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Abstract The oil palm business is one of the businesses that can help the country's
economy and help improve people's welfare. The effectiveness of SME business
performance is influenced by training, organizing, utilization, and development.
The target community is SMEs in Lebuh Lurus village, Inuman Kuantan Singingi
sub-district. Increased marketing performance and competitive strategies can be
applied to oil palm farmers with training and skill mentoring. This activity is
carried out by direct counseling/discussion, discussion, and question and answer.
The implementation of this activity is divided into several stages, including
preparation, counseling and assistance, evaluation, and discussion. Competitive
advantage, competitive intelligence, cross-functional working relationships as
solutions to improving marketing performance in oil palm plantation SMEs in the
province of Riau. The results of this activity teaches and administers to the oil
palm smallholders in implementing competitive strategies and marketing palm
oil products. Training for human resource oil palm workers and the creation of
agricultural counseling programs.
Abstrak Bisnis kelapa sawit merupakan salah satu bisnis yang dapat membantu
perekonomian negara dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efektivitas kinerja usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dipengaruhi oleh
pembinaan, pengaturan, pendayagunaan dan pengembangan. Masyarakat sasaran
adalah UKM di desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi. Peningkatan kinerja pemasaran dan strategi bersaing yang bisa
diterapkan pada petani sawit dengan pelatihan dan pendampingan keterampilan.
Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan/diskusi langsung, diskusi dan tanya
jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:
persiapan, penyuluhan dan pendampingan, evaluasi dan diskusi. Keunggulan
bersaing, inteligen pesaing, hubungan kerja lintas fungsi sebagai solusi untuk
meningkatkan kinerja pemasaran pada UKM perkebunan kelapa sawit di Provinsi
Riau. Hasil kegiatan ini mengajarkan dan mendampingi para pelaku UMK petani
sawit dalam menerapkan strategi bersaing, pemasaran produk kelapa sawit.
Pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) pekerja kelapa sawit dan terciptanya
program penyuluhan pertanian.
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Munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan
adanya persaingan, maka para petani sawit yang tergabung dalam UKM dihadapkan pada
berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk
itu setiap UKM dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi dipasar dan
apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan
bisnisnya, sehingga mampu bersaing dengan lainnya (Weerawardena, 2003). Sudah
seharusnya UKM berupaya untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahannya dan
memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian UKM dituntut untuk memilih
dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan.
Dengan adanya tekanan persaingan begitu ketat, sehingga secara langsung atau tidak
langsung sangat memengaruhi kinerja UKM yang para anggotanya adalah petani sawit skala
kecil dan menengah. Perubahan yang begitu cepat dewasa ini, baik dalam hal teknologi,
kebutuhan pelanggan dan penawaran harga tandan sawit semakin pendek menyebabkan
permasalahan serius bagi para petani sawit yang tergabung dalam koperasi tani sawit yang
terdiri dari beberapa UKM. Keberadaan pemerintah dalam hal peningkatan kinerja usaha kecil
dan menengah sudah sangat serius ini terbukti dari pemberian kredit lunak kepada pemilik
usaha untuk dapat meningkatkan kapabilitas mereka dalam meningkatkan kinerja perusahaan,
namun pemberian kredit oleh pemerintah masih kurang merata, karena banyaknya usaha kecil
dan menengah yang ada di Indonesia. Kecenderungan pemberian kredit adalah pada
pengusaha besar daripada pengusaha kecil dan menengah karena alasan kelemahan manajerial
pemasaran.
Sebagian UKM masih mempunyai berbagai kelemahan yang bersifat eksternal, seperti
kurangnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan yang strategis,
kurang cekatan dalam peluang-peluang usaha, kurangnya kreativitas dan inovasi dalam
mengantisipasi berbagai tantangan sebagai akibat resesi ekonomi yang berkepanjangan.
Disamping itu faktor internal dari sebagian UKM yaitu kurangnya kemampuan manajerial dan
keterampilan, kurangnya akses terhadap informasi teknologi, permodalan dan pasar.
Kelemahan internal ini disebabkan sebagian SDM pengelola UKM kurang berkualitas dalam
mengantisipasi berbagai masalah yang sedang dihadapi.
Dari berbagai kekurangan yang tersebut diatas diperlukan adanya perhatian khusus
terhadap nasib dari keberadaan UKM sebagai penunjang ekonomi riil masyarakat. Persaingan
usaha yang begitu ketat mengharuskan perusahaan memiliki keunggulan bersaing, jika tidak
maka UKM tersebut tidak dapat bertahan lama. Keunggulan bersaing dalam sebuah UKM
dapat diperoleh dengan memperhatikan nilai superior bagi pelanggan, kebudayaan dan iklim
untuk efisiensi dan efektivitas. Agar menang dalam suatu persaingan, maka dalam
memasarkan produk minyak sawit saat ini produsen tidak hanya berdasarkan pada kualitas
produk saja, tetapi juga bergantung pada strategi yang umumnya digunakan perusahaan yaitu
orientasi pasar (Alimuddin, 2016) dan inovasi (Anshori, 2015) serta orientasi kewirausahaan
(Hartanty & Aliyah, 2013).
Perubahan harga sawit akhir-akhir ini yang terjadi dalam industri sawit menyebabkan
rendahnya pendapatan para petani sawit diantaranya adalah menurunnya nilai penjualan.
Kasus tersebut akan dijadikan penerapan penelitian ini. Persaingan diantara para UKM
memasarkan produk sawitnya ke beberapa perusahaan yang ada disekitar Kuantan Singingi
yang ada semakin menguat dan berbagai cara yang dilakukan oleh UKM untuk meningkatkan
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kinerja pemasarannya. Dari kasus yang terjadi pada UKM yang ada di Desa Lebuh lurus,
terlihat bahwa keunggulan bersaing para petani sawit untuk mendapatkan harga yang pantas
bagi hasil sawitnya menarik memberikan kontribusi bagi para petani sawit. Perkembangan
UKM di Desa Lebuh lurus berjalan lambat karena hanya ditemukan sedikit UKM di desa
tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa
kewirausahaan pada warga/masyarakat Desa Lebuh Lurus serta membekali para pemilik UKM
dengan pentingnya strategi bersaing dalam mendapatkan harga yang wajar dan bersaing serta
menigkatkan kinerja pemasaran sawit produk Desa Lebuh Lurus.

METODE PENERAPAN
Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan/diskusi langsung, diskusi dan tanya jawab.
Pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:
1. Para petani sawit yang tergabung dalam UKM perlu mendapatkan penjelasan melalui
pelatihan tentang kinerja pemasaran, yaitu menyangkut strategi pemasaran dengan
penekanan pada materi produk, kemasan, promosi penetapan harga dan sebagainya.
2. Pembuatan materi penyuluhan tentang pentingnya kinerja pemasaran UKM, supaya hasil
kelapa sawit mudah dipasarkan ke konsumen.
3. Pembuatan materi pendukung lainnya berupa pamlet dan buku saku yang dapat menambah
pengetahuan petani sawit, sehingga tercipta sinergi diantara para petani sawit (Syahza,
2019)
4. Diskusi dengan UKM tentang strategi yang harus dilaksanakan untuk bisa memasarkan
hasil panen kelapa sawit supaya ada kenaikan penjualan setiap panen.
Tahap penyuluhan dan pendampingan
Pada tahap ini diajarkan strategi pemasaran yang perlu dilakukan tentang pengambilan
keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam
hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Kualitas
produk sawit (aspect product) menjadi muara awal bagi penentuan harga, tempat dan promosi
(price, place, promotion). Selama petani masih mempertahankan kualitas produk, pemasaran
dengan mengandalkan jaringan dengan tauke (promotion) di pasar tradisional (place) maka
petani akan senantiasa memperoleh keuntungan yang memuaskan. Perubahan dan perbaikan
dalam usaha tani sawit membuat petani menyadari pentingnya melakukan perubahan strategi
pemasaran produk kelapa sawit yang sesuai dengan tuntutan pasar. Pada tahap pendampingan,
Petani maupun kelompok tani harus mengadakan segmentasi, targeting dan positioning ulang
dengan pola pemasaran yang selama ini berjalan. penjelasan tentang pentingnya strategi
pemasaran untuk pemasaran produk Konsep ini akan berkaitan dengan pola bauran pemasaran
yang meliputi aspek produk, harga, promosi, dan tempat. Aspek bauran pemasaran tersebut
dapat diperkuat melalui perbaikan pada aspek produk, kelembagaan, serta regulasi untuk
meningkatkan keberpihakan pasar terhadap produk kelapa sawit petani.
Tahap evaluasi
Pada tahap ini evaluasi atas sasaran dan manfaat utamanya adalah diterapkannya strategi
bersaing dan strategi pemasaran yang menggunakan pendekatan terpadu dan dirancang
sedemikian rupa dengan sasaran utama memperbaiki serta meningkatkan kinerja usaha UKM
serta kehidupan sosial ekonomi pelaku dan pemilik UKM (Savitri & Syahza, 2019). Evaluasi
ini dengan melihat adanya kenaikan pendapatan petani sawit pada setiap kali panen,
raje.unri.ac.id
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peningkatan volume penjualan dan distribusi penyebaran daerah pemasaran hasil panen sawit.
Peningkatan wawasan, sikap, maupun pengembangan masyarakat perkebunan yang meliputi
aspek kemandirian, kreativitas dan pertumbuhan kelembagaan sosial, ekonomi serta
pemerintahan pedesaan. Pembangunan sumber daya petani ini berarti pembangunan unsur
sosial. Pembangunan tata hubungan antar sistem secara harmonis yang meliputi unsur fisik,
sosial dan lingkungan sehingga program dapat mencapai tujuan.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN
Strategi bersaing yang tepat untuk diterapkan bagi petani sawit adalah menggunakan konsep
daya saing. Keunggulan saat ini bisa saja menjadi ketidakunggulan di masa yang akan datang
atau sesuatu yang belum unggul saaat ini sangat mungkin untuk semakin tidak unggul lagi
dimasa yang akan datang (Parham, 2011). Kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan daya
saing perekonomiaannya akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menentukan
faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing daerah dan kemampuan daerah
dalam menetapkan kebijakan terhadap daerah lain.
Konsep rantai nilai adalah pendekatan terpadu berorientasi proses untuk menyediakan,
memproduksi, mengirim produk serta jasa kepada konsumen (Pujawan dan Mahendrawati,
2010). Dengan demikian diperlukan pula sebuah sistem terpadu yang bertugas dalam
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi kepada setiap mitra
usaha tersebut. Muchlis et al., (2012) menyatakan bahwa komitmen dan kepercayaan adalah
dua aspek dominan yang mendasari munculnya kerja sama, daya saing serta jaminan
keuntungan finansial. faktor keuangan pada pembiayaan pasokan Tandan Buah Sawit (TBS)
yang melibatkan kelompok tani dan sangat menentukan kinerja rantai pasokan TBS dan daya
saing kelapa sawit (Solikhin et al., 2012).
Cara yang tepat dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemasaran produk kelapa sawit
adalah peningkatan volume penjualan, luas daerah pemasaran dan pangsa pasar. Untuk
meningkatkan kinerja pemasaran pada UKM perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau perlu
dilakukan peningkatan keunggulan bersang dengan cara meningkatkan intelijen pesaing dan
hubungan kerja lintas fungsi. Upaya peningkatan kinerja pemasaran secara prioritas untuk
meningkatkan keunggulan bersaing dan kinerja pemasaran pada perusahaan perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Riau perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: meningkatkan
komunikasi. Komunikasi (Comunication) adalah kebebasan dan keterbukaan melakukan
pertukaran ide dan informasi diantara para pelaku UKM untuk memperjelas tujuan (Hutt dan
Speh, 2004). Komunikasi yang efektif dirancang dengan mempertimbangkan kriteria yaitu
kepada siapa komunikasi dilakukan, apa yang akan dikomunikasikan, bagaimana cara
mengkomunikasikannya dan dimana komunikasi itu disampaikan. Melakukan survei
pelanggan. Survei pelanggan berguna untuk merancang strategi pemosisian (position strategy)
dan hasil evaluasi strategi (Cravens dan Piercy, 2006). Survei pelanggan pada dasarnya
dilakukan untuk menganalisa pelanggan berkaitan dengan pembentukan segmen pasar
sehingga dapat diketahui pelanggan dalam setiap segmen. Melakukan wawancara dengan
pemasok. Pemasok merupakan pihak yang menawarkan input kepada perusahaan untuk
menunjang proses produksi. Meningkatkan responsivitas para pelaku UKM. Mengevaluasi
Produk Pesaing. Produk pesaing adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepasar oleh pesaing
untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dalam kaitan ini, sesuatu yang ditawarkan itu adalah
produk kelapa sawit baik berupa TBS, CPO atau PKO. Menyediakan basis data pesaing. Basis
data (database) merupakan salah satu bentuk sistem informasi manajemen (SIM) yang
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menyediakan data mentah bagi para pengambil keputusan. Melakukan Aliansi Strategik
dengan Pesaing. Keberhasilan aliansi sangat berguna pada perpaduan kemampuan efektif
organisasi yang berpartisipasi pada pencapaian komitmen penuh setiap pihak yang bermitra.
Pelatihan SDM pelaku UKM terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Pelatihan Pelaku UKM

Peningkatan Kemampuan SDM pekerja kelapa sawit. Pengukuran produktivitas tenaga
kerja dilapangan perlu dilakukan guna mengetahui tolak ukur produktivitas kerja perlu
diketahui sebab menentukan bentuk kebijakan yang dapat dilakukan UKM. Pengelolaan
tenaga kerja yang baik dapat mengurangi tingkat kesalahan tenaga kerja panen kelapa sawit
dan meningkatkan produktivitas kerja sehingga kualitas kelapa sawit yang dihasilkan menjadi
baik dan memudahkan pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen tenaga kerja pada
perusahaan perlu ditingkatkan dengan memberdayakan SDM unggul dan pengelolaan yang
baik. Manajemen tenaga kerja yang baik adalah manajemen yang menciptakan keharmonisan
diantara pekerja panen, pekerja pengangkutan Tandan Buah Segar dan buah lepas serta pekerja
pengolahan hasil kelapa sawit (Hasibuan, 2009). Pendampingan terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Pendampingan pelaku UKM petani sawit
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Pelatihan dan Keterampilan serta keahlian yang akan dibekali pada UKM petani sawit
yaitu; Peran penyuluh pertanian dalam melaksanakan edukasi. Menurut Mardikanto &
Subianto (2009), edukasi adalah memfasilitasi proses belajar para penerima manfaat
penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh, penyuluh memberikan pelajaran kepada petani
dengan tujuan sebagai penyebarluasan informasi, pemberi penjelasan, perubah perilaku petani
dalam berusahatani. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh pertanian memberikan penyuluhan
kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani dan memberikan informasi yang dapat
meningkatkan pengetahuan petani, serta mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok tani.
Terdapat beberapa peran penting penyuluh pertanian yaitu peran penyuluh pertanian dalam
melaksanakan fasilitasi, melaksanakan konsultasi, melaksanakan supervise/pembinaan,
melaksanakan monitoring dan evaluasi. Tim pelaksana pengabdian melakukan pendampingan
dan monitoring kegiatan pencatatan usaha tani di Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN
Keunggulan bersaing, inteligen pesaing, hubungan kerja lintas fungsi dan peran penyuluh
pertanian sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja pemasaran pada UKM perkebunan
kelapa sawit di Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi
Riau. Bisnis kelapa sawit merupakan salah satu bisnis yang dapat membantu perekonomian
negara dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat
diperlukan terutama untuk menjaga keberlanjutan program dan dalam rangka menumbuhkan
kepedulian berbagai pihak terkait di tingkat lokal dalam pemberdayaan masyarakat.
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