
1 

 

 

1 PENDAHULUAN  
 

Latar Belakang 

Kondisi harga bahan pokok saat ini cenderung tidak stabil dan 

berfluktuatif, kondisi ini diakibatkan berbagai macam kondisi seperti gagal panen, 

kondisi iklim cuaca, pola distribusi yang terhambat, kelangkaan stok, kenaikan 

harga bahan bakar minyak dan faktor lainnya. Harga bahan pokok yang tidak 

stabil dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat dan bisa mengganggu 

stabilitas ekonomi dan politik. 

 

 
Sumber : Kementerian Perdagangan, sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok  

Gambar 1 Pergerakan harga komoditas daging ayam 

 

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 menyatakan bahwa negara 

berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan 

konsumsi pangan. Lebih jelasnya lagi adalah ketersediaan jumlah pangan yang 

bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, kecukupan konsumsi dari 

sisi kualitas pangan itu sendiri sehingga mampu menciptakan individu yang aktif, 

produktif dan mandiri serta keterjangkauan dilihat dari kesesuaian dari sisi sosial 

(kesesuaian preferensi, kesesuaian budaya, kesesuaian agama) dan fisik (ekonomi) 

oleh masyarakat luas. Bahkan dalam undang undang nomor 18 pasal 55 tahun 

2012 dinyatakan juga bahwa pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi 

pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen. Dan cara 

dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan 

barang penting, yaitu dengan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok, dan 

logistik serta pengelolaan ekspor dan Impor. 

Kebijakan lainnya terkait stabilitas harga bahan pokok adalah undang 

undang nomor 07 tahun 2014. Terdapat beberapa pasal seperti pada pasal 25 ayat 

1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan 

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah di 

Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang 

terjangkau. Pasal 26 ayat 1 dinyatakan juga bahwa dalam kondisi tertentu yang 

dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban 

menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang 

penting. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa jaminan pasokan dan stabilisasi harga 
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barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk menjaga 

keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. 

Pasal 26 ayat 3 dinyatakan juga bahwa dalam menjamin pasokan dan stabilisasi 

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan 

kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan 

impor. Pasal 88 menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota 

berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi 

dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga 

pemerintah non Kementerian. Dengan dasar inilah maka di bangun sistem 

pemantauan pasar kebutuhan pokok oleh Kementerian Perdagangan dengan tujuan 

memantau, menganalisis, dan memberikan peringatan secara dini serta bisa 

memberikan informasi yang dapat memberikan langkah penanggulangan secara 

cepat dan tepat terhadap isu stabilitas harga bahan pokok. Sejauh ini Kementerian 

Perdagangan telah memantau harga bahan pokok pada level konsumen di 33 

ibukota provinsi di Indonesia. Namun sejauh ini isu yang diterima adalah kondisi 

harga yang dilaporkan oleh petugas yang di tampilkan pada sistem berbeda 

dengan kondisi real di pasar. Kondisi ini diakibatkan beberara faktor diantaranya 

keterbatasan cakupan wilayah (33 kabupaten/kota), keterbatasan cakupan pasar (3 

– 5 pasar per kabupaten/kota), keterbatasan informasi harga (diakibatkan cakupan 

wilayah, pasar dan petugas) serta tidak ada data harga yang bisa menjadi 

referensi/pembanding. Hal ini tentu akan menjadi masalah ke depannya (jumlah 

pasar, cakupan wilayah dan efisiensi dana) apabila tidak ditangani dengan segera. 

Maka diperlukan sumber informasi lain terkait harga komoditas bahan pokok. Dan 

harapannya masyarakat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyediakan 

informasi harga komoditas bahan pokok, karena masyarakat dalam rantai tata 

niaga berperan sebagai pedagang atau konsumen untuk komoditas bahan pokok. 

Maka dengan alasan inilah maka penulis mengambil penelitian dengan judul 

“rancang bangun sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok berbasis social 

marketing ” dengan harapan mampu menggerakkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam menyediakan dan memahami kondisi harga serta mengambil 

keputusan dalam melakukan pembelian. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memiliki sebuah 

sistem yang bernama sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok, yaitu sebuah 

sistem yang di bangun berdasarkan  undang undang nomor 07 pasal 88 tahun 

2014 dengan tujuan utamanya untuk memantau, menganalisis, memberikan 

peringatan secara dini serta memberikan informasi yang dapat memberikan 

langkah penanggulangan secara cepat, tepat dan akurat terhadap isu stabilitas dan 

disparitas harga.  
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Informasi harga komoditas serta konten yang tersedia dalam website 

SP2KP ini  di sajikan oleh dinas perdagangan provinsi yang di damping oleh para 

kontributor serta verifikator yang ditugaskan oleh Kementerian perdagangan. 

Namun pada kenyataannya kondisi harga yang disampaikan oleh petugas belum 

memenuhi/mewakili daerahnya. Kondisi ini diakibatkan beberara faktor 

diantaranya keterbatasan cakupan wilayah (33 kabupaten/kota), keterbatasan 

cakupan pasar (3 – 5 pasar per kabupaten/kota), keterbatasan informasi harga 

(diakibatkan cakupan wilayah, pasar dan petugas) serta tidak ada data harga yang 

bisa menjadi referensi/pembanding. 

Dalam tata niaga perdagangan ada tiga pelaku utama yaitu pemerintah, 

pedagang dan konsumen. Semuanya memiliki perannya masing-masing dalam 

menjaga stabilitas harga bahan pokok. Bukti nyata pemerintah dalam menjaga 

stabilitas bahan pokok adalah dengan membangun sistem pemantauan pasar 

kebutuhan pokok, maka bukti/peran selanjutnya yang diharapkan adalah dari 

masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang diharapkan mampu untuk 

berpartisipasi dan berkontribusi menjadi konsumen cerdas yang mampu 

menyediakan dan memahami kondisi harga yang terjadi serta mengambil 

keputusan dalam melakukan pembelian. 

Ketersediaan informasi harga bahan pokok di dalam sistem pemantauan 

pasar kebutuhan pokok, ditunjang/update menggunakan mobile application dan 

web application. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan cara survei harga bahan 

pokok ke lokasi pasar kemudian mencatatnya dalam mobile application maupun 

web application lalu di send ke portal sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. 

Kontribusi masyarakat dalam stabilisasi harga yang paling mungkin 

dilakukan adalah sebagai penyedia data informasi harga, dengan demikian ada dua 

referensi yang bisa dijadikan bahan acuan oleh pemerintah. Namun demi menjaga 

konsistensi dan validitas data, data harga yang akan di tampilkan pada sistem 

pemantauan pasar kebutuhan pokok adalah data yang di update petugas dinas, 

karena secara pemahaman para petugas ini sudah memiliki standard operational 

procedure dan mendapat pelatihan, sosialisasi serta pendampingan. Sedangkan 

data yang di sediakan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pembanding 

dari harga yang di input oleh para petugas SP2KP.     

Maka dengan tujuan memetakan, mengetahui arah pengembangan serta 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kebutuhan pokok dengan konsep 

pemasaran sosial sehingga masyarakat mampu untuk berpartisipasi dan 

berkontribusi menjadi konsumen cerdas yang mampu menyediakan dan 

memahami kondisi harga yang terjadi serta mengambil keputusan dalam 

melakukan pembelian ini maka di rumuskanlah masalah seperti berikut: 

1) Bagaimana kondisi eksisting sistem pemantauan pasar kebutuhan 

pokok? 

2) Bagaimana mengintegrasikan sistem pemantauan pasar kebutuhan 

pokok dengan konsep pemasaran sosial sehingga mampu 

menggerakkan  masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi 

dalam menyediakan informasi harga ?  
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Tujuan Penelitian 

 

Penelitian rancang bangun aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan 

pokok berbasis social marketing ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Terpetakannya kondisi eksisting sistem pemantauan pasar kebutuhan 

pokok; 

2. Tersedianya konsep pemasaran sosial yang diharapkan mampu 

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi 

dalam menyediakan dan memahami kondisi harga serta mengambil 

keputusan dalam melakukan pembelian. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian rancang bangun aplikasi sistem pemantauan pasar 

kebutuhan pokok berbasis social marketing ini adalah : 

1. Bagi masyarakat : terjadinya transparansi harga bahan pokok secara 

real time, akurat dan tepercaya yang bisa membantu masyarakat dalam 

memahami kondisi harga serta membantu masyarakat dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. 

2. Bagi pemerintah : sebagai dasar/acuan pengambilan keputusan terkait 

kebijakan untuk mewujudkan stabilisasi harga dan meminimalisasi 

disparitas harga. 

3. Bagi akademisi :  Menjadi dasar konsep, studi dan desain bagi instansi 

atau perorangan dalam memetakan, dan merancang  sistem informasi  

yang diintegrasikan dengan konsep  social marketing 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada pemetaan sistem 

pemantauan pasar kebutuhan pokok yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan 

(dasar acuan, tujuan, manfaat) dan arah pengembangannya. Langkah kedua adalah 

merancang konsep integrasi antara sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok 

dengan konsep pemasaran sosial dalam membentuk konsumen cerdas. 

 

Ruang Lingkup Strategi Pemasaran Sosial 

Ruang lingkup perancangan pemasaran sosial di dalam penelitian ini 

berdasarkan konsep yang di buat oleh Kotler dan Roberto (1989). Penelitian ini di 

batasi hanya sampai perancangan konsep, belum sampai pada tahapan 

implementasi. Adapun tahapan perancangannya meliputi perancangan produk 

sosial dan perencanaan proses pemasaran sosial.  




