tanggal pengiriman, dan berjalan mundur hingga ke waktu Anda perlu memesan 

pasokkan dan menyiapkan bengkel Anda, grafik ini akan membantu Anda 

merencanakan dan memvisualisasikan langkah yang diperlukan untuk membuat 

produk, urutan pelaksanaannya, lama waktu yang diperlukan, dan yang paling 

penting, kapan Anda perlu mulai membuat pesanan sehingga dapat selesai tepat 

waktu. 

 
 

 
 

1. Bentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang 

2. Pembaca kelompok akan membacakan scenario di bawah dan Anda akan 

melengkapi grafik Gantt untuk Nia.  

 

Sekarang tanggal 15 November. Nia ingin membuat grafik Gantt hingga akhir 

tahun.  

 

Saat ini ia sedang membuat tas cetakkan untuk perusahaan A dan saat ini 

sedang bernegosiasi untuk mendapatkan pesanan dari perusahaan B berupa 

1000 kaos bertema Natal pada akhir bulan Desember. Pesanan dari 

perusahaan A, saat ini sedang berada pada tahap penyelesaian desain, 

kemudian ia akan mengajukannya pada pelanggan dan setelah 

mendapatkan persetujuan akan memulai proses produksi. Untuk proses 

produksi, ia akan perlu untuk menyiapkan blok (3 hari), membeli bahan baku 

mentah (2hari), mencetak desain pada kain yang bersar (3 hari), memotong 

10 Menit 
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kain sesuai dengan desain dan menjahitnya (3 hari). Keseluruhan proses 

produksi dapat menghabiskan sekitar 10 hari kerja dan produk akan 

dimasukkan ke dalam kotak dan dikirimkan ke pelanggan.Pengiriman akan 

dilakukan dengan cara normal (5 hari) dan Perusahaan memperkirakan 

produk akan tiba pada tanggal 15 Desember. Perusahaan B, akan 

membutuhkan kaos untuk dikirimkan pada tanggal 30 Desember. Proses 

produksi kurang lebih akan memakan waktu yang sama, tetapi setiap kaos 

perlu dipasangi kartu dan dibungkus dengan plastik, sehingga pengemasan 

akan memakan waktu yang lebih lama. Guna membeli pesanan bahan baku 

mentah, ia akan perlu menunggu pembayaran uang muka yang pertama. Ia 

juga membuat catatan di dalam hati bahwa aka nada hari libur nasional di 

minggu pertama bulan Desember yang jatuh pada hari Kamis. Ia 

memperkirakan beberapa pekerjanya akan cuti pada hari Jumat. Tentu saja, 

aka nada hari libur di sekitar perayaan Natal (tanggal 25-26). Ia memiliki 

beberapa pekerja yang melakukan pencetakkan, beberapa membuat pola 

dan memotong, dan ebberapa menjahit. Kapan ia harus mulai memproduksi 

kaos? 

 

3. Lengkapi Grafik Gantt pada Tabel 6A sesuai dengan informasi. Atau gunakan 

selembar kertas kosong. 

4. Ketika Anda sudah selesai, bandingkan grafik Anda dengan milik rekan 

dalam kelompok Anda 

5. Apa saja beberapa hal utama yang perlu diperhatikan oleh Nia? 

 
 

Tabel 6A: Grafik Gantt 

Jumlah 

hari 

Kegiatan Mg 

1 

Mg 

2 

Mg 

3 

Mg 

4 

Mg 

5 

Mg 

6 

Mg 

7 

Mg 

8 

Batas 

waktu 

 1          

 2.          

 3.          

 4.          

 5.          

 6.          

 7.          

 8.           

 9.           
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Pada kegiatan ini Anda mencermati penggunaan grafik Gantt untuk 

menjadwalkan produksi.  

 
 

 

 

 

Kegiatan 6B: Mengatasi Bottlenecks 

 

 

Pada kegiatan ini, Anda akan mencermati cara mengatasi 

bottlenecks dalam produksi.  

 

 

Bottlenecks produksi sebagian besar berasal dari proses produksi, orang, dan faktor 

eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti cuaca atau bencana alam.  

 

Bencana mempengaruhi Anda dan pelanggan Anda. Apapun masalahnya, segera 

beritahu pelanggan Anda. Ingatlah bagaimana kita telah menenkankan 

pentingnya layanan pelanggan, dibaca “kehandalan, mutu yang konsisten, dan 

komunikasi yang istimewa.” Jika Anda menerapkan hal ini, pembeli Anda akan 

menghormati profesionalisme, kejujuran dan kecekatan Anda dalam berkomunikasi, 

dan akan berusaha mempertahankan pesanan jika memungkinkan. Tetapi bahkan 

ketika pesanan terpaksa dibatalkan, anda tetap berhasil menjaga hubungan, dan 

memiliki potensi untuk kembali mendapatkan pesan dari pelanggan yang 

bersangkutan di masa depan. 

 

 

 

 

1. Dalam kelompok Anda, bahas penyebab bottleneck dalam produksi 

2. Bahas beberapa cara untuk mengatasi bottleneck atau apa yang perlu 

dilakukan. Catat semuanya pada Tabel 6B. 

3. Bagikan setiap pengalaman yang Anda miliki dengan bottlenecks dan bahas 

cara Anda mengatasinya 

4. Bagikan apakah Anda akan melakukan hal dengan berbeda setelah 

mempelajari dan memperoleh pengetahuan baru dari pelaithan ini 

  

10 Menit 
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Tabel 6B: Bottlenecks Produksi 

Penyebab umum 

 

 

 

 

 

 

Solusi atau hal yang perlu dilakukan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kegiatan ini Anda mencermati bottleneck produksi dan berbagi 

pengalaman mengenai bottleneck dengan kelompok supaya dapat 

belajar dari rekan Anda dan berusaha untuk memperbaiki layanan 

pelanggan.  

 

 

 

Kegiatan 6C: Jaminan Mutu 

 

 

Pada kegiatan ini Anda akan meninjau konsep jaminan mutu dan 

melihat daftar cek yang dapat membantu Anda meningkatkan 

jaminan mutu. 

 

 

Jaminan mutu adalah cara Anda memastikan bahwa produk Anda seragam 

(memiliki kualitas yang konsisten) dan memenuhi atau melampaui standar yang 

telah ditetapkan oleh pelanggan Anda. Jika pembeli tidak dapat memperoleh apa 

yang mereka pesan ketika dibutuhkan, desain dan harga produk tidak akan berarti 

apapun! Produksi yang efisien dna jaminan mutu yang akurat akan memampukan 

Anda untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pembeli dan meningkatkan bisnis 

Anda. 
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Jaminan mutu harus terjadi di setiap tahap produksi, dimulai dari bahan baku 

mentah, dan tidak hanya pada akhir jalur produksi. Semakin cepat nda dapat 

menemukan masalah, semakin cepat Anda menyelesaikannya maka Anda dapat 

mencegah masalah tersebut menjadi membesar atau mencegah masalah merusak 

produksi Anda. Apabila Anda memiliki masalah jaminan mutu yang tidak dapat 

diperbaiki, menemukan masalah sedini mungkin memampukan Anda untuk 

menghentikan produksi dengan segera daripada meneruskan investasi pada 

sesuatu yang tidak dapat dijual. 

 
Satu aspek jaminan mutu utama adalah membuat duplikat sampel. Dengan cara 

ini Anda dapat memastikan bahwa pelanggan akan mendapatkan apa yang 

sungguh mereka harapkan dan menghemat waktu Anda.  

 

 

 

1. Dalam kelompok Anda, tinjau daftar cek pada Tabel 6C.  

2. Bahas setiap hal yang tidak Anda pahami dan coba tambahkan beberapa 

item tambahan pada tabel. 

 

 

Tabel 6C: Daftar Cek Jaminan Mutu Sampel Y/T 

Warna 

Apakah warna sesuai dengan warna yang diminta dalam 

pesanan? 

Apakah sesuai dengan sampel? 

Apakah warna konsisten pada seluruh produk? Apakah warna 

retak, menghilang jika tergesek atau memudar? 

 

Bahan baku 

Apakah mutu bahan baku sama dengan sampel? 

Apakah mutu konsisten pada seluruh produk yang dihasilkan untuk 

pemesanan pembelian? 

 

Aroma 

Apakah produk Anda mengeluarkan aroma noda, cat, 

pengasapan, tinta kain, tanah, insektisida, jamur atau asap rokok? 

Kemungkinannya pembeli Anda akan menyadari aroma ini dan 

memberikan pengaduan. Pastikan Anda memberikan udara yang 

mencukupi pada produk Anda sebelum dikemas untuk dikirimkan. 

 

10 Menit 
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Ukuran dan 

dimensi 

Apakah produk memiliki ukuran yang sama dengan sampel 

aslinya atau pesanan yang diminta? 

Apakah dimensi digandakan dengan tepat pada produksi? 

Apakah berat produk akhir sama dengan sampel aslinya? 

 

Hasil akhir 

Apakah hasil akhir dan hiasan yang diminta telah ditambahkan? 

Apakah benar-benar sesuai dengan yang terdapat pada sampel 

contoh dan pemesanan pembelian? 

 

Pembuatan 

Apakah Anda menggunakan pengrajin terlatih yang terampil dan 

menggunakan alat dan teknologi yang sesuai untuk menghasilkan 

produk yang bermutu? 

 

Penyimpanan 
Apakah iklim pada area penyimpanan dikendalikan? Apakah ada 

jamur> Serangga? Apakah tingkat kelembapan memadai? 

 

Kemasan 
Apakah mutu label, kartu/tag, dan pembungkus atau kantong 

sesuai permohonan? 

 

Pengemasan 

Apakah bahan baku pengemasan dalam kondisi yan gbaik? 

Apakah kotak cukup kuat untuk menahan penanganan yang 

kasar? Apakah isi aman dari dampak cuaca? 

 

Rush orders 
Jika Anda berusaha memenuhi batas waktu, apakah batas waktu 

itu mengurangi mutu dari produk? 

 

Lain-lain 
 

 

 

Lain-lain 
 

 

 

Lain-lain 
 

 

 

 

 

 Pada kegiatan ini Anda kaan merefleksikan pentingnya jaminan mutu. 

 

 

 

 

Kegiatan 6D: Rencana Tindakkan Pribadi 
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Pada kegiatan terakhir dari sesi ini kita telah menentukan beberapa 

tindakkan kongkrit yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan 

jaminan mutu. Ingatlah semua hal yang telah dibahas hingga saat ini, 

luangkan beberapa menit untuk mencatat pemikiran Anda.   

 

 

 

1. Setiap orang menggunakan Tabel 6D: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat dalam proses produksi 

dan jaminan mutu Anda. Apakah ada perbaikkan yang ingin Anda buat 

berdasarkan hal yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat bagaimana Anda akan mewujudkan perubahan ini 

3. Catat kapan Anda akan mewujudkan perubahan ini? 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

Tabel 6D: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan saya 

Bagaimana saya 

dapat 

mewujudkan 

perubahan? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

Pada sesi ini Anda akan merefleksikan produksi dan jaminan mutu. 

Dengan mempertimbangkan bahwa keamanan harus selalu 

diutamakan, Anda mencermati perencanaan produksi dan memastikan 

jaminan di seluruh proses. Untuk informasi tambahan, silahkan mengacu 

pada GPG Anda di Sesi 7 dan 8.  

  

10 Menit 
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Sesi 7:  

Penentuan Biaya 

dan Harga 
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Sesi 7: Penentuan Biaya dan Harga 
 

  

 

 

 

 

 

Ikhtisar sesi: 

 

 

Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami cara menentukan biaya dengan akurat 

dan menentukan harga produk Anda dengan sukses. Anda akan menyelesaikan 6 

kegiatan. Tujuan dari sesi ini adalah sebagai berikut:  

• Mengetahui perbedaan antara penentuan biaya dan harga 

• Memahami pentingnya pembuatan catatan yang baik 

• Memahami cara mengurangi biaya dan meningkatkan harga. 

 

 
 

Kegiatan 7A: Perbedaan antara Biaya dan Harga 

 

[5 menit]  

 

Sebelum Anda menjual produk ke pasar, Anda perlu tahu biaya 

yang Anda tanggung untuk membuat produk sehingga Anda bisa 

tahu harga yang perlu Anda kenakan saat menjual agar dapat 

memperoleh laba.  

 

Jika Anda tidak mengetahui biaya pembuatan produk Anda yang sesungguhnya, 

bagaimana Anda dapat mengetahui berapa banyak laba yang dapat Anda 

peroleh ketika menjualnya atau apakah sesungguhnya Anda memperoleh laba? 

Jika Anda terlalu rendah memperkirakan biaya Anda, Anda mungkin mengira telah 

mendapatkan harga penjualan yang bagus untuk produk Anda sementara Anda 

sesungguhnya merugi. Apakah Anda merasa telah menjual dengan baik tetapi 

tidak merasa memiliki uang? Kemungkinannya, biaya Anda lebih tinggi daripada 

yang Anda perkirakan. 

 

Penentuan biaya adalah proses penambahan seluruh pengeluaran termasuk 

produksi dan penjualan sebuah produk. Biaya Anda adalah seluruh hal yang 

dibutuhkan dalam pembuatan produk Anda dan pengelolaan bisnis Anda. 

60 menit 
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Kegiatan 7B: Biaya 

 

 

[10 Menit]  

 

 Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang anda miliki untuk 

menjalankan bisnis yang tidak akan Anda miliki jika Anda bekerja 

untuk orang lain atau tidak bekerja sama sekali. Sebagian besar, 

tidak semua dari biaya tidak langsung adalah overheads. 

Contohnya, sebagian dari air dan listrik Anda digunakan untuk 

menghasilkan produk dan sebagian untuk menjalankan bisnis. 

 
Apa saja biaya tidak langsung lainnya yang mungkin Anda miliki? Apakah Anda 

menggunakan telefon untuk keperluan bisnis, apakah Anda mengirimkan surat 

(jangan lupa untuk memperhitungkan kertas), apakah Anda menggunakan bus ke 

kota atau mengemudi kendaraan Anda untuk menjual produk Anda? Berikut ini 

adalah pengeluaran yang hendak Anda peroleh kembali ketika melakukan 

penjualan.  

 

• Overhead: sewa, utilitas, pajak dan biaya, lisensi, asuransi, dll. 

• Pemeliharaan dan perbaikkan mesin 

• Pengeluaran administrative seperti, pembukuan, pengiriman dan jasa pos 

• Pasokkan kebutuhan kantor: kertas, pulpen, komputer, mesin faks 

• Transportasi dan bahan bakar untuk menjemput bahan baku dan mengirim 

produk 

• Biaya pengembangan produk baru (bahan baku, tenaga kerja, overhead) 

• Biaya penjualan dan distribusi: biaya pemasaran dan promosi,  termasuk 

menghadiri pameran dan pertunjukkan atau biaya pengiriman untuk 

mengantarkan produk ke pasar atau pembeli 

• Biaya housekeeping  

• Biaya jaminan sosial 

• Jika Anda menanggung biaya transportasi pekerja Anda untuk datang ke 

bengkel 

• Biaya yang diasosiasikan dengan menghadiri pameran kerajinan dan acara 

penjualan dan promosi lainnya. 

 
Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama yang tidak terpengaruh oleh 

perubahan yang terjadi pada produksi, seperti sewa, gaji tetap, dan premi asuransi. 

Jumlah tetap yang sama akan dicantumkan pada catatan Anda. 

 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan produksi: 

bahan baku mentah Anda, upah per jam atau harian yang dibayarkan untuk waktu 
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kerja, dan utilitas seperti listrik yang dapat bertambah atau berkurang. Kebutuhan 

ini perlu dihitung setiap kali Anda mengerjakan pembukuan Anda. 
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5 Menit 

 

 

1. Dalam kelompok, bahas mengapa menurut Anda penting untuk memahami 

perbedaan jenis biaya 

2. Bagaimana hal ini dapat membantu Anda berkontribusi pada bisnis yang 

sukses?  

 
 

 

Kegiatan 7C: Pentingnya Pembukuan 

 

 

[10 menit]  

 

Apakah sungguh perlu untuk memisahkan biaya ke dalam jenis yang 

berbeda, dan untuk menjaga keakuratan pembukuan? Tidakkah lebih 

baik anda menggunakan waktu untuk mendesain dan menghasilkan 

produk yang dapat menghasilkan uang? 

 

Sesungguhnya, tanpa pembukuan yang sesuai, bagaimana Anda bisa tahu apakah 

Anda telah mencakup keseluruhan biaya Anda ketika Anda menjual produk Anda, 

apalagi untuk mencari tahu apakah Anda menghasilkan laba? 

 

Anda hanya dapat memperoleh kembali SELURUH pengeluaran bisnis Anda dengan 

menghitungnya ke dalam harga penjualan produk Anda. Contohnya, Anda tidak 

memperhitungkan biaya listirk dalam harga penjualan Anda, Anda mungkin tidak 

akan memiliki uang untuk membayar tagihan listrik. Bagaimana Anda dapat 

menjalankan bengkel Anda tanpa pencahayaan dan mesin? 

 

Jadi bagaimana And abisa tahu berapa banyak dari tagihan listrik bulanan Anda 

yang perlu dialokasikan pada setiap produk? Ada dua metode dasar: 

• Menambahkan jumlah ke harga penjualan untuk setiap item, atau 

• Menambahkan persentase dari biaya tidak langsung ke setiap item. 

 

Intinya, Anda harus menghitung seluruh biaya Anda, dan sistem pembukuan yang 

konsisten dan akurat akan memapukan Anda dan akuntan Anda atau pengurus 

pembukuan Anda melakukan hal ini. 

 

  



Program Daya Saing Usaha Keci l  ASE AN  

Pembuat Keraj inan Tangan:  Panduan Pe lat ihan

   

68

 

Kegiatan 7D: Penentuan Harga 

 

Penentuan harga adalah proses menentukan berapa banyak yang 

dapat Anda kenakan untuk menjual produk Anda, berapa banyak 

uang yang dapat Anda peroleh dari penjualan. Penentuan ini 

adalah sebuah seni. Untuk menentukan harga penjualan,  Anda 

memperhitungkan seluruh biaya produksi dan pemasaran produk 

Anda, menambahkan margin laba, dan berusaha menemukan titik 

temu antara jumlah yang hendak Anda kenakan, dengan jumlah 

yang biasa dibayarkan pasar, dan jumlah yang dikenakan pesaing 

Anda untuk barang yang sepadan. 

 

Ingatlah akan nilai yang dipersepsikan yang mungkin tidak memiliki hubungan 

dengan biaya yang sesungguhnya! Anda mungkin menyadari agar Anda 

memperoleh uang, Anda perlu mengenakan harga yang lebih tinggi darpada yang 

bersedia dibayar pasar kepada Anda. Artinya pasar tidak menghargai produk 

Anda dengan cukup untuk membayar kebutuhan Anda. Hal ini adalah fenomena 

yang umum, dan Anda tidak perlu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang 

diarahkan khusus pada Anda, hal ini terjadi setiap waktu, pada pengrajin dan pada 

seluruh bisnis. Setiap orang ingin menawar, ingin membayar sesedikit mungkin dan 

mendapatkan sebanyak mungkin, dan tentu saja Anda ingin yang sebaliknya – 

untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk pekerjaan sesedikit mungkin! 

Jadi bagaimana caranya anda meningkatkan harga yang bersedia dibayarkan 

pasar untuk produk Anda? Pertama, coba kurangi biaya, tanpa mengurangi mutu 

atau keamanan. 

 
 
 

10 Menit 

 

 

1. Berkumpul mengelilingi meja dimana produk diletakkan.  

2. Dalam kelompok, bahas beberapa cara untuk mengurangi biaya dan 

meningkatkan harga produk yang ada di meja 

 

 

 

Kegiatan 7E: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

Pada kegiatan akhri di sesi ini Anda menentukan beberapa tindakkan 

kongkrit untuk meningkatkan penentuan biaya dan harga dari produk 
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Anda. ingatlah semua hal yang telah kita bahas hingga saat ini, 

luangkan beberapa menit untuk mencatat pemikiran Anda.   

 

 

 

 

 

 10 Menit 

 

 

1. Setiap orang menggunakan Tabel 7E: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat dalam penentuan biaya 

dan harga Anda. Apakah ada perbaikkan yang ingin Anda buat 

berdasarkan hal yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat bagaimana Anda akan mewujudkan perubahan ini 

3. Catat kapan Anda akan mewujudkan perubahan ini? 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

 

Tabel 7E: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan saya Bagaimana saya 

dapat 

mewujudkan 

perubahan? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

 

 

Pada sesi ini Anda merefleksikan penentuan biaya dan harga. Untuk 

informasi lebih lengkap, silahkan mengacu pada GPG Anda di Sesi 9.  
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Sesi 8: Alasan 

untuk Menolak 

Pesanan 
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Sesi 8: Alasan untuk Menolak 

Pesanan  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhitsar sesi: 

 

 

Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami bahwa ada waktu dimana lebih baik 

untuk menolak sebuah pesanan. Hal ini mungkin berlawanan dengan insting Anda 

tetapi keputusan untuk menolak dapat menjadi hal terbaik untuk bisnis Anda.  

 
 

 

Kegiatan 8A: Menolak Pesanan 

 

Berikut adalah beberapa alasan untuk menolak sebuah pesanan: 

• Tidak ada laba. Pengecualian dapat diberikan jika dengan menerima 

pesanan berarti Anda mampu menjaga pabrik tetap berproduksi dan tidak 

perlu ditutup sehingga dapat memastikan staf Anda yang terlatih tetap 

memiliki pekerjaan, pengecualian ini tepat untuk diberikan ketika pesanan 

baru yang menguntungkan akan segera tiba. Karena Anda akan 

mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mencari dan melatih orang baru 

dan memulai dari awal lagi ketika Anda menolak pesanan, karena artinya 

pekerja Anda yang terlatih kemungkinan akan mencari pekerjaan dari orang 

lain saat pabrik Anda tidak beroperasi. 

• Pembeli berhutang pada Anda. Bukan tugas Anda untuk membiayai 

perputaran uang pelanggan Anda, seperti halnya pemasok Anda tidak akan 

terus memasok Anda dengan bahan baku mentah yang lebih banyak secara 

terus menerus jika Anda belum membayar pesanan yang sebelumnya 

dengan penuh sebelum Anda memesan yang lain lagi. Seluruh tunggakkan 

dari pesanan sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu sebelum Anda 

melakukan pengiriman berikutnya. 

10 Menit 

 
10 
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• Pesanan terlalu besar untuk Anda tangani: pesanan terlalu besar dan rumit 

untuk keahlian yang Anda miliki dan terdapat kemungkinan Anda melakukan 

kesalahan. 

• Berupa pesanan besar yang tidak berulang: Anda pelru menyewa orang dan 

berinvestasi pada pelatihan dan perlengkapan yang tidak akan Anda 

perlukan lagi. 

• Merupakan pembeli/pangsa pasar yang tidak tepat untuk Anda. 

• Syarat pembayaran tidak menguntungkan untuk Anda. 

• Syarat dan harga terlalu bagus untuk menjadi keyataan: mungkin ini adalah 

sebuah peringatan? 

• Anda tidak mampu membiayai produksi dan perlu berhutang. 

• Anda tidak punya waktu luang dalam jadwal produksi untuk memenuhi 

pesanan tepat waktu. 

• Bertentangan dengan pesanan lain yang sudah Anda terima sebelumnya. 

• Melanggar kesepakatan eksklusif yang Anda sepakati dengan pembeli lain. 

• Pesanan bukan yang biasa Anda produksi. Anda tidak memiliki keahlian yang 

diperlukan. 

• Anda tidak lagi memproduksi item tersebut. 

• Pelanggan tidak dapat dipuaskan. 

 

 

 
 

10 menit 

 

 

1. Dalam kelompok, bagikan pengalaman yang Anda miliki saat Anda menolak 

sebuah pesanan 

2. Apakah ada waktu dimana Anda menerima pesanan yang seharusnya Anda 

tolak?  

3. Rancang tanggapan terhadap pelanggan yang pesanannya perlu Anda 

tolak 

4. Catat pemikiran dan jawaban Anda pada Tabel 8A 
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Tabel 8A: Menolak sebuah pesanan 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancang tanggapan yang akan diberikan pada pelanggan yang pesanannya 

hendak Anda tolak: 
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Kegiatan 8B: Rencana Tindakkan Pribadi 

 

Pada kegiatan terakhir dari sesi ini, Anda memutuskan beberapa 

tindakkan kongkrit terkait penolakkan pesanan. Ingatlah semua hal 

yang telah kita bahas hingga saat ini, luangkan beberapa menit untuk 

mencatat pemikiran Anda.   

 

 

10 Menit 

 

 

1. Setiap orang menggunakan Tabel 8B: Rencana tindakkan pribadi untuk 

menuliskan 1-3 perubahan yang hendak Anda buat terkait saat untuk 

menolak pesanan. Apakah ada perbaikkan yang ingin Anda buat 

berdasarkan hal yang telah Anda pelajari dari kegiatan sebelumnya? Jika 

demikian, tentukan apa yang akan Anda terapkan atau tingkatkan. 

2. Catat bagaimana Anda akan mewujudkan perubahan ini 

3. Catat kapan Anda akan mewujudkan perubahan ini? 

4. Terakhir, nyatakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8B: Rencana Tindakkan Prioritas 

Perubahan saya Bagaimana saya 

mewujudkan 

perubahan ini? 

Kapan? Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 
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Pada sesi ini Anda merefleksikan kapan menolak sebuah pesanan dapat 

menjadi hal terbaik untuk bisnis Anda. Anda dapat menemukan informasi 

lebih lengkap mengenai hal ini di GPG Anda pada sesi 10.  
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Sesi 9:  

Rencana 

Tindakkan Prioritas 
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Sesi 9: Rencana Tindakkan Prioritas 
 

 

 

40 menit 

 

 

 

Ikhtisar sesi: 

 

 

Dengan beban kerja yang berasal dari pengelolaan usaha kecil. Terkadang tidak 

mudah untuk menerapkan perubahan yang Anda inginkan. Pada sesi ini Anda akan 

mencermati pekerjaan yang Anda selesaikan selama pelatihan dan membuat 

rencana tindakkan sederhana guna meningkatkan bisnis Anda. Anda 

meneyelsaikan sebuah kegiatan tunggal 

 

 

 

Kegiatan 9A: Tindakkan Prioritas 

 

Anda akan bekerja langkah demi langkah, sesi demi sesi untuk 

memprioritaskan tindakkan yang telah Anda cantumkan di sesi 

sebelumnya. 

 

 

 

40 Menit 

 

 

1. Anda berbicara dalam kelompok. Setiap orang menyampaikan apa yang 

telah ia temukan di setiap kegiatan. Anda memulai dari kegiatan pertama.  

2. Untuk langkah selanjutnya, Anda menggunakan Tabel 9A: Rencana 

tindakkan prioritas. Secara perorangan Anda mencermati rencana tindakkan 

Anda yang telah Anda tetapkan di setiap sesi dan memilih perubahanyang 

mana yang pertama-tama akan Anda terapkan dan kapan, dalam jangka 

satu minggu, satu bulan, dua bulan? Tuliskan setidaknya 3 tindakkan [15 

menit] 

3. Setiap peserta menyampaikan Rencana Tindakkan Prioritas masing-masing 

dalam kelompok dan berbagi ide terkait prioritas tindakkan yang sebaiknya 
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diubah atau jika tidak perlu diubah karena telah cukup baik. Setiap peserta 

memiliki waktu 5 menit. [25 menit] 

4. Dalam kelompok, Anda dapat menggunakan waktu tambahan untuk 

memutuskan apakah Anda akan berkumpul kembali, setelah pelatihan, untuk 

berlatih beberapa kegiatan, seperti penentuan biaya. Anda dapat 

merencanakan pertemuan secara teratur dan membahas keadaan Anda 

setelah menerapkan perubahan  

Tabel 9A: Rencana tindakkan prioritas 

Perubahan 

prioritas saya 

Bagaimana saya 

mewujudkan 

perubahan? 

Kapan? 

Siapa yang 

bertanggung 

jawab? 

    

    

    

    

    

    

 

 Memprioritaskan tindakkan, kegiatan yang Anda selesaikan di akhir 

pelatihan adalah langkah yang sangat penting. Langkah ini 

mendorong Anda untuk menentukan cara menerapkan apa yang 

telah Anda pelajari di pelatihan ini ke dalam pekerjaan dan tempat 

tinggal Anda. Anda dapat menggunakan hal ini bersamaan dengan 

Panduan Pelatihan dan GPG untuk melakukan revisi dan memotivasi 

diri Anda sendiri untuk mengambil tindakkan. Tidak terdapat cukup 

waktu untuk membahas seluruh sesi yang terdapat pada GPG di hari 

ini. Anda dapat menemukan Sesi tambahan mengenai pemesanan 

pembelian, dan keunggulan kompetitif yang dapat Anda pelajari 

sendiri di waktu luang Anda.  
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Ini adalah akhir pelatihan. Anda sekarang dapat melengkapi evaluasi. Dalam 

beberapa bulan akan ada tindak lanjut. 
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Flipcharts: 
Kegiatan 2C 

Flipchart 1 

Apa yang dilakukan Nia dengan tepat, apa kesalahan yang dilakukan Doni? 

 

Nia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Doni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Flipchart 2 

Sistem Nia 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Flipchart 3 

Apa yang dapat Doni lakukan: 

 

Segera 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Seiring dengan waktu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 



Program Daya Saing Usaha Keci l  ASE AN  

Pembuat Keraj inan Tangan:  Panduan Pe lat ihan

   

82

 

Kegiatan 2D 

 

Flipchart 4 

Gunakan sistem untuk: 

• Menilai siapa Anda dan apa yang dapat Anda buat 

• Menentukan pasar terbaik dan pelanggan yang paling sesuai untuk Anda 

• Belajar mengenai dan memahami pasar serta pelanggan Anda 

• Melakukan pengembangan produk yang diarahkan pasar 

• Meningkatkan produksi dan jaminan mutu 

• Pembukuan 

• Menghitung biaya dan menetapkan harga Anda 

• Layanan pelanggan yang efisien dan dapat diandalkan  

• Putuskan apakah Anda hendak menerima atau menolak sebuah pesanan 

 


