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RINGKASAN 

  

 Kegiatan pengabdian dalam bentuk bimbingan Tehnis Penyusunan  Laporan 
Pertanggung Jawaban Keuangan  Dana Desa di Desa Lamedai Provinsi Sulawesi Tenggara.  
dilakukan sebagai upaya untuk membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 
memecahkan persoalan pengelolaan keuangan dana desa yang harus dicapai dan mampu 
memberikan perbaikan kesejahteraaan secara menyeluruh bagi masyarakat desa. 

Adapun target yang ingin dicapai dari  pengelolaan akuntansi keuangan dana desa di 
Desa Lamedai Provinsi Sulawesi Tenggara, agar : 1) Menambah wawasan, pengetahuan dan 
kemampuan tentang tata cara pengelolaan akuntansi  keuangan dana desa. 2) Setelah 
mengikuti bintek, diharapkan desa dalam mengelola keuangan dana desa dapat secara 
mandiri dan akuntabel mempercepat pembangunan di desa di masa yang akan datang. 3) 
Pengelolaan Keuangan Desa oleh Aparatur Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan 
secara baik dan wajar. 

Setelah kegiatan bintek Dana Desa, maka diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat dan aparat pengelola dana desa, yaitu: 1) Mampu  mengelola keuangan  
dana Desa. 2) Mampu mempersiapkan penatausahaan laporan keuangan dana desa 
sesuai standar prosedur pertanggung jawaban dana desa. 4) Mampu mempertangung 
jawabkan keuangan dana desa secara cepat, tepat, akurat dan efisien. 5) Mampu 
mentrasfer ilmu akuntansi dana desa kepada aparat pengelola dana desa. 

   
Kata Kunci: Laporan Pertanggung Jawaban, Pengelolaan Keuangan Desa, Siskeudes.
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar pemikiran 

1. Indonesia  telah resmi menjadi anggota Asia Productivity Organisasi ( APO ) sejak 

tahun 1968 dimana   APO merupakan organisasi  antar pemerintahan Regional Asia 

Pasifik yang berdiri pada tahun 1916 dengan tujuan  untuk mening katkan  

produkvitas  di negara negara  anggota  APO terdi  20 negara yaitu  Bangladesh , 

Kamboja, China, Jepang, Korea, Laos , Malaysia , Mongolia, Nepal , Pakistan , 

Filipina, Singapura,, Srilangka, Thailand dan Vietnam. 

2. Sesuai Permenaker  No. 22 tahun 2015 tentang Organisasi  dan Tata kerja Unit 

Pelaksanaan  Teknis Bidang Produktivitas, BPP Kendari menpunyai  wilayah kerja 

10 (sepuluh)  provinsi di Indonesia  Timur  yang meliputi  Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, 

Gorontalo, Maluku Utara, Papua, Dan Papua Barat. 

3. Komitmeng bersama  yang dilakukan  BPP Kendari , Pemprov  Sulawesi Tenggara 

dan perbankan pada Tanggal  18 Juli 2019 di Kantor  Gubernur Sultra  dalam 

mendorong  peningkatan produktivitas perusahaan  melaluhi kemudahan  regulasi  

perusahaan melalui kemudahan regulasi  berusaha, akses permodalan  serta 

perdampingan yang efektif bagi alumni  pelatihan  BPP dalam  memperkuat 

perekonomian masyarakat Sulawesi Tenggara. 

B. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 

Pada tahun 2020 BPP kendari melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai upaya 

peningkatan  produktivitas tenaga kerja dan UMKM, yaitu: 

1) Pelatihan penikatan produktivitas sebayak 107 paket (2.675 orang) 

2) Pelatihan wirausaha baru produktif sebayak 75 paket (1.500 orang) 

3) Bimbinan konsultasi penikatan produktivitas perusahaan sebayak 15 paket (75 
perusahaan/ 150 orang) 
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C. Dasar penyelenggaraan 

1. UU No.13 tahun 2003  tentang ketenagakerjaan. 

2. UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

3.  Visi  Presiden Jokowi untuk Indonesia 2019-2024 pada point ke-2 adalah 

pembangunan sumber daya manusia 

4. Peraturan mentri tenagakerja dan transmigrasi RI  No. 21/MENI/IX/2009 

tentang pedoman pelayanan produktivitas. 

5. Peraturan menteri ketenagakerjaan RI No. 22 tahun 2015 tentang Organisasi 

dan  Tata kerja unit pelaksanaan teknis bidang penikatan produktivitas. 

6. Program kerja UPTP BPP Kendari Tahun 2020. 

7. SK Kuasa Pengguna Aggaran BPP Kendari. 

D. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud 

       Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah: 

a. Sebagai aplikasi komitmen bersama  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Balai Peningkatan Produktivitas Kendari dan perbankan Tanggal 18 Juli 2019 

untuk kemudahan regulasi berusaha, akses permodalan, serta pemdampingan 

yang efektif bagi  alumni pelatihan BPP perekonomian masyarakat  Sulawesi 

Tenggara. 

b. Agar produktivitas dan daya saing UKM/perusahaan dapat  ditingkatkan melalui 

penerapan alat, metode dan teknik penikatan produktivitas. 

2. Tujuan 

Tujuan pelatihan ini adalah : 

a. Meningkatakan kompetensi wirausaha baru dan pencari kerja. 

b. Agar perusahaan mampu melakukan  rencana perbaikan produktivitas yang tepat. 

c. Meningkatkan kinerja dan produktuvitas tenaga kerja/perusahaan.              
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E. Peserta pelatihan   

Peserta pelatihan berjumlah  20 orang terdiri  dari UKM dan  sebagian alumni 

wirausaha STIE Enam Enam  Kendari. 

F.  Waktu dan Tepat  pelaksanaan  

Kegiatan ini dilaksanakan selama  5 hari  kalender  terhitung pada hari ini  yaitu  Senin,  

Tanggal 09 s/d  13 Maret  2020  bertempat  di Aula BPP Kendari. 

G. Pembiyaan  

   Sumber pembiayaan dari penyelenggaraan kegiataan ini  dibebankan  sesuai  DIPA 

UPTP  Balai Peningkatan  Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2020.  
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BAB II.  

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan, dilakukan dengan  memuat tahapan-tahapan  

sebagai berikut : 

A. Persiapan dan pendaftaran peserta  

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan 

Kantor UPTP  Balai Peningkatan  Produktivitas Kendari dan kepada perguruan tinggi, 

melatih dan mengajarkan berbagai macam materi terkait dengan tema kegiatan. 

2. Memberikan materi pembekalan kepada peserta tentang pemahaman dasar 

pengelolaan produktivitas usaha secara profesional. 

3. Materi manajemen/pengelolaan usaha dengan baik sehingga mampu membimbing 

para wirausaha secara mandiri dan profesional dalam berusaha. 

B. Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode pelatihan oleh peserta pelatihan guna 

mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas berusaha. 

1. Pemberian materi kepada peserta yang menyangkut cara pengelolaan usaha yang 

baik dan pengembangan usaha agar lebih berkembang serta memiliki daya saing 

tinggi. 

2. Ceramah (pengarahan dan penjelasan) mengenai materi-materi yang diberikan terkait 

dengan sistem perencanaan, pelaksanaan kegiatan kerja dan evaluasi perusahaan. 

3. Simulasi/praktek penyusunan proposal bantuan dana perbankan, penyusunan visi dan 

misi perusahaan serta cara menciptakan produk yang berdaya saing tinggi. 

4. Dialog atau diskusi (tanya jawab) pada saat pelatihan sedang berlangsung sampai 

selesai. 

Langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan 

dibuat dan disusun berdasarkan tabel  dibawah ini: 

 

 

 



 
 

5 
 

No. Nama Pekerjaan Program Volume (JKEM) Keterangan 
1. Pelaksananan  

Pelatihan  
1. Pendataan peserta  30 x 24 jam Di Kampus 
1. Kordinasi kepada 

instruktur  dari UPTP  
Balai Peningkatan  
Produktivitas Kendari 

5   x 12 jam Di Kantor 
BPP 
Kendari 

2. Menyusun jadwal 
kegiatan 

10 x 12 jam Di Kampus 
STIE Enam 
Enam 

3. Pengadaan perlengkapan 
Pelatihan 

10 x 12 jam - 

2. Persiapan  peserta 
Pelatihan 

1. Kordinasi langsung 
peserta pelatihan   

1 x 12 jam Di alamat 
masing-
masing 
peserta 

2. Pelaksanaan kegiatan 
bimbingan teknis 

3 x 9 jam Di ruang 
Pelatihan 

3. Kunjungan ke 
perusahaan  

1 x 6 Jam UMKM 
sukses 

 
 
C. Rencana Keberlanjutan Program 

     Setelah  pemberian materi, maka diadakan evaluasi keberlanjutan program 

kegiatan tentang kemampuan peserta dalam menyerap materi. Dengan demikian 

masalah yang ada dalam pelatihan produktivitas kerja bisa terselesaikan dengan baik. 

Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan dan evaluasi dalam rangka keberlanjutan 

program maka dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Meminta tanggapan langsung kepada para peserta tentang hal-hal yang dapat 

menyangkut materi pelatihan. Hasil tanggapan tersebut  dapat diketahui, apakah 

peserta dapat mengerti dan memahami dengan baik tentang materi, sehingga 

pengetahuan peserta dapat diterapkan pada perusahaannya. 

2. Memeriksa  hasil simulasi/praktek tugas yang diberikan, dimana dari simulasi atau 

praktek tugas tersebut akan terlihat kemampuan peserta dalam memahami materi 

yang disajikan, sehingga pada akhirnya kemampuan atau pengetahuan peserta betul-

betul dapat diterapkan dalam mengelolah usahanya dengan baik.   

       Keberlanjutan program kegiatan ini dilakukan dengan membuka diskusi-diskusi 

teknis kepada semua peserta secara online dengan aplikasi komunikasi  seperti Whats 

upp, SMS atau calling contak person   untuk memastikan berjalannya program secara 

berkesinambungan dan berjalan dengan baik dan lancar walaupun kegiatan pelatihan  

telah dilaksanakan. 
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BAB III.  

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

  Perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan Misi dan Tanggung Jawab yang diemban oleh 

setiap aktivitas akademika. Peranan  perguruan tinggi semakin di butuhkan, sehingga perlu 

ada upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi  adalah pengabdian pada masyarakat. 

  Pengabdian pada masyarakat adalah mintra kurikuler yang merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi oleh Dosen dan  bagi Dosen untuk 

mengidentifikasi serta menangani berbagai masalah dengan menekankan pada 

pembangunan llmu pengetahuan, tekhnologi dan seni dalam menjawab tantangan 

profesinya, dan Dosen juga diharapkan mampu mengembangkan dirinya sendiri secara 

optimal dan berperan aktif memberikan daya guna bagi masyarakat dan pemerintah. 

  Program pengabdian Dosen yang  dikenal di masyarakat mendapat respon yang baik, 

hal ini di karenakan berbagai bentuk pengajaran dalam pelatihan merupakan  kegiatan yang 

relevan dengan kebutuhan pengusaha. Saat ini pembangunan ekonomi berkembang dengan 

pesat jika ditunjang oleh banyak wirausaha mandir. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari dalam kegiatan program pelatihan ini benar-benar direspon positif bagi instansi 

atau wirausahaan muda, karena benar-benar memberikan sumbangsi bagi pemberdayaan 

kemajuan usaha mereka. 

     Dosen sebagai tim pelaksana mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup 

mumpuni untuk melakukan kegiatan pelatihan pengembangan suber daya manusia. Tim 

pelaksana kegiatan mempunyai latar belakang dan keahlian dibidang pengelolaan SDM, 

kewirausahaan, manajemen strategi serta pengelolaan manajemen UMKM. Sehingga 

pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat di transfer dan memberikan inspirasi dan 

motivasi kepada peserta pelatihan dengan baik secara profesional. 
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BAB V 

PEMBAHASAN PELATIHAN   

  

Dalam rangka peningkatan Wirausaha Baru produktif bagi UMKM yang ada di Kota 

Kendari, UPT Balai Peningkatan Produktivitas Kendari menyelenggarakan kegiatan ini 

dengan judul Pelatihan Wirausaha Baru Produktif yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari di Aula Balai Peningkatan Produktivitas Kendari Kota 

Kendari. Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Produktif yang  diselenggarakan selama tiga 

hari dengan jumlah peserta merupakan pengusaha UMKM Kota Kendari  sebanyak 20 

orang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Peningkatan Produktivitas Kendari 

Kota Kendari bersama dengan Ketua STIE Enam Enam Kendari serta Ketua Perbarindo 

Sulawesi Tenggara. 

Kepala Balai Peningkatan Produktivitas Kendari Kota Kendari mengatakan bahwa, 

tujuan pelatihan wirausaha baru produktif ini adalah untuk membangkitkan motivasi 

berwirausaha dan membantu masyarakat / penganggur / pencari kerja yang memiliki minat 

untuk memulai usaha dan menemukan ide-ide usaha dan merancang sebuah rencana usaha 

serta tersusunnya rencana usaha / proposal kelayakan usaha yang sudah matang. Sehingga 

hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan 

lanjutan dalam pengelolaan usaha / manajemen berwirausaha produktif yang diperlukan 

bagi wirausaha pemula dan bisa mengelola usahanya dengan baik.  

Pada pelatihan ini menekankan, minat masyarakat untuk menjadi seorang pengusaha 

/wirausaha perlu terus didorong guna menciptakan lapangan kerja baru sehingga 

kesejahteraan masyarakat tersebut meningkat. Seseorang yang memiliki bakat 

kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan dan pelatihan. Mereka 

yang menjadi wirausaha adalah orang-orang yang berhasil mengenal potensi diri dan belajar 

mengembangkan potensinya untuk menciptakan peluang serta mengorganisir usahanya 

dalam mewujudkan cita-citanya. 

Untuk mengatasi masalah mengenai tingkat daya saing tenaga kerja maka 

pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu melakukan upaya dengan menyiapkan dan 

memperkuat kemampuan serta menggali potensi daerah menjadi lebih unggul dan berdaya 

saing tinggi dengan meningkatkan produktivitas baik produktivitas regional, sektoral, 
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perusahaan maupun individu tenaga kerja serta membangun jiwa dan semangat 

entrepreneur. 

 

Pada kegiatan pelatihan, peserta diberikan pemahaman dasar tentang siapa dan 

bagaimana selayaknya seoarang wiausaha  berpikir, berbuat dan bertindak untuk kemajuan 

usahanya. Wirausaha (enterpreuneur) harus menjadi seorang yang memiliki kepribadian 

unggul yang pantas untuk diteladani, karena atas kemampuan sendiri dapat melahirkan suatu 

sumbangsih karya untuk kemajuan kemanusiaan, yang berlandaskan pada kebenaran dan 

kebaikan. Adapun kewirausahaan (enterpreuneur) adalah suatu profesi yang timbul karena 

interaksi antara ilmu pengetahuan, yang dapat diperoleh dari pendidikan formal, dengan seni 

yang hanya dapat digaji dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktik. Oleh karena itu, 

seorang wirausaha melakukan kegiatan mengorganisasikan berbagai faktor produksi, 

sehingga menjadi suatu kegiatan ekonomi yang mengahasilakan laba, yang merupakan balas 

jasa atas ketersediaan memiliki risiko. 

Pada kegiatan pelatihan juga diberikan materi tentang fungsi yang harus dilakukan 

oleh seorang wirausaha dalam mengembangkan usahanya sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi kesempatan. 

2. Mengumpulkan sumber daya menusia dan sumber daya lain. 

3. Menarik investasi atau dana dari perorangan atau lembaga keuangan. 

4. Melaksanakan proses produksi atau perdagangan. 

5. Menanggung resiko. 

Wirausaha berbeda dengan manajer, meskipun keduanya juga mempunyai persamaan. 

Disampaikan dalam pelatihan, bahwa wirausaha dan manajer sama-sama menyatukan dan 

mengorganisasikan faktor produksi, menetapkan sasaran dan mengusahakan hasil akhirnya. 

Perbedaannya adalah bahwa manajer mengerjakan tugas-tugas pengambilan keputusan dan 

pengawasan yang bersifat rutin dibandingkan wirausaha. 

Para peserta pelatihan wirausaha dituntut agar mempunyai kemampuan melihat dan 

menilai kesempatan-kesempatan usaha (bisnis), mengumpulkan sumber-sumber daya yang 

dibutuhkan guna memastikan sukses. Karena para wirausaha merupakan pemimpin, dan 

mereka harus menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pelaksaaan sebagian besar kegiatan-

kegiatan mereka. Seorang wirausaha percaya penuh pada dirinya dan kemampuannya dalam 

mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan mengambil keputusan inilah yang 

merupakan ciri khas seorang wirausaha. 
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Peserta pelatihan wirausaha juga diberikan cara meluangkan sebagian besar 

waktunya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan bisnis. Dengan semakin berkembangnya 

suatu perusahaan, kebutuhan akan perencanaan menjadi semakin besar. Seorang wirausaha 

harus dapat mengelola waktu dengan efektif, dan kunci penggunaan waktu secara efektif 

terletak dalam manajemen yang lebih baik. 

Mereka juga diberikan pemahaman tentang  kewirausahaan yang dapat dilakukan 

dalam bidang pendidikan, bidang karier, jabatan, dan bidang perekonomian. Kewirausahaan 

dalam bidang perekonomian, merupakan setiap usaha yang berhubungan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi ini memerlukan 

aktivitas dalam manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi ini memerlukan aktivitas 

dalam bidang perekonomian, seperti peningkatan pengetahuan berusaha dan pengembangan 

modal. Aktivitas ekonomi diarahakan pada usaha menambahkan penghasilan, untuk 

memerlukan kebutuhan konsumtif pengusaha dengan keluarganya ataupun denga orang-

orang lain, misalnya karyawannya, dan masyarakat sekitarnya. 

Para peserta pelatihan juga diberikan pembinaan mental agar mereka mampu 

berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas ekonomi, diperlukan kualitas pribadi 

yang kuat dan mantap dalam berusaha. Para pengusaha perlu memiliki sikap dan kemauan 

yang kuat untuk bekerja, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi pribadi dan masyarakat. 

Disamping itu, harus memiliki semangat berpetualang, berani berspekulasi, dan 

mengahadapi persaingan, serta mampu mendayagunakan setiap sumber yang ada, baik 

material, personal maupun finansial. Karena kegiatan ekonomi dalam bidang ekonomi, 

bergerak dan bernaung dalam lembaga-lembaga ekonomi yang berupa perusahaan atau 

pereseroan, yang bergerak dalam produksi, jasa, dan pelayanan. Dalam memiliki bidang 

usaha, hendaknya kiita mengadakan pertimbangan yang matang.  

Disamping hal-hal diatas, dalam pelatihan kewirausahaan dalam rangka peningkatan 

produktifitas, mereka juga diajarkan tentang:. 

1. Cara memperoleh keuntungan yang optimal. 

2. Melakukan perkiraan  konsumen. 

3. Perolehan modal keuangan. 

4. Menangani risiko yang mungkin terjadi. 

5. Menagatur jumlah tenaga kerja. 

6. Mengolah bahan baku atau bahan mentah. 

7. Kemampuan mengelola usaha. 
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Pada beberapa sesi  pelatihan para peserta diasah potensi yang dimiliki untuk berprestasi 

dan berkepribadian kuat. Dalam kondisi dan situasi apapun untuk berprestasi dan 

berkepribadian kuat. Dalam kondisi dan situasi apapun, sesorang wirausaha mampu 

menolong dirinya sendiri, tanpa menunggu uluran tangan dari orang lain. Bahkan tidak mau 

bergantung pada faktor alam, misalnya cuaca, panas, dingin, dan hujan. Mereka pantang 

menyerah dan selalu berusaha, bertahan dari tekanan alam, bahkan jika perlu berusaha 

mendudukkan alam tempat ia hidup dan berpijak. 

Dari hasil penelusuran peserta pelatihan, mereka sudah ada yang menjadi pengusaha 

lokal yang tangguh, unggul dan sukses. Mereka didorong agar memiliki dan melakukan 

tindakan sebagai berikut. 

1. Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari 

penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan. 

2. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan, serta 

melakukan apa saja yang perlu untuk memanfaatkannya. 

3. Mau dan mampu untuk bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan 

jasa, serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. 

4. Mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai 

pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha, terutama para pembeli atau 

pelanggan. 

5. Menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan 

disiplin. 

6. Mencintai kegiatan usaha dan perusahaannya, serta lugas dan tangguh, tetapi cukup 

luwes dalam melindunginya. 

7. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan 

dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, serta melakukan perluasan dan 

pengembangan usaha dengan risiko yang tidak terlalu besar. 

8. Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerja sama 

yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Para proses pelatihan kewirausahaan produktif  ditarik kesimpulan antara lain 
adalah: 

a. Meningkatkan kompetensi wirausaha baru dan pencari kerja perlu dilakukan 

secara berkesinambungan agar para wirausaha semakin bertambah dan 

berkembang guna mendorong perekonomian masyarakat secara umum . 

b. Agar perusahaan mampu melakukan  rencana perbaikan produktivitas yang tepat 

dengan cara mengadopsi model-model pengembangan wirausaha sukses dengan 

tetap menyesuaikan diri dengan keadaan bisnis lokal. 

c. Meningkatkan kinerja dan produktuvitas tenaga kerja/perusahaan dengan cara 

melakukan pelatihan secara terus menerus secara bertahap dan berkesinambungan 

baik yang dilakukan oleh lembaga terkait maupun atas inisiatif pengusaha itu 

sendiri.              

B. Saran- Saran 

Adapun saran-saran terhadap pelaksanaan pelatihan wirausaha produktif oleh  UPTP  

Balai Peningkatan  Produktivitas Kendari adalah: 

1. Sebaiknya kegiatan semacam ini bisa terlaksana secara rutin dan berkesinambungan  

oleh para pengusaha agar  mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

mengelola usahanya dengan baik. 

2. Pelatihan kewirausahaan produktif yang dilakukan oleh Balai Peningkatan  

Produktivitas Kendari sebaiknya lebih banyak juga melibatkan masyarakat calon 

wirausaha muda, terutama yang baru lulus kuliah tetapi belum bekerja. 
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Lampiran  Foto Kegiatan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Pemasangan Id Card peserta pelatihan secara simbolis oleh               

Ketua STIE Enam Enam Kendari Dr. Bakhtiar Abbas, SE., M.Si. 

Foto Bersama Panitia, Instruktur dan Para peserta Pelatihan  
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Foto Acara Pembukaan Pelatihan oleh Ketua STIE Enam Enam Kendari dan 
Pengarahan oleh Ketua Pelaksana oleh Rince Tambunan, SE., M.M  
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Foto Peserta Pelatihan yang berasal dari wirausahan UMKM Kota Kendari 

dan sebagian  Alumni Wirausaha dari STIE Enam Enam Kendari 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Informasi harga pangan strategis dan ketersediaan stock yang akurat dan terkini 
merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan nilai tambah 
petani/produsen, stabilitas harga barang pokok dalam memperbaiki manajemen pengendalian 
inflasi. Langkah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas makro ekonomi sangat erat 
kaitannya dengan stabilitas harga terutama harga pangan strategis. Stabilitas harga pangan 
strategis juga merupakan indikator dari keseimbangan output perekonomian dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar  dengan kemampuan daya beli masyarakat.  

Ketersediaan informasi harga pangan strategis yang disertai dengan ketersediaan 
stock barang akan mempengaruhi keputusan para pelaku ekonomi baik ditingkat nasional 
maupun ditingkat daerah dalam menjalankan aktifitas perekonomian mereka secara efektif 
dan efisien. Keberadaan informasi harga pangan stategis tersebut juga mencegah terjadinya 
disparitas harga yang berbeda jauh antara harga yang terbentuk ditingkat produsen, pedagang 
besar, pengecer sampai pada tingkat konsumen. Pangan stategis memegang peranan penting 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain aspek ekonomi, sosial, politik 
bahkan seluruh aspek kehidupan lainnya yang sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan 
pangan dasar. Dalam istilah keseharian masyarakat lebih dikenal dengan nama 
“sembako”. Kebutuhan akan pangan strategis tersebut merupakan suatu keniscayaan, 
artinya tanpa barang pangan dasar yang cukup, pada tatanan kehidupan masyarakat akan 
mengalami gejolak permasalahan sehingga dengan tersediaan barang pangan strategis 
perlu dikontrol keberadaanya dengan harga yang  terjangkau. Karena ketersediaan pangan 
strategis yang cukup memungkinkan masyarakat akan menjalani kehidupan yang relatif 
baik. 

Ketersediaan harga pangan strategis telah diatur dalam berbagai peraturan baik 
dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri maupun peraturan 
daerah. Hal ini disebabkan karena ketersediaan pangan strategis menyangkut hajat hidup 
orang banyak dengan tingkat pemenuhan yang tinggi dan menjadi faktor penentu 
kesejahteraan masyarakat. Beberapa peraturan mengenai barang pokok tersebut yakni  
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting. Kehadiran peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk 
mewujudkan ketersediaan barang pokok bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang 
cukup, mutu dan gizi yang layak, aman konsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap 
individu (Suryana, 2013).  
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Walaupun berbagai peraturan terkait dengan barang pangan strategis telah ada, namun 
permasalahan masih sering terjadi pada beberapa daerah baik mengenai permasalahan 
tentang kekurangan stock maupun harga pangan strategis yang relatif tidak stabil, bahkan 
pada waktu-waktu tertentu harga barang pokok sering mengalami kenaikan harga yang begitu 
ekstrim. Sebagai contoh harga cabai di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari pada tahun 
2017 mengalami fluktuasi harga yang relatif ekstrim hingga mencapai Rp 65.500,- per kg 
padahal harga cabai biasanya hanya berfluktuasi pada kisaran harga  Rp 20.000 s/d Rp 
25.000,- per kg. Bawang putih pada tingkat konsumen pernah mencapai tingkat harga Rp. 
60.000,- padahal harga pada pedagang besar hanya berada pada kisaran Rp. 35.000,- per kg  
(PIHPS Bank Indonesia, 2017). Salah satu permasalahan diatas yang terjadi terkait dengan 
pangan strategis adalah ketersediaan informasi khususnya mengenai informasi harga.  

Menurut Arifin (2015) ketersediaan atau kecukupan (stock), akses masyarakat dan 
stabilitas harga pangan stategis merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam mewujudkan 
ketahanan pangan. Bila salah satu dari unsur diatas tidak terpenuhi maka suatu negara belum 
dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Hal serupa diungkapkan Suryana 
(2014) bahwa produksi dan ketersediaan (stock), jaminan akses, serta mutu merupakan 
komponen penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 mengelompokkan jenis barang kebutuhan pokok kedalam 
beberapa kategori. Untuk meningkatkan layanan informasi harga pangan strategis baik 
terhadap pengusaha dan pedagang maupun masyarakat dibutuhkan suatu program 
pengembangan layanan sistem informasi harga pangan strategis berbasis teknologi informasi. 
Pengembangan layanan informasi harga pangan strategis dapat dilakukan pada sisi kebijakan 
dan sosialisasi serta infrastruktur penyediaan  layanan berbasis teknologi  informasi.  

Guna memperbaiki kestabilan harga dan pengendalian inflasi suatu daerah, Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia daerah Sulawesi Selatan telah melakukan kajian ekonomi 
regional di Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan informasi masyarakat 
melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di Sulawesi Selatan (Bank 
Indonesia 2013). Seiring dengan apa yang telah dilakukan pengkaijian  oleh Bank Indonesia, 
juga telah dilakukan kegiatanmengenai “Kajian Evaluasi Pusat Informasi Harga Pangan 
Strategis  (PIHPS) dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Padang”. Hasil 
kegiatanmenunjukkan bahwa keberaan dan ketersediaan informasi harga yang akurat dan 
dapat diakses oleh semua pelaku pasar termasuk produsen, pedagang besar atau distributor 
serta konsumen akan memberikan kemudahan dalam melakukan penetrasi pasar sehingga 
lebih mudah melakukan tindakan dalam upaya pengendalian inflasi suatu daerah (Rini 
Rahmadian S, 2016). Sehingga diawal tahun 2017 Bank Indonesia menetapkan secara resmi 
Pusat Informasi Harga Pangan Stategis (PIHPS) Nasional dengan memilih 10 komoditas 
yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging 
ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng (Bank Indonesia, 2017).  



3 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dimana pentingnya pengembangan 
sistem informasi harga pangan strategis berbasis teknologi informasi terhadap perekonomian 
daerah. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga 
fungsi layanan informasi tersebut belum memberikan manfaat yang maksimal maka 
dipandang perlu melakukan suatu kegiatanyang berkaitan dengan Kajian Pengembangan 
Sistem Informasi Harga Pangan Strategis Berbasis Teknologi Informasi di  Sulawesi 
Tenggara.  

 
1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam 
kegiatanini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana perkembangan harga pangan strategis yang terjadi  di Sulawesi Tenggara. 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kenaikan harga pangan strategis di Sulawesi 

Tenggara. 
3. Bagaimana menyediakan sistem informasi layanan harga pangan strategis berbasis 

web/aplikasi  di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

1.3.  Maksud dan Tujuan  
1.3.1  Kegiatan ini  dilaksanakan dengan maksud  sebagai berikut:  

1. Dapat memberikan informasi mengenai perubahan harga pangan strategis yang 
terjadi  di Sulawesi Tenggara. 

2. Mencari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan strategis di 
Sulawesi Tenggara  

3. Menelaah penggunaan sistem informasi layanan harga pangan strategis berbasis 
web/aplikasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

1.3.2  Kegiatan ini  dilaksanakan bertujuan untuk :  
1. Menyajikan informasi perubahan harga pangan strategis  di Sulawesi Tenggara. 
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan strategis 

di Sulawesi Tenggara  
3. Menyajikan sistem informasi layanan harga pangan strategis berbasis web/aplikasi 

di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan 

  Kegiatan ini dilakukan  di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pengkajian 
tentang pentingnya  ketersediaan informasi harga yang akurat dan dapat diakses oleh semua 
pelaku pasar termasuk produsen, pedagang besar atau distributor serta konsumen agar 
memberikan kemudahan para pengambil kebijakan dalam melakukan penetrasi pasar 
sehingga lebih mudah melakukan tindakan dalam upaya pengendalian inflasi suatu daerah.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Konsep Harga 
Harga adalah nilai barang atau jasa yang diungkapkan dalam satuan rupiah. Sedangkan 

harga jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai barang. Hansen (2011: 
819) mengatakan harga adalah nilai yang dinyatakan dalam rupiah yang mempunyai fungsi 
sebagai pengukur nilai suatu barang atau jasa yang akan dibeli. Untuk itu keputusan tentang 
harga tersebut perlu diintegrasikan ke dalam keputusan tentang barang atau jasa, karena 
berdasarkan harga yang ditetapkan biasanya konsumen akan mengadakan pertimbangan 
berapa jumlah barang yang akan dibeli dengan harga yang ditetapkan tersebut, sehingga 
turun naiknya harga tergantung kepada kesepakatan antara pembeli dan penjual (equilibrium 
price). 

Kotler (2011: 249) mengemukakan bahwa harga timbul sebagai suatu masalah bila 
terdapat dalam empat situasi berikut : 
1. Apabila perusahaan untuk pertama kali harus menetapkan harga jual, hal ini terjadi jika 

perusahaan memproduksi barang baru, menggunakan saluran baru, memasuki daerah 
pemasaran baru atau jika perusahaan mengadakan kontrak  kerja baru. 

2. Apabila perusahaan harus merubah harga jualnya karena keadaan terpaksa.  
3. Apabila pesaing mengadakan perubahan harga. 
4. Jika perusahaan menghasilkan beberapa jenis barang yang mempunyai permintaan atau 

biaya yang saling berhubungan. 
Menurut Soemarso (2014: 182) ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni :  

1. Penetapan harga jual oleh pasar (Market Pricing) 
 Bentuk penetapan harga jual ini, penjual tidak dapat mengontrol sama sekali harga yang 

dilempar di pasaran. 
2. Penetapan harga jual oleh pemerintah (Government Controlled Pricing) 
 Penetapan harga jual, pemerintah berwenang untuk menetapkan harga barang/jasa, 

terutama untuk barang/jasa yang menyangkut kepentingan umum. 
3. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (Administered or Business 

controlled pricing) 
  
2.2. Pangan dan Ketahanan Pangan 

Kebutuhan paling mendasar bagi sumberdaya manusia suatu bangsa adalah pangan. 
Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, diperlukan dalam mencapai 
ketahanan pangan. Faktor lain yang merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan 
pangan adalah tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau dari sisi harga dan 
aman dikonsumsi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi dalam aktivitas sehari-hari 
(Saliem, et al. 2012). 
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Beberapa definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh berbagai lembaga dan 
undang-undang serta pakar di bidang pangan, seperti berikut; Encyclopaedia Britannica 
(2013) mengemukakan pangan adalah “material consisting essentially of protein, 
carbohydrate, and fat used in the body of an organism to sustain growth, repair, and vital 
processes and to furnish energy”. Definisi tersebut menekankan kepada kandungan bahan 
pangan yang memberikan manfaat kepada tubuh dalam pertumbuhan, memperbaiki 
kerusakan, dan menjaga kelancaran fungsi vital serta sebagai sumber energi. 

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan pangan sebagai 
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.. Sedangkan definisi 
pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Setneg, 2002). First World Food Conference (1974), United Nations 
(1975) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan dunia yang cukup 
dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan dan menyeimbangkan 
fluktuasi produksi dan harga. Sementara FAO (Food and Agricultural Organization) (1992) 
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi pada saat semua orang dalam segala waktu 
memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat 
dan aktif. Ketahanan pangan dijelaskan dalam 4 pilar, yakni food availability, physicial and 
economic access to food, stability of supply and access, and food utilization.  

Sementara USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika 
seluruh orang pada setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh 
kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif. Dan International Conference in 
Nutrition (FAO/WHO, 1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah 
tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup 
sehat. Senada dengan pendapat diatas World Bank (1996) mendefinisikan ketahanan pangan 
sebagai akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan 
yang sehat dan aktif.  

Hasil Lokakarya Ketahanan Pangan Nasional (DEPTAN, 1996) mendefinisikan 
ketahanan pangan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah 
tangga dalam jumlah, mutu, dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu ke waktu 
agar dapat hidup sehat. OXFAM (2001) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi 
ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang 
cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Ada dua kandungan makna 
yang tercantum disini, yakni ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas, dan akses 
dalam artian hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun klaim. FIVIMS (Food 
Security and Vulnerability Information and Mapping Systems, 2005) mendefinisikan 
ketahanan pangan sebagai kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, 
dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk pemenuhan 
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kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan 
yang aktif dan sehat. 

Peter Warr (Australian National Univesity, 2014) membedakan ketahanan pangan pada 
empat tingkatan, yaitu (i) level global, (ii) level nasional, (iii) level rumah tangga, dan (iv) 
level individu. Pada saat rumah tangga kekurangan makanan, individu akan terpengaruh 
secara berbeda. Oleh sebab itu, yang terpenting untuk diperhatikan adalah fokus pada 
konsumsi perorangan pada rumah tangga.  

Penentuan jenis pangan yang dikonsumsi sangat tergantung kepada beberapa faktor, 
diantaranya jenis tanaman penghasil bahan pangan pokok yang biasa ditanam di daerah serta 
tradisi yang diwariskan oleh budaya setempat. Kebiasaan makan tersebut dapat dipengaruhi 
oleh lingkungan ekologi (ciri tanaman pangan, ternak dan ikan yang tersedia dan dapat 
dibudidayakan setempat), lingkungan budaya dan sistem ekonomi (Hidayah, 2011). 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, menjelaskan bahwa pangan pokok 
didefinisikan secara eksplisit, yakni pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama 
sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. FAO (2010) 
mendefinisikan pangan pokok sebagai pangan yang dikonsumsi secara rutin pada kuantitas 
tertentu yang menjadi bagian dominan dalam pola makan dan merupakan sumber asupan 
energi dan gizi utama yang dibutuhkan. Pangan pokok memang tidak dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan nutrisi karena tubuh membutuhkan variasi pangan lain (Ariani, 2010). 

 
2.3. Jenis- jenis  Bahan Pangan Pokok Strategis 

Kementerian Pertanian pada tahun 2010 telah mengelompokkan komoditas pangan 
penting ke dalam dua kelompok yaitu pangan nabati dan pangan hewani. Badan Pusat 
Statistik (BPS, 2011) membagi bahan pangan ke dalam sembilan kelompok. Surat Keputusan 
Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang 
Kebutuhan Masyarakat mengklasifikasikan bahan pangan sebagai beras, gula pasir, minyak 
goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan 
garam beryodium. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menko Perekonomian No. Kep-
28/M.EKON/05/2010 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok yang 
meliputi beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam dan telur 
ayam.  

Tahun 2017 Bank Indonesia  juga mengelompokkan komoditi pangan strategis sebagai 
indikator kinerja stabilisasi harga dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PHPS) 
Nasional. Pengelompokan harga pangan strategis berdasarkan beberapa komoditi 
diperlihatkan pada  10 komoditi yang dikelompokkan sebagai pangan strategis  yaitu: beras, 
bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur 
ayam ras, gula pasir dan minyak goreng. Bobot 10 komoditas pangan tersebut dalam Survey 
Biaya Hidup Tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dikelompokkan untuk 
menghitung angka inflasi IHK Nasional.  
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Kegiatanyang dilakukan Yuliana (2008) menyimpulkan semua kelompok pangan 
merupakan barang pangan jika dilihat dari elastisitas pendapatan, dimana kelompok sumber 
protein merupakan substitusi dari kelompok sumber karbohidrat. Bahan pangan pokok 
mempunyai peran yang cukup penting dalam segala aspek kehidupan, namun sampai saat ini 
pemerintah masih belum memiliki daftar komoditi Bahan Pangan Pokok (Bapok) yang 
konsisten. Sebagai contoh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan 
Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat 
(Depperindag, 1998), yang dimasukkan sebagai barang kebutuhan pokok adalah beras, gula 
pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak 
tanah, dan garam beryodium. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Nomor Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi 
Pangan Pokok (Menko Perekonomian, 2010) yang termasuk bahan pangan pokok. Undang-
Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan pentingnya pengelompokan komoditi 
dapat dikategorikan sebagai Bapok yang dalam Undang-Undang pangan disebut pangan 
pokok. Selain itu, Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai 
Cadangan Pangan Pemerintah pada pasal 28 ayat (1). Namun demikian, Undang-Undang 
pangan ini belum secara jelas menyebutkan komoditi-komoditi pangan yang termasuk 
pangan pokok. Peningkatan permintaan pangan karena pertumbuhan populasi, peningkatan 
konversi produk pangan menjadi bahan baku energi, dan perubahan stock karena faktor cuaca 
merupakan masalah dalam ketersediaan pangan saat ini (Spiertz and Ewert, 2009). Perubahan 
persepsi konsumen terhadap inovasi juga mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap 
pangan (Cornescu and Adam, 2013).  
2.4. Peranan Pemerintah Terkait Barang Kebutuhan Pokok 

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengantisipasi dan 
mengontrol ketersediaan barang kebutuhan pokok. Artinya pemerintah mempunyai 
kewajiban untuk selalu berada digaris depan dalam hal ketersediaan stock barang kebutuhan 
pokok dan keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok tersebut. 
Dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan 
ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan dalam mengendalikan 
ketersediaan (stock), stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau 
barang penting.  
 Terkait masalah tersebut, pemerintah wajib menjaga pasokan sejumlah barang 
kebutuhan pokok yaitu melalui peran Bulog, seperti yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perum Bulog Pasal 6 yaitu dalam hal pengamanan 
harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok 
harus dijalankan dengan baik dalam mengatasi kondisi kenaikan harga.  
 Terkait dengan pengendalian harga barang kebutuhan pokok, terdapat dua hal yang 
dapat dilakukan, yaitu: pertama, mengendalikan persediaan barang dimana tanggung jawab 
berada di pemerintah, para produsen, dan para pedagang. Berdasarkan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 25 dikatakan bahwa pemerintah dan 
pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang 
memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Kedua, pengendalian oleh konsumen 
atau pengguna/pemakai barang yang turut bertanggung jawab atas kenaikan harga barang. 
Seharusnya konsumen juga berperan penting dalam menstabilkan harga barang dengan 
melakukan pengendalian terhadap keinginan-keinginan yang melebihi dari sebelumnya.  
 
2.5. Stock (Persediaan) 

Harding H.A (2012:151) mengemukakan bahwa persediaan meliputi semua barang dan 
bahan yang dimiliki oleh perusahaan dan dipergunakan dalam memberikan jasanya, jadi ia 
akan terdiri dari barang-barang sebagai berikut : bahan mentah, komponen dan suku cadang, 
barang setengah jadi, suplai untuk operasi dan lain sebagainya. 

Persediaan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan kontinuitas produksi. 
Apabila jumlah persediaan barang tidak diatur dengan baik  akan mempunyai pengaruh 
langsung terhadap keuntungan perusahaan, karena perusahaan tidak dapat bekerja pada skala 
yang optimal, atau karena terlalu tingginya beban biaya yang harus ditanggung guna 
menyimpan dan memelihara persediaan yang ada. Oleh sebab itu pengawasan persediaan 
merupakan masalah penting, karena jumlah persediaan akan menentukan atau mempengaruhi 
kelancaran proses produksi pada perusahaan tersebut. Sedangkan persediaan yang diadakan 
mulai dari bentuk bahan mentah sampai dengan barang jadi, Assauri (2013:177). 

 
2.6. Sistem Informasi Pengembangan Layanan Informasi Harga Pangan Strategis  

 
Sistem informasi pengembangan layanan informasi harga pangan strategis dilakukan 

berdasarkan hal-hal  sebagai berikut: 

1. Perubahan Harga (Inflasi Daerah): membandingkan perubahan harga komoditi 
suatu daerah dalam kurun waktu (periode) tertentu dengan pola historis inflasi 
komoditi yang sama pada daerah tersebut.  

2. Perubahan Harga (Inflasi Nasional): membandingkan perubahan harga komoditi 
suatu daerah dalam kurun waktu (periode) tertentu dengan pola historis inflasi 
komoditi yang sama secara nasional.  

3. Perbandingan Harga: membandingkan level harga komoditi pangan tertentu suatu 
provinsi dengan rata-rata harga komoditi dimaksud secara nasional.  

4. Harga Rata-Rata dan Perubahan 
  Tampilan ini menunjukkan data level harga pada tanggal observasi paling 
terkini dan perkembangan perubahan harga (pergerakan) komoditi tersebut selama 7 
titik data secara series. 
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BAB III 
METODE KEGIATAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan   

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengambil obyek 
harga pangan strategis. Lokasi kegiatandifokuskan di pasar-pasar tradisional  yang masuk 
kategori pasar induk ada di Kota Kendari, Kota Bau Bau dan Kota Kolaka. 

Sedangkan waktu kegiatandilakukan selama 3 (bulan)  yaitu mulai dilaksanakan pada 
bulan  Maret s/d  Mei   Tahun 2018. 

 
3.2. Tahapan Pengumpulan Data 

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan pengumpulan data yang dimulai dari 
pemilihan  obyek kajian yaitu  semua pedagang komoditi pangan strategis dan distributor 
komoditi pangan strategis yang ada pada wilayah kabupaten/kota yang menjadi obyek 
kegiatanserta instansi terkait dalam hal penentuan kebijakan untuk mengendalikan harga 
pangan strategis  di Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Pengambilan sampel kegiatan dilakukan dengan menggunakan proporsional random 
sampling sehingga ditetapkan Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka sebagai 
daerah penelitian. Sedangkan sampel pasar yang dipilih di wilayah Kota Kendari adalah 
Pasar Mandonga dan Pasar Kota, untuk wilayah Kota Bau-Bau adalah Pasar Wameo dan 
Pasar Karya Nugraha, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kolaka adalah Pasar Raya 
Lamekongga dan Pasar Lamekongga. Masing-masing pasar diambil sebanyak 10 (sepuluh) 
jenis komoditi pangan strategis pedagang pengecer yang diperdagangkan oleh 2 (dua) 
pengecer di pasar tradisional. Sehingga total responden kegiatan dari pedagang adalah 120  
responden. 

Sedangkan instansi terkait yang menjadi responden kegiatan ini adalah dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Kepala Pasar masing-masing satu 
orang yang ada di wilayah Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka. Sehingga 
total responden dalam kegiatanadalah 132 orang responden. 

 
3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung melalui kuesioner dari responden 
pedagang pedagang pengecer komoditi pangan strategis di pasar-pasar tradisional di Kota 
Kendari , Kota Bau-Bau  dan  Kabupaten  Kolaka . Disamping itu data sekunder juga diambil 
dari Badan Pusat Statistik Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka. Data-data 
tersebut digunakan untuk melengkapi data kegiatanyang diperoleh di lapangan melalui 
kuesioner dan  daftar isian data tentang harga pangan strategis.  
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3.4. Metode Analisa Data 
3.4.1 Metode Pengolahan Data 

Sesuai dengan  permasalahan penelitian, maka data yang diperoleh dilakukan 
pengolahan data dengan penerapan Quality Control. Untuk mendapatkan hasil survey yang 
berkualitas baik maka dilakukan pengawasan  oleh tim peneliti termasuk dalam pelaksanaan 
wawancara dan entri data oleh enumerator. Hal-hal yang harus dilakukan oleh tim peneliti 
dalam melakukan pengawasan survey adalah:  
1. Witnessing;. 
2. Mengecek kelengkapan isian jawaban per kuesioner yang berisi informasi pedagang, 

komoditas, data harga sebelumnya dengan  harga saat melakukan pencatatan harga.  
3. Mengecek apakah terdapat perubahan harga yang diatas/dibawah normal dan melakukan 

rechecking ke lapangan apabila diperlukan.  
4. Hasil pelaksanaan quality control yang dilakukan oleh tim peneliti kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif.  
3.4.2 Analisis Data 

 Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. 
Metode analisis  statistik deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan variabel harga 
pangan strategis pada semua obyek kegiatandengan menggunakan bantuan tabel frekuensi / 
presentase mengenai berbagai perubahan-perubahan harga yang terjadi selama penelitian. 
Untuk melakukan penilaian terhadap variabel pentingnya penggunaan layanan pusat 
informasi harga pangan strategis yang diteliti maka dibuatkan kategori penilaian sebagai 
berikut : 

No. Rata-rata Skor Jawaban Kategori penilaian 
1 1,00 – 1,78 Sangat tidak penting 
2 1,80 -  2,59 Tidak penting 
3 2,60 -  3.39 Kurang penting 
4 3,40 – 4,19 Penting 
5 4,20 – 5,00 Sangat penting 

Sumber : Suptanto, 2011. 
Adapun yang menjadi kajian untuk pengembangan sistem informasi harga pangan 

strategis berbasis teknologi informasi dalam kegiatanini adalah: 
1. Pangan strategis adalah 10 jenis komoditi pangan dasar yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat . 
2.  Harga pasar tradisional adalah rata-rata harga komoditi tertentu dari dua sampel 

pedagang. 
3. Harga di kota/kabupaten adalah rata-rata harga komoditi tertentu dari seluruh pasar yang 

disurvei. 
4. Harga di provinsi adalah adalah rata-rata harga komoditi tertentu dari seluruh kota/kab 

yang disurvei. 
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BAB IV 
HASIL ANALISA  DATA 

 
 Kegiatan ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode survey kepada 
responden pelaku usaha yaitu pedagang pengecer pangan strategis di pasar tradisional induk 
setiap kabupaten/kota yang menjadi obyek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan 
penyusunan distribusi frekuensi atas jabean responden untuk mengetahui  deskripsi umum 
hasil jawaban responden penelitian. Berdasarkan kuisioner survey tentang program 
pengembangan informasi harga pangan strategis  diuraikan sesuai dengan perkembangan 
harga pangan strategis yang terjadi di Sulawesi Tenggara. 
 Perkembangan harga pada 10 (sepuluh) komoditas  pangan strategis yang terjadi  di 
beberapa pasar tradisional yang menjadi obyek kegiatantelah diamati melalui instrumen 
survey pasar per triwulan berjalan dari bulan Januari sampai pada bulan September 2018.  
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi beras dapat dilihat pada 
gambar  4.1 sebagai berikut:   
 

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
 
Berdasarkan gambar grafik 4.1 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi beras yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten 
Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada 3 jenis komoditas  beras 
tertinggi berada di Pasar Mandonga pada triwulan kedua yaitu pada bulan April, Mei, Juni 
yaitu sebesar Rp. 15.000,- per kg dengan  jenis beras Makyuss. Sedangkan harga terendah  
berada pada di Pasar Wameo Kota Bau-Bau dengan tingkat harga sebesar Rp. 8.450,- per kg 
dengan jenis beras kualitas bawah  II. 
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 Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi daging ayam segar 
dapat dilihat pada gambar  4.2 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar grafik 4.2 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi daging ayam segar  yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada 3 jenis 
komoditas  daging ayam segar  tertinggi berada di Pasar Wameo pada bulan ketiga  triwulan 
kedua yaitu pada bulan Juni yaitu sebesar Rp. 36.500,- per kg dengan  jenis daging ayam ras. 
Sedangkan harga terendah  berada pada di Pasar Mandonga Kota Kendari dengan tingkat 
harga sebesar Rp. 24.550,- per kg. Pada bulan kedua triwulan kedua.  
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi daging sapi segar dapat dilihat 
pada gambar  4.3 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
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Berdasarkan gambar grafik 4.3 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi daging sapi segar  yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada 2 jenis 
komoditas  daging sapi segar khas luar (kualitas I) pada triwulan ketiga Juli s/d September  
dengan harga tertinggi berada di Pasar Kota di Kendari, Pasar Karya Nugraha Kota Bau-Bau 
dan Pasar  Lamekongga Kolaka yaitu sebesar Rp. 120.000,- per kg. Sedangkan harga 
terendah  berada pada di Pasar Mandonga, Pasar Kota Kendari, Pasar Wameo dan Pasar  
Karya Nugraha Kota Bau Bau serta Pasar Raya Mekongga dan Pasar Lamekongga Kolaka 
dengan tingkat harga sebesar Rp. 80.000,- per kg pada triwulan ketiga.  
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi telur ayam ras dapat dilihat 
pada gambar  4.4 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar grafik 4.4 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi telur ayam ras yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada telur ayam 
ras  tertinggi berada di Pasar Kota Kendari pada bulan pertama  triwulan ketiga yaitu pada 
bulan Juli  yaitu sebesar Rp. 27.100,- per kg dengan  jenis telur ayam ras  ukuran sedang. 
Sedangkan harga terendah  berada di Pasar Mandonga Kota Kendari dengan tingkat harga 
sebesar Rp. 19.500,- per kg. pada bulan kedua pertama dan kedua triwulan pertama. 
Berdasarkan hasil kegiatanselama periode 3  triwulan berjalan menunjukkan bahwa 
perkembangan harga telur ayam ras menunjukkan trend kenaikan  harga selama bulan Januari 
sampai bulan September 2018 yang bergerak naik rata-rata sekitar 9,37 persen. Hal ini 
disebabkan oleh permintaan konsumen yang cenderung naik tidak diimbangi oleh jumlah 
pasokan ditingkat produsen. Karena sebagian besar  produsen telur ayam ras  berasal dari  
dari luar daerah seperti dari Kabupaten Maros dan Kabupaten  Sidrap Sulawesi Selatan. 
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Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi bawang merah dapat dilihat 
pada gambar  4.5 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar grafik 4.5 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi bawang merah yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada komoditi 
bawang merah  dengan harga tertinggi berada di Pasar Karya Nugraha pada bulan pertama  
triwulan kedua yaitu pada bulan Juli  yaitu sebesar Rp. 42.000,- per kg dengan  jenis bawang 
merah ukuran sedang. Sedangkan harga terendah  berada di Pasar Wameo Kota Bau-Bau 
dengan tingkat harga sebesar Rp. 25.600,- per kg pada bulan ketiga triwulan ketiga.  
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi bawang putih dapat dilihat 
pada gambar  4.6 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
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Berdasarkan gambar grafik 4.6 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi bawang putih yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada komoditi 
bawang putih  dengan harga tertinggi berada di Pasar Mandongan dan Pasar Raya Mekongga 
pada bulan kedua  triwulan kedua yaitu pada bulan Agustus  yaitu sebesar Rp. 41.250,- per 
kg dengan  jenis bawang putih sedang. Sedangkan harga terendah  berada di Pasar Wameo 
dan Pasar Karya Nugraha Kota Bau-Bau dengan tingkat harga sebesar Rp. 30.000,- per kg 
pada triwulan ketiga. Berdasarkan hasil kegiatanselama periode 3 triwulan berjalan 
menunjukkan bahwa perkembangan harga bawang putih  menunjukkan trend menurun.   
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi cabai merah dapat dilihat pada 
gambar  4.7 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar grafik 4.7 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi cabai merah yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada komoditi 
cabai merah  dengan harga tertinggi berada di Pasar Wameo Kota Bau-Bau pada triwulan 
pertama yaitu pada bulan Januari  yaitu sebesar Rp. 57.000,- per kg dengan  jenis cabai 
merah besar. Sedangkan harga terendah  juga berada di Pasar Wameo Kota Bau-Bau dan 
Pasar Mandonga Kota Kendari dengan tingkat harga masing sebesar Rp. 25.100,- per kg dan 
25.150,- pada triwulan ketiga. Berdasarkan hasil kegiatanselama periode 3 triwulan berjalan 
menunjukkan bahwa perkembangan harga cabai merah menunjukkan trend menurun.  Harga 
selama bulan Januari sampai bulan September 2018 yang bergerak menurun rata-rata sekitar 
9,95 persen. Hal ini disebabkan oleh kestabilan pasokan stok dari pedagang dan produsen 
yang diimbangi oleh jumlah permintaan yang tidak begitu tinggi. Karena komoditi cabai 
merah  pada umumnya   diproduksi  secara lokal dari Kabupaten Konawe Utara, Konawe, 
Konawe Selatan dan Kabupaten Buton sebagai daerah sentra produksi. 
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Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi cabai rawit dapat dilihat pada 
gambar  4.8 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar grafik 4.8 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi cabai merah yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada komoditi 
cabai rawit dengan harga tertinggi berada di Pasar Kota Kendari pada triwulan kedua yaitu 
pada bulan April s/d Juni  yaitu sebesar Rp. 65.550,- per kg dengan  jenis cabai rawit merah. 
Sedangkan harga terendah  juga berada di Pasar Mandonga Kota Kendari dan Pasar Raya 
Mekongga Kolaka dengan tingkat harga masing sebesar Rp. 28.950,- per kg pada triwulan 
ketiga pada bulan Juli s/d September. Hasil kegiatanselama periode 3 triwulan berjalan 
menunjukkan bahwa perkembangan harga cabai rawit menunjukkan trend meningkat.   
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi minyak goreng dapat dilihat 
pada gambar  4.9 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
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Berdasarkan gambar grafik 4.9 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi minyak goreng yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada komoditi 
minyak goreng dengan harga tertinggi berada di Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha 
pada triwulan pertama, kedua dan ketiga  yaitu sebesar Rp. 15.500,- per kg dengan  jenis 
minyak goreng bermerek I. Sedangkan harga terendah  juga berada di Pasar Mandonga Kota 
Kendari dan Pasar Raya Mekongga Kolaka dengan tingkat harga masing sebesar Rp. 9.900,- 
per kg dan 9.950,- per kg dengan jenis minyak goreng curah pada triwulan pertama pada 
bulan Januari s/d Maret.  
Adapun perkembangan harga pangan strategis untuk komoditi gula pasir dapat dilihat pada 
gambar  4.10 sebagai berikut:   

 
Sumber : Data survey pasar (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar grafik 4.10 diatas menunjukkan perkembangan harga pangan strategis 
komoditi gula pasir yang ada di pasar tradisional Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan 
Kabupaten Kolaka sebagai wilayah penelitian. Tingkat harga yang tercipta pada komoditi 
minyak goreng dengan harga tertinggi berada di Pasar Pasar Karya Nugraha Kota Bau-Bau 
pada triwulan pertama yaitu sebesar Rp. 19.000,- per kg dengan  jenis gula pasir kemasan 
Premium. Sedangkan harga terendah  juga berada di Pasar Mandonga Kota Kendari dan 
Pasar Raya Mekongga Kolaka dengan tingkat harga masing sebesar Rp. 12.000,- per kg dan 
dengan jenis gula pasir lokal pada triwulan pertama dan ketiga. Berdasarkan hasil 
kegiatanselama periode 3 triwulan berjalan menunjukkan bahwa perkembangan harga gula 
pasir menunjukkan trend menurun.  Harga selama bulan Januari sampai bulan September 
2018 yang bergerak naik rata-rata sekitar 0,37 persen. Hal ini disebabkan oleh kestabilan 
pasokan stok dari pedagang dan produsen yang diimbangi oleh jumlah permintaan yang 
seimbang. Karena komoditi gula  pada umumnya juga diproduksi  oleh perusahaaan besar 
yang berbahan dasar tebu hasil perkebunan perusahaan itu sendiri sehingga harga jual yang 
ditawarkan kepasar relatif  stabil.  
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BAB V.  

PEMBAHASAN 

5.1  Deskripsi Umum  Lokasi  Kegiatan 

5.1.1 Informasi Perkembangan Harga Pangan Strategis di Sulawesi Tenggara  
Informasi perkembangan harga pangan strategis di Sulawesi Tenggara dibahas  

berdasarkan wilayah kajian dan komoditas yang diperdagangkan. Hasil kegiataninformasi 
perkembangan harga pangan strategis bervariasi di setiap kota/kabupaten dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun kegiatanini hanya menetapkan sampel Intansi terkait 
berwenang dalam memberikan informasi dan melakukan kebijakan menjaga stabilitas harga 
di daerah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kajian yaitu Badan Pusat Statistik Daerah 
dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Wilayah kajian dalam kegiatanini adalah Kota 
Kendari dengan mengambil sampel kegiatandi Pasar Mandonga dan Pasar Kota, Kota Bau-
Bau dengan mengambil sampel kegiatandi Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha 
Kabupaten Kolaka dengan mengambil sampel kegiatandi Pasar Raya Mekongga dan Pasar 
Lamekongga. Kegiatanmengenai harga pangan strategis di Sulawesi Tenggara dengan 
mengambil sampel kegiatandari responden pejabat dari instansi terkait dan para pedagang 
yang ada pada beberapa pasar tradisional yang berjumlah sebanyak 132 orang. Semua 
responden telah memberikan refleksi bahwa secara umum pemanfaatan sistem informasi 
layanan harga pangan strategis belum optimal. Hal ini  dapat dilihat illustrasinya  pada 
gambar 5.1  sebagai berikut : 

 
Sumber : Data Primer (diolah) 2018. 

Berdasarkan gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa program pengembangan informasi 
pangan strategis menurut 12 responden dari  semua instansi terkait yang menjadi responden 
kegiatantelah mengenal apa yang disebut Sistem Informasi Harga Pangan Strategis.  
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Berdasarkan atas jawaban responden yang sudah mengetahui tentang informasi harga 

pangan strategis yang berbasis teknologi informasi yang hanya berjumlah 42 orang atau 
31,83 persen tidak semuanya mampu mengakses dan memanfatkan dengan baik dalam 
membantu mengambil keputusan usahanya termasuk dalam hal penetapan harga. Oleh karena 
itu bagi responden yang menyatakan (Tidak) tau tentang pemanfaatan informasi harga 
pangan strategis sebanyak 78 orang atau 59,09 persen. Responden yang  mendapatkan 
informasi tentang usaha dagang yang digelutinya dengan menonton berita TV sebanyak 19 
orang atau sebesar 14,39 persen memberikan alasan bahwa selain mendapatkan hiburan, 
mereka terkadang mendapatkan informasi mengenai perkembangan harga barang-barang 
kebutuhan pokok disetiap daerah, keadaan stok barang dan langkah-langkah kebijakan pasar 
yang diambil pemerintah pada saat ada gejolak pasar (stabilitas harga tidak normal). 
Responden yang mendapatkan  informasi tentang usaha dagang yang digelutinya dengan 
mendengar radio sebanyak 17 orang atau 12,88 persen memberikan alasan bahwa dengan 
mendengarkan radio dengan siaran tertentu mereka bisa mendapatkan informasi harga yang 
tepat berdasarkan mekanisme pasar yang terjadi pada suatu daerah antar wilayah bahkan 
antar pasar tradisonal, sehingga bisa dijadikan acuan untuk menetapkan harga jual mereka 
sehingga bisa bersaing dalam kegiatan usahanya. Responden yang mendapatkan  informasi 
tentang usaha dagang yang digelutinya dengan membaca surat kabar  sebanyak 10 orang atau 
7,58  persen memberikan alasan bahwa membaca surat kabar akan menambah wawasan 
mereka sebagai pedagang yang juga seharusnya butuh informasi lainnya guna meningkatkan 
kemampuan bisnis mereka, namun khusus mengenai perkembangan harga komoditi tidak 
selamanya ada informasinya. Responden yang mendapatkan  informasi tentang usaha dagang 
yang digelutinya dengan bertanya sesama pedagang  sebanyak 24 orang atau 18,8  persen 
memberikan alasan bahwa informasi harga yang disampaikan sesama pedagang komoditi 
yang sama menurut mereka akan memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat harga 
yang diberlakukan sebaiknya mengikuti harga pasar yang terbentuk berdasarkan mekanisme 
pasar. Sedangkan responden yang memberikan jawaban lain-lain sebanyak 8 orang atau 6,06 
persen memberikan alasan yang bermacam-macam seperti penentapan harga berdasarkan 
harga pokok penjualan ditambah margin keuntungan yang mereka inginkan,  penetapan harga 
berdasarkan stok barang yang mereka miliki, penetapan harga berdasarkan permintaan 
konsumen dan lain-lain sebagainya. 

 
5.1.2. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kenaikan Harga Pangan 

Strategis di Sulawesi Tenggara  

 Pangan strategis merupakan kebutuhan pangan dasar masyarakat yang harus selalu 
terpenuhi guna menjamin kesinambungan berbagai keperluan konsumsi masyarakat luas. 
Untuk itu ketersedian yang cukup memadai dengan harga yang  terjangkau oleh masyarakat 
luas terutama konsumen harus diupayakan. Namun demikian, pada kenyataannya terkadang 
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dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkadang sulit mendapatkan pangan strategis 
tersebut karena jumlah barang yang diperdagangkan kurang sehingga harganya pun 
mengalami kenaikan sehingga masyarakat (konsumen) sulit  mendapatkan atau membeli 
dengan harga yang terjangkau. 

 Oleh sebab itu dalam kegiatanini juga mengidentifikasi  faktor-faktor yang 
menyebabkan kenaikan harga pangan strategis  khususnya yang terjadi di Sulawesi Tenggara. 
Hasil kegiatanmemberikan penjelasan bahwa pemerintah melalui instansi terkait yang 
diberikan kewenangan khusus dalam memberikan informasi dan kebijakan pengendalian 
harga  yang cenderung naik selalu direspon dengan baik. Begitu pula oleh pelaku ekonomi 
dalam hal ini para pedagang penjual pangan strategis melakukan respon pasar atas harga 
yang selalu berubah-ubah. Pada kegiatanini semua responden telah memberikan refleksi 
secara umum tentang  faktor-faktor penyebab kenaikan harga pangan strategis dapat dilihat  
gambar 5.2  sebagai berikut : 

 
Sumber : Data Primer (diolah) 2018. 
Berdasarkan gambar 5.2 di atas menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan strategis yang 
tidak stabil selalu mendapat respon yang cepat oleh para instansi pemerintah terkait dalam 
hal ini adalah informasi harga oleh BPS daerah dan kebijakan strategis yang dilakukan dalam 
hal pengendalian harga oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PD Pasar  masing-
masing daerah yang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan  dari jawaban 
responden dari Instansi terkait  sebanyak 12 responden  yang menyatakan bahwa untuk 
memberikan respon atas terjadinya kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali 
dilakukan dengan  menyediakan informasi harga sebanyak 4 orang atau 3,03 persen. 
Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memberikan akses informasi kepada semua 
stakehoder tata niaga khususnya pelaku pasar (pedagang) agar mereka dapat mengetahui 
harga yang berlaku saat itu. Responden yang memberikan respon atas terjadinya kenaikan 
harga pangan strategis yang tidak terkendali dengan mengendaikan stok persediaan barang 
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sebanyak 2 orang atau 1,52 persen. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menambah stok 
barang yang langkah dipasar dengan cara melakukan operasi pasar dan mengecek 
ketersediaan barang strategis tersebut di tingkat produsen dan pada tingkat  distributor untuk 
memastikan bahwa harga yang naik tidak disebabkan karena adanya spekulasi pihak-pihak 
tertentu. Responden yang memberikan respon atas terjadinya kenaikan harga pangan strategis 
yang tidak terkendali dengan menindak pelaku pasar yang berspekulasi sehingga memicu 
kenaikan harga sebanyak 3 orang atau sebesar 2,27 persen. Kebijakan ini ini dilakukan dalam 
rangka   penegakan hukum tata niaga yang harus dipatuhi oleh semua pelaku pasar tampa ada 
kecurangan dalam bertransaksi sehingga bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak 
termasuk pedagang dan konsumen. Responden yang memberikan respon atas terjadinya 
kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dengan melakukan kontrol persaingan 
pasar sebanyak 3 orang atau sebesar 2,27 persen. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka 
memperbaiki alur distribusi rantai pasokan barang-barang pangan strategis khususnya 
barang-barang yang diperdagangkan dengan struktur pasar yang monopolistis (sedikit 
penjual) banyak pembeli seperti distributor bawang putih dan minyak goreng curah dan 
kemasan, gula pasir.  
  
5.1.3 Pentingnya Sistem Informasi  Harga Pangan Strategis berbasis Web di Sulawesi 

Tenggara  
 
Sumber informasi harga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh semua pelaku 

ekonomi. Begitu pula dengan produsen, distributor, pedagang dan konsumen menjadikan  
informasi harga sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam melakukan aktifitas 
bisnisnya. Sehingga pemerintah dengan perangkat-perangkat satuan kerja pemerintah daerah 
(SKPD) selalu berupaya agar  stabilitas perekonomian daerah selalu terjaga. Terutama dalam 
hal ketersediaan sembilan bahan  makanan pokok (Sembako) dan terpenting  pada kebutuhan 
pangan strategis sebanyak 10 (sepuluh) jenis komoditi. Karena apabila para pedagang tidak 
mendapatkan sumber informasi harga yang baik maka, sudah pasti mereka bisa dipermainkan 
oleh para spekulan (distributor) dengan harga yang tidak sepantasnya (harga tinggi). Yang 
pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga yang dibeli oleh masyarakat. Walaupun 
sebenarnya dalam jangka waktu tertentu fluktuasi harga  tidak bisa dihindari, namun pada 
tingkat harga yang normal atau dengan kata lain masih seimbang antara harga pasar dengan 
daya beli masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan  bahwa stabilitas ekonomi 
khususnya transaksi  perdagangan pangan strategis masih dianggap terkendali. Hanya saja 
terkadang pada waktu-waktu tertentu terjadi situasi dimana kenaikan harga tidak berada pada 
kondisi normal (inflasi tinggi) sehingga diperlukan tindakan strategis untuk mengantisipasi 
hal ini. Salah satu diantaranya adalah transparansi tingkat harga bagi semua tingatan pelaku 
pasar. 

 Berdasarkan hasil kegiatanini menunjukan bahwa untuk menjaga stabilitas harga 
dalam rangka pengendalian tingkat inflasi diperlukan sistem informasi layanan harga pangan 
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strategis berbasis teknologi informasi bagi semua pelaku ekonomi baik produsen, pedagang 
besar (distributor), pedagang pengecer dan konsumen. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 
5.3 sebagai berikut: 
Gambar 5.3. Pentingnya pengembangan informasi harga pangan strategis berbasis informasi  

di Sulawei Tenggara. 

 
Sumber : Data Primer (diolah) 2018. 
 
Berdasarkan gambar 5.3  diatas menunjukkan bahwa pentingya sistem informasi layanan 
harga pangan strategis berbasis teknologi untuk pengendalian inflasi dan stabilitas harga bagi 
pengambil kebijakan pemerintah daerah serta untuk pengambilan keputusan dagang oleh para 
pelaku ekonomi khususnya para pedagang. Hasil kajian kegiatandari 132 responden yang 
terdiri atas 12 responden instansi terkait dan 120 responden para pedagang menunjukkan 
bahwa  rata-rata skor penilaian responden berada pada interval penilaian pada skala 4,53. Hal 
ini berarti bahwa sistem informasi layanan harga pangan strategis berbasis teknologi 
informasi  sangat penting. 
 Berdasarkan hasil penilaian para responden yang dalam kajian penelitianini mengenai 
pentingnya pengembangan sistem informasi layanan harga pangan strategis berbasis 
teknologi informasi dalam segala bentuk informasi bagi para pengambil kebijakan dan 
pemangku kepentingan (produsen, pedagang besar/distributor, pedagang pengecer dan 
konsumen). Sejalan dengan hasil rekomendasi FGD (Focus Group Discussion) dari para 
SKPD terkait, para pedagang besar, pedagang pengecer dan konsumen serta pemateri dari 
relawan TIK (Teknik Informasi Komunikasi) Indonesia Jakarta yang sempat hadir dalam 
forum diskusi yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan tingkat kemajuan ekonomi suatu 
daerah dengan pencapaian segala bentuk aktifitas ekonomi secara efektif dan efisien 
dibutuhkan kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi. 
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5.2   Pengembangan  Sistem Informasi  Harga Pangan Strategis berbasis Web/Aplikasi 
di Sulawesi Tenggara  

Aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) adalah sistem informasi 
berbasis web yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi harga antara 
produsen dan konsumen. Selain itu, pengembangan sistem informasi ini juga dapat 
bermanfaat sebagai acuan pelaku usaha dan produsen dalam menetapkan harga, acuan 
konsumen dalam membeli, sinyal awal terjadinya gejolak harga komoditas di pasar, dan 
sebagai bahan kajian untuk memahami perilaku harga komoditas dan melihat keterkaitan 
harga yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota yang ada  di Provinsi Sulawesi 
Tenggara.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rancangan pengembangan Informasi Harga Pangan Strategis di Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang berbasis website, sangat penting untuk dilakukan karena adanya 
disparitas harga yang sering berbeda jauh antara harga yang berlaku di tingkat petani atau 
produsen, harga di tingkat distributor atau pedagang besar dan harga di tingkat pedagang 
pengecer. Salah satu penyebab adanya perbedaan harga yang sangat jauh berbeda diantara 
pedagang komoditi pangan strategis tersebut adalah karena panjangnya rantai distribusi yang 
berbiaya tinggi serta kurangnya informasi harga yang bisa diakses oleh para pelaku ekonomi 
tersebut. Sehingga dengan adanya pusat informasi harga yang terintegrasi kepada semua 
pelaku ekonomi yang muda diakses oleh masyarakat (publik) membuat para pelaku ekonomi 
sulit untuk melakukan manipulasi harga. Sebagaimana yang telah dikembangkan oleh 
pemerintah pusat melalui Pusai Informasi Harga Pangan Strategis antar daerah di Indonesia 
seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.4 sebagai berikut: 
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Sumber : PIHPS Nasional, 2018. 
 

Gambar di atas menunjukkan perkembangan harga sekaligus memberikan gambaran 
tentang perbedaan harga antara daerah  yang seluruh di wilayah kabupaten/kota yang ada di 
Indonesia serta perubahan harga komoditas yang terjadi pada setiap periode waktu tertentu. 
Pergerakan harga yang terjadi pada setiap komoditi pangan strategis dapat diakses setiap saat 
guna mendapatkan informasi harga bagi produsen, distributor, pedagang pengecer sampai 
pada konsumen akhir. 

Penggunaan informasi harga pangan strategis berbasis informasi teknologi dimulai 
dengan halaman beranda pada Aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) 
dengan menampilkan informasi harga pangan antar daerah serta harga rata-rata dan 
perubahan. Informasi harga pangan antar daerah ini ditampilkan dalam bentuk histogram 
dan peta. Adapun langkah-langkah untuk menampilkan informasi harga pangan ini adalah 
sebagai berikut: 
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1. Pilih Komoditas yang diinginkan, 
2. Pilih Jenis Pasar 
3. Pilih Jenis Informasi Harga. Ada 3 jenis informasi harga yaitu: 

 Perbandingan Harga, 
 Perubahan Harga (Inflasi Daerah) dan, 
 Perubahan Harga (Inflasi Nasional), 

4. Pilih tanggal yang diinginkan, 
5. Selanjutnya pilih Periode Perbandingan. 

- Jika Jenis Informasi Harga yang dipilih adalah Perbandingan 
Harga, maka tidak perlu memilih Periode Perbandingan. 

- Jika Jenis Informasi Harga yang dipilih adalah Perubahan Harga 
(Inflasi Daerah) atau Perubahan Harga (Inflasi Nasional), maka 
dapat memilih 

- Periode Perbandingan Day to Day (DTD), Week to Week 
(WTW), atau Month to Month (MTM) 

6. Tekan tombol  untuk menampilkan data informasi harga 
pangan. 

7. Tekan tombol  untuk menampilkan informasi harga 
pangan antar daerah dalam bentuk histogram: 

8. Tekan tombol  untuk menampilkan informasi harga 
pangan antar daerah dalam bentuk peta seperti dibawah ini: 

Sumber : PIHPS Nasional, 2018 
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Gambar di atas menunjukkan sebaran perkembangan harga komoditas pangan strategis dari 
semua daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia  dengan melihat tingkatan harga 
tertinggi yang berwarna merah tua dan harga terendah yang berwarna hijau tua. 

Harga rata-rata dan perubahan ini menampilkan harga rata-rata dan perubahan 
komoditas per hari ini yang dapat dilihat secara global/semua provinsi maupun per 
daerah/provinsi. Adapun langkah-langkah untuk menampilkan harga rata-rata dan perubahan 
ini adalah sebagai berikut: 

1. Pilih provinsi yang diinginkan pada filter provinsi misalnya:   
Secara otomatis akan menampilkan data harga rata-rata dan perubahan pada provinsi 
tersebut seperti gambar dibawah ini:  

 

*tanggal yang terdapat pada harga rata-rata perubahan merupakan 
tanggal terakhir data yang masuk ke sistem dan telah divalidasi oleh 
validator. 

2. Pada gambar dibawah ini, ada beberapa informasi mengenai harga rata-rata dan 
perubahan yang bisa didapatkan: 

 

 

 

 

- Titik/ point hijau menunjukkan selisih harga terendah dalam 2 minggu 
terakhir 
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- Titik/ point merah menunjukkan selisih harga tertinggi dalam 2 minggu 
terakhir 

- Titik/ point putih menunjukkan selisih harga hari ini dengan harga 
kemarin 

- Tekan/ klik pada informasi harga rata-rata dan perubahan tersebut 
maka akan muncul detail harga komoditas tersebut selama lima hari 
terakhir (tidak termasuk hari sabtu dan minggu), seperti gambar 
dibawah ini: 

 
3. Untuk menampilkan harga rata-rata dan perubahan komoditas lainnya, tekan 

tombol tanda panah berikut ini  
 

Pada halaman ini terdapat 3 sub menu yang dapat diakses, yaitu halaman Pasar Pasar 
Tradisional, Pasar Modern dan Pedagang Besar. Pada masing-masing menu dibedakan 
menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan Daerah dan berdasarkan Komoditas. 

 
Halaman ini memberikan informasi tentang perkembangan harga yang berlaku pada 

pedagang yang ada dipasar tradisional, pasar modern dan pedagang besar berdasarkan daerah 
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dan berdasarkan komoditas  yang diperdagangkan. Informasi harga muncul sesuai dengan 
laporan para tim survey setiap daerah untuk masing-masing pasar. Seperti halnya harga yang 
berlaku di Kota Kendari untuk Pasar Mandonga dan Pasar Kota dan untuk Kota Bau-bau 
untuk Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha. Informasi harga tercatat secara rutin setiap 
hari sesuai sebanyak 10 (sepuluh) jenis  pangan strategis yuang diperdagangkan. 
Berikut ini adalah tampilan dari menu tabel harga berdasarkan daerah yang menjadi wilayah 
pengamatan harga pangan strategis : 

 

Selanjutnya  untuk melihat tampilan dari menu tabel harga berdasarkan komoditas yang 
menjadi wilayah pengamatan harga pangan strategis dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Tabel harga tersebut memperlihatkan perkembangan harga yang berlaku pada masing-masing 
komoditi yang berlaku setiap hari disertai dengan pergerakan harga yang berlaku pada saat, 
sehingga para pengguna aplikasi dapat mengakses informasi harga sesuai dengan 
kebutuhannya secara akurat pada masing-masing komoditi. 
 



29 
 

BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perkembangan harga yang terjadi pada beberapa komoditi pangan strategis selalu 

berfluktuasi dan memiliki perbedaan (dispritas) harga antar  pasar, antar pedagang 
yang ada pada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.  

2. Faktor yang mempengaruhi adanya kenaikan harga pangan strategis berturut-turut 
adalah  (1). mekanisme pasar yang tidak menentu (2) kurangnya  informasi harga 
pasar   (3). harga dari pemasok atau distributor  (4). persediaan stok barang yang tidak 
menentu (5) proses mata rantai distribusi barang dari produsen ke distributor, 
distributor ke pedagang dan pedagang besar ke konsumen. 

3. Pentingya penggunaan dan pengembangan sistem informasi harga pangan strategis 
yang berbasis web atau berbasis aplikasi di setiap daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
dalam rangka menjaga keseimbangan harga dan pengendalian tingkat inflasi daerah. 

 
6.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian 
untuk di lakukan adalah : 

1. Diperlukan suatu tindakan strategis oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait 
guna mengendalikan harga pasar setiap saat agar tercipta stabilitas dan keseimbangan 
harga baik ditingkat produsen, pedagang besar (distributor) maupun ditingkat 
konsumen. 

2. Mekanisme pasar yang tidak menentu harus ditindak lanjuti dengan sistem operasi 
pasar oleh pemerintah daerah. (2) Kurangnya  informasi harga pasar harus 
ditindaklanjuti dengan pengembangan sistem informasi layanan harga pangan 
strategis berbasis teknologi informasi (PIHPS) daerah (3). Spekulasi harga dari 
pemasok atau distributor harus ditindaklanjuti melalui penegakan hukum secara tegas 
seperti pencabutan izin usaha produsen atau distributor  (4). Persediaan stok barang 
yang tidak menentu yang disebabkan oleh faktor cuaca dan sebagainya harus 
ditindaklanjututi dengan sistem pendataan stok barang secara akurat dan 
berkesinambungan (5) Proses mata rantai distribusi barang yang lebih panjang harus 
dipotong agar tercipta biaya rendah dalam penentuan harga pokok penjualan . 

3. Sangat penting dibentuk layanan  Pusat Informasi Harga Pangan Startegis (PIHPS) 
daerah yang berbasis web atau lebih baik berbasis aplikasi android (playstore) yang 
berpusat di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sangat memudahkan semua pelaku 
ekonomi mendapatkan akses  informasi harga secara akurat di beberapa daerah 
kabupaten/kota. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan global, sektor industri memegang peranan 

penting untuk mendapatkan mangsa pasar dan kesempatan tersebut.Untuk mencapai 

hal itu tentu saja perlu strategi untuk bersaing dalam berbagai hal, yaitu harga, 

kualitas, teknologi, maupun heksibilitas produksi. 

Saat ini, pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia 

memiliki peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Apalagi sejak 

krisis ekonomi melanda Indonesia, peranan industri kecil dan menengah (IKM) 

mengalami peningkatan tajam.Peranan penting dari IKM dapat dilihat dari segi jumlah 

unit usaha dan tenaga kerja yang diserapnya. Bahwa hampir sebagian besar tenaga 

kerja di Indonesia diserap oleh sektor IKM, sedangkan sebagian kecil diserap oleh 

sektor – sektor lain. Maka, secara tidak langsung, dengan adanya industri kecil dan 

menengah (IKM) dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.  

Meskipun peranan IKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun, 

kendala – kendala pada pengembangan IKM masih sering terjadi dan bahkan selalu 

menjadi ciri khas dari suatu unit IKM tersebut. Permasalahan – permasalahan yang 

sampai saat ini banyak dihadapi IKM adalah sumber daya manusia (SDM), proses 

produksi, pemasaran, perbankan, termasuk organisasi, manajemen maupun 

penguasaan tentang ilmu teknologi yang perlu dibenahi. Maka dari itu, sebuah sektor 

IKM perlu didukung atau didampingi oleh tenaga penyuluh atau tenaga konsultan 

untuk membantu menyalurkan atau memberikan ide – ide dan gagasan untuk 

mengatasi permasalahan yang menjadi kelemahan IKM. 
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Atas dasar itulah, Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan 

keputusannya nomor 19/M-IND/PER/2007 menyelenggarakan program beasiswa 

Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL IKM) dalam rangka 

mempercepat pertumbuhan industri kecil dan menengah di propinsi dan kabupaten 

atau kota di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya Tenaga Penyuluh Lapangan 

(TPL) diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sektor IKM yang 

pada akhirnya mampu membangkitkan sektor IKM sebagai potensi daerah yang 

berperan penting pada perekonomian negara. 

Politeknik ATI Padang  merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang 

ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian RI untuk membimbing mahasiswa program 

beasiswa TPL IKM. Dengan berpayung pada jurusan Analisis Kimia (AK) dengan 

konsentrasi Pengolahan Industri Pangan, Politeknik ATI Padang berusaha memberikan 

pendidikan terbaik guna menciptakan kader TPL yang profesional pada bidang 

Pengolahan Industri Pangan.  

 Sebagai salah satu program pendidikannya, pihak Politeknik ATI Padang 

mengadakan kegiatan magang untuk mahasiswa program beasiswa TPL IKM. Dengan 

adanya kegiatan magang ini Industri diharapkan mampu memberikan manfaat yang 

positif, terutama dalam rangka pembekalan mahasiswa agar lebih giat menghadapi 

dunia industri. 

B.     Tujuan 

Adapun tujuan kegiatan magang IKM ini antar lain sebagai berikut : 

a.       Sebagai sarana pelatihan bagi wirausaha UKM  dalam menganalisa sebuah 

keadaan produk IKM terkait cara malakukan pengemasan yang baik. 

b.      Menambah pengetahuan wirausaha UKM  mengenai kondisi IKM dalam 

mengembangkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. 
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c.       Membantu Witausaha UKM mengevaluasi kegiatan pada unit IKM, terutama 

evaluasi mengenai kinerja UKM yang ada di Kabupafen Konawe Utara. 

d.      Sebagai bekal bagi wirausaha UKM dalam menangani IKM di daerah 

Kabupaten Konawe Utara. 

e.       Sebagai sarana pelatihan wirausaha UKM  dalam mengenali dan menganalisa 

kendala atau  permasalahan IKM Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

C.    Manfaat 

Dengan adanya kegiatan magang ini diharapkan pengusaha UKM mendapatkan 

beberapa manfaat sebagai berikut : 

a.       Mendapatkan pengetahuan mengenai rangkaian kegiatan yang ada di Industri 

Kecil dan Menengah ( IKM ), khususnya IKM pada bidang pangan. 

b.     Mampu mengenali dan memahami peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi. 

c.       Mampu mengenali setiap permasalahan yang dihadapi sektor IKM. 

d.      Mampu menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi oleh IKM, sehingga 

timbul ide atau gagasan mengenai penanganan masalah tersebut yang 

kemudian hari dapat diterapkan oleh IKM yang dikunjungi. 

e.       Mampu membandingkan  keadaan IKM yang satu dengan IKM yang lain, 

guna mendapatkan keadaan IKM yang dapat disebut industri yang layak, 

sehingga kondisi IKM yang layak dapat diterapkan pada IKM yang kurang 

layak. 

D.    Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup dalam pembahasan laporan ini adalah yaitu berkaitan dengan  

peningkatan mutu dan kualitas hasil pengolahan pangan. 
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E.     Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan magang yang dilakukan oleh para pengusaha UKMdari Kabupaten 

Konawe  yaitu pada tanggal 25 Juli sampai 03 Agustus yang di laksanakan di 

Sektetariat Forum UMKM Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Fungsi Desain Kemasan Bagi UKM  

Kemasan suatu produk menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan 

usaha Anda. Kemasan produk yang simpel dan unik akan lebih banyak menarik 

perhatian konsumen. Inilah mengapa, desain kemasan dalam suatu produk perlu 

diperhatikan dan dirancang semenarik mungkin. 

Buatlah desain sekreatif mungkin, sehingga menciptakan keunikan tersendiri 

untuk produk dan usaha Anda. Jangan khawatir jika Anda tidak memiliki kemampuan 

dalam bidang desain kemasan. Pasalnya, saat ini telah banyak jasa desain kemasan 

yang akan membantu Anda menciptakan kemasan produk terbaik. Apakah kemasan 

produk tersebut sangat penting? Seberapa penting desain kemasan bagi UKM? Simak 

penjelasannya sebagai berikut! 

B. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembuatan Desain Kemasan 

Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam pembuatan desain kemasan 

produk, diantaranya: 

1. Desain dibuat sesimpel mungkin 

Desain yang simpel bukan berarti jelek. Namun, buatlah desain yang simpel tapi 

tetap menampilkan sisi menarik dan unik. Desain kemasan yang simpel dan sederhana 

tidak akan membuat kemasan terkesan berlebihan, sehingga mengurangi nilai 

kegunaannya. Perlu diingat, bahwa kemasan produk harus menyajikan hal-hal yang 

memang seharusnya disajikan. Hal ini tentu berkaitan dengan informasi produk. 

Hindari bentuk desain yang terlalu ribet dan justru akan membuat kemasan produk 

Anda tidak menarik. Perhatikan pula komposisi warna yang akan digunakan dalam 

pembuatan kemasan. Perpaduan warna dan bentuk desain harus relevan dengan 

produk yang dijual di dalamnya. 
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Kemasan yang dibuat harus menampilkan informasi detail produk yang dijual, 

termasuk peringatan kadaluarsa, cara penyimpanan, hingga peringatan bahan yang 

menyebabkan elergi bagi penderita penyakit tertentu. Tuliskan rincian informasi 

dengan jelas. 

2.  Lakukan riset 

Jangan lupa lakukan riset terlebih dahulu sebelum Anda membuat sebuah desain 

kemasan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Melakukan riset ke lapangan secara 

langsung dapat membuat Anda mengetahui kompetitor secara langsung. Anda juga 

bisa melihat target pemasaran yang ingin Anda tuju. Sehingga desain yang dibuat 

dapat disesuaikan kebutuhan konsumen yang berpotensi menjadi pelanggan produk 

Anda nantinya. Perhatikan pula perkembangan kompetitor, sehingga Anda dapat 

menyiapkan produk dan kemasan yang bisa bersaing. 

3. Sesuaikan dengan lokasi penjualan 

Tentukan dimana Anda akan menjual produk Anda, apakah secara online maupun 

melalui toko fisik. Kemasan produk yang dijual secara online dan offline, hendaknya 

memiliki sedikit perbedaan. Jika Anda menjual produk secara online, maka buatlah 

desain kemasan yang lebih menarik dan memberikan informasi sedetail mungkin. Hal 

ini dimaksudkan agar calon membeli bisa mengetahui tentang produk tanpa melihat 

dan menyentuhnya secara langsung. 

Begitu pula dengan produk yang dijual secara offline atau di toko. Lihat produk 

pesaing yang dijual berdampingan dengan produk Anda, seperti produk-produk yang 

dijual di supermarket. Anda tentu harus menyiapkan kemasan menarik agar produk 

Anda menarik perhatian calon pembeli diantara produk kompetitor lainnya. 

4. Pastikan tulisan terbaca dengan jelas 

Kemasan memuat informasi penting terkait dengan produk di dalamnya. Oleh 

sebab itu, pastikan kemasan memuat rincian informasi produk dengan jelas dan 

terbaca. Gunakan font yang mudah dibaca, agar calon pembeli benar-benar memahami 

informasi produk melalui kemasan. Jangan menggunakan font tulisan yang beraneka 
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ragam dengan tujuan menciptakan desain yang unik. Hal ini justru akan membuat 

informasi yang akan Anda sampaikan menjadi tidak jelas dan tulisan sulit dibaca. 

5. Pilih konsep kemasan “Go Green” 

Pekalah terhadap isu lingkungan yang terjadi saat ini. Seperti isu “global warming” 

yang semakin meningkat dan menghimbau masyarakat untuk sadar lingkungan. 

Menanggapi isu tersebut, jadilah pelaku UKM yang ikut peduli terhadap lingkungan 

dengan menciptakan kemasan dengan konsep “go green”. Tidak hanya memikirkan 

desain kemasan yang menarik, namun pikirkan pula bahan pembuat kemasan produk 

harus ramah lingkungan. 

6. Kualitas kemasan terjamin 

Pastikan bahwa kemasan yang Anda gunakan untuk produk UKM yang Anda 

jalankan benar-benar berkualitas. Kemasan yang berkualitas tidak akan membuat 

produk di dalamnya rusak dan kemasan di luar pun tidak mudah rusak dalam waktu 

yang lama. Kemasan yang berkualitas akan mewakili brand Anda yang bisa 

meningkatkan kepercayaan kepada customer tentang kualitas produk Anda. 

C. Pentingnya Desain Kemasan dalam Bagi UKM 

Secara umum, kemasan produk memiliki dua kategori yaitu kemasan primer dan 

kemasan sekunder. Kemasan primer ini memiliki fungsi untuk melindungi produk 

secara langsung agar terhindar dari kerusakan akibat faktor biologis maupun kimia. 

Sedangkan kemasan sekunder merupakan kemasan yang akan melindungi produk dan 

kemasan primer. Kemasan sekunder ini dimaksudkan untuk melindungi produk yang 

mudah patah atau remuk selama pengiriman barang. 

 Kemasan produk meningkatkan nilai jual. Kemasan yang menarik dan 

berkualias dapat meningkatkan nilai jual produk di pasaran. 

 Mempertahankan kualitas dan melindungi produk. Desain kemasan yang Anda 

buat, termasuk jenis bahan kemasan yang dipilih dapat membantu menjaga 

kualitas produk yang ada di dalamnya. 

 Sarana promosi yang tepat. Meskipun produk Anda berkualitas namun 

dipromosikan dengan kemasan yang kurang menarik, maka minat calon 
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pembeli akan menurun. Berbeda, jika kualitas produk didukung dengan 

kemasan yang menarik. Promosi produk menjadi lebih mudah dan 

meyakinkan, sehingga peluang mendapatkan calon pelanggan lebih besar. 

 Sebagai penanda yang unik. Kemasan produk bisa digunakan sebagai penanda 

khusus untuk produk Anda. Inilah sebabnya, disarankan untuk membuat desain 

kemasan semenarik mungkin dan unik. Sehingga berbeda dari desain kemasan 

produk yang lain. 

 Mempermudah pengepakan. Buatlah desain sesederhana mungkin, tetapi tetap 

menarik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan produk saat pengepakan 

untuk pengiriman. Jika desain kemasan produk yang Anda buat ribet, tentu 

akan mempersulit proses pengepakan. Yang akhirnya menurunkan tingkat 

kerapian kemasan dalam pengepakan. 

 Untuk mendongkrak citra UKM. Desain kemasan produk yang menarik juga 

bisa dijadikan salah satu cara mendongkrak citra UKM Anda. Dengan kemasan 

yang menarik, akan membuat konsumen memandang produk atau UKM Anda 

juga berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan nilai usaha Anda secara tidak 

langsung. 

 Membuat brand lebih terkenal. Kemasan yang menarik, unik, dan berkarakter 

tidak membuat produk Anda laku di pasaran. Namun, sacara tidak langsung 

dapat membuat brand usaha Anda semakin dikenal masyarakat secara luas. 

 Mampu menghadapi pesaing. Setiap kompetitor pasti memiliki keunikan 

masing-masing yang bisa menarik pelanggan. Begitu pula dengan bisnis Anda, 

buatlah desain kemasan untuk produk Anda sehingga menjadi keunikan dan 

memiliki karakter tersendiri yang bisa bertahan dari pesaing. 

Itulah beberapa alasan yang menjadikan desain kemasan sangatlah penting bagi 

sebuah bisnis atau UKM. Siapkan kemasan produk Anda semenarik mungkin. 

Gunakan jasa desain kemasan professional untuk membantu Anda menciptakan 

kemasan terbaik. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan Magang IKM dari para pengusaha UMKM dilaksanakan oleh 

Dinas Perindustrian dan Kementerian Perindustrian  berjalan dengan baik dan 

lancar  sehingga para pengusaha UMKM Daerah Kabupaten Konawe Utara 

memiliki keilmuan yang baik karena dilatih oleh para Dosen yang memiliki 

kompetensi keilmuan sesuai dengan bidangnnya. 

2. Pelatihan Magang IKM yang dimentori oleh para Dosen yang memiliki 

kompetensi keilmuan dibidang ekonomi dapat memberikan kemampuan dasar 

bagi para wirausaha UKM Daerah Kabupaten Konawe agar kompetensinya 

semakin baik. 

 

B. Saran 

Sebaiknya kegiatan pelatihan Magang IKM ini dilaksanakan secara rutin dan 

berkesinambungan agar para wiarausaha UKM daerah Kabupaten Konawe Utara 

termotivasi secara terus-menerus untuk mengembangkan usahanya dan 

memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran Foto Kegiatan

 

 

 

 

 

 

 

 Proses  latihan dan pengemasan produk  
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Lampiran Foto Kegiatan : 

Proses  latihan dan pengemasan produk   
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Perbandingan Produk Sebelum dan Sesudah Pengemasan Produk  
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