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Kabupaten Jember melalui Program Kemitraan Masyarakat

Nike Norma Epriliyana, Nursyamsida Tohari, Suwarso
Dosen Tetap Akademi Akuntansi PGRI Jember
E-mail: nike050485@gmail.com

Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan mitra di Desa Kesilir dan Desa Ampel 
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang sulit untuk mengembangkan usaha. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya (1) 
Pemasaran produk yang belum luas; (2) Nama produk belum terkenal; (3) pengemasan kurang menarik; dan (4) belum memiliki Sertifikat 
Ijin Keamanan Pangan. Melalui kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Tim Pengabdian Masyarakat Akademi Akuntansi 
PGRI Jember berupaya memberikan solusi atas permasalahan Mitra untuk memperluas pemasaran, diantaranya (1) membantu mitra 
memperoleh Sertifikat Ijin Keamanan Pangan (P – IRT); (2) membantu pengemasan produk agar menarik; (3) memberikan label usaha; 
(4) Renovasi Rumah produksi; hingga (5) kerjasama dengan toko/gerai. Hasilnya, melalui kegiatan PKM, Mitra akhirnya mampu memiliki 
Sertifikat Ijin Keamanan Pangan (P – IRT). Secara otomatis, ketika mitra telah memiliki Sertifikat P – IRT, label, kemasan dan nama 
usaha juga diperoleh. Sehingga, upaya untuk memperluas pemasaran akan terbuka lebar. 

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Kue Caenis, Program Kemitraan Masyarakat 

This Community Partnership Program aims to provide solutions for partner problems in Kesilir Village and Ampel Village, Wuluhan 
District, Jember Regency, which are difficult to develop businesses. These problems include (1) marketing of products that are not yet 
extensive; (2) Product names not yet known; (3) packaging is not attractive; and (4) does not have a Food Safety Permit Certificate 
(P - IRT). Through the Community Partnership Program activities, the Community Service Team of the Academic of Accounting PGRI 
Jember strives to provide solutions to partner problems to expand marketing, including (1) helping partners obtain a Food Safety Permit 
Certificate (P - IRT); (2) help product packaging to be attractive; (3) provide business labels; (4) Renovation of production houses; up 
to (5) collaboration with stores / outlets. As a result, through PKM activities, Partners were finally able to have a Food Safety Permit 
Certificate (P - IRT). Automatically, when a partner has a P-IRT Certificate, labels, packaging and business names are also obtained. 
Thus, efforts to expand marketing will be wide open.
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Pemasaran merupakan salah satu unsur penting dalam 
menjalankan sebuah usaha. Melalui kegiatan pemasaran, 
suatu usaha dapat berkembang atau dapat menyusut. Bisa 
dikatakan bahwa pemasaran merupakan ujung tombak 
dari pengembangan usaha. Strategi memasarkan produk 
usaha sangat beragam, mulai dari cara konvensional seperti 
promosi, diskon, agen, hadiah, media massa, kerjasama dan 
sebagainya. Hingga cara online seperti melalui facebook, 
website, hingga whatsapp. 

Salah satu cara untuk memasarkan produk adalah 
dengan kerjasama dengan toko atau gerai. Akan tetapi, 
sebelum melakukan kerjasama dengan toko atau gerai, 
sebuah produk akan diamati legalitasnya. Produk akan 
diamati dari segi komposisi, bahan, cara membuat, hingga 
waktu kedaluwarsa. Sebuah toko atau gerai, akan lebih 
percaya ketika sebuah produk memiliki Sertifikat Legalitas. 

Misalnya, sertifikat dari BPOM, sertifikat Halal dari MUI, 
Sertifikat P – IRT serta sertifikat penghargaan lainnya. 

Sertifikat legalitas produk keamanan pangan juga 
berlaku bagi Industri berskala besar, kecil hingga Industri 
Rumahan. Di Kabupaten Jember, sertifikat untuk industri 
rumahan dikenal dengan sertifikat P – IRT yang merupakan 
jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota 
terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang 
telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam 
rangka peredaran Pangan Produksi IRTP (Pasal 1 Ayat (13) 
Perka BPOM Hk. 03/2012). 

Desa Kesilir dan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 
Kabupaten Jember merupakan Desa dengan potensi industri 
rumahan yang mampu berkembang apabila dikelola dengan 
baik. Beberapa industri rumahan di kawasan ini, diantaranya 
usaha roti dan kue kering. Roti maupun kue kering yang 
diproduksi memiliki rasa dan kualitas yang tidak kalah 
dengan industri di Wilayah Kota Jember. Permasalahan 
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yang terjadi, roti atau kue kering yang dibuat, tidak mampu 
menembus pangsa pasar menengah ke atas dikarenakan 
pemasaran yang kurang meluas. 

Melalui kegiatan PKM 2018, Tim Pengabdian Masyarakat 
Akademi Akuntansi PGRI Jember berupaya memberikan 
transfer ilmu dan teknologi untuk penguatan usaha baik 
Roti maupun kue kering. Tim Pengabdian Masyarakat 
membina 2 (dua) mitra dengan permasalahan yang hampir 
sama yaitu tidak mampu mengembangkan pemasaran usaha. 
Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Kedua Mitra 
belum mampu memasarkan produk, salah satunya karena 
tidak memiliki Sertifikat Ijin Keamanan Pangan (P – IRT). 
Setelah melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Mitra I 
dan II, tim pengabdian memutuskan untuk membantu Mitra 
mengurus ijin P – IRT. Penguatan usaha ini, diharapkan 
mampu memperluas pemasaran dan konsumen merasa lebih 
aman dalam mengonsumsi karena telah terdaftar P-IRT.

    

Berdasarkan analisis situasi yang ada pada Mitra, maka 
permasalahan dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 
kondisi Mitra antara lain tertera pda Tabel 1.

  

Berdasarkan solusi yang ditawarkan, maka metode 
pelaksanaan diprioritaskan pada permasalahan mitra 
digambarkan sebagai berikut pada Gambar 1.

  

Kegiatan PKM Usaha Kue Caenis di Desa Kesilir dan 
Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember 
memiliki beberapa Program yang telah dilaksanakan. 

Tabel 1. Persoalan Prioritas dan Solusi yang Ditawarkan

No. Persoalan Proritas Solusi yang Ditawarkan

1. Pemasaran yang kurang luas, masih terbatas 
pada Kecamatan Wuluhan

a. Bekerjasama dengan warung, cafe dan toko oleh-oleh khas jember dengan 
sistem penjualan konsinyasi

b. Memberikan pendampingan pemasaran usaha selama 3 bulan

2. Pengemasan kue kurang menarik sehingga 
tidak mempunyai nilai jual yang tinggi serta 
diversifikasi produk yang kurang

a. Memberikan bantuan kemasan kue dari bahan plastik dan kertas yang sudah 
memiliki label

b. Memberikan pelatihan pengemasan dan diversifikasi produk kue dengan 
mendatangkan tenaga ahli dari sebuah usaha selama 3 bulan

3. Nama produk belum terkenal a. Mencetak kartu nama untuk mitra 100 lembar untuk satu mitra
b. Membuat papan nama usaha di dua lokasi mitra

4. Belum memiliki Ijin Keamanan Pangan 
(P - IRT) 

Membantu mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember

Sumber: diolah, 2018

Berdasarkan Metode Pelaksanaan Program, beberapa 
kegiatan disajikan sebagai berikut:

Inventarisasi Kafe dan Warung untuk Penjajagan 
Kerjasama

Inventarisasi Kafe dan Warung dilakukan sehubungan 
dengan penelusuran tentang potensi kerjasama Mitra 
Akademi Akuntansi PGRI Jember. Inventarisasi dilakukan 
dengan mengunjungi Warung Brownies Friends Jember. 
Tim melakukan observasi dengan cara melihat dan 
memperhatikan lokasi, berkomunikasi dengan pemilik 
warung tentang potensi kerjasama dengan model konsinyasi. 
Inventarisasi dilanjutkan dengan melakukan penjajagan di 
Roti Fatimah Jember. Tim melakukan observasi dalam 
upaya melakukan berbagai persiapan untuk mengurus ijin P 
– IRT khususnya tentang perbaikan tempat produksi mitra. 
Tim melakukan observasi dengan melihat dan bertanya 
pada pegawai terkait bahan baku roti dan pengemasan roti. 
Kegiatan Penjajagan berikutnya dilakukan di Can Teen 
Jember. Can Teen merupakan salah satu Kafe dan Resto 
di Jember tempat anak muda nongkrong atau merayakan 
ulang tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tim 
kemudian melakukan penjajagan di tempat ini. Pada saat 
penjajagan, tim berdiskusi terkait potensi kerjasama dengan 
Can Teen dengan mitra Akademi Akuntansi PGRI Jember. 
Tim membawa sampel produk Mitra kemudian menjelaskan 
tentang kelebihan produk dan kelemahan produk. Hasilnya, 
tim menyimpulkan ada potensi kerjasama dengan Can 
Teen Jember. Dengan adanya penjajagan dan observasi 
dapat diketahui bahwa produk Mitra layak atau tidak untuk 
dipasarkan dalam upaya memperluas jaringan pemasaran 
produk. 

Konsultasi Mengurus Ijin P – IRT
Tim melakukan konsultasi dengan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) Jember terkait dengan pemberkasan 
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Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program
Sumber: Diolah, 2018

Keterangan:
1. Inventarisasi Kafe dan Warung untuk Penjajagan Kerjasama
 Tim pengabdian masyarakat menginventarisir kafe dan warung untuk program kerjasama kemitraan dengan usaha kue tart caenis. Kafe dan warung 

yang dipilih tidak hanya berlokasi di Kecamatan Wuluhan namun tersebar di Kabupaten Jember.
2. Konsultasi Mengurus Ijin P – IRT
 Tim melakukan konsultasi pengurusan ijin P – IRT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kue caenis. Konsultasi meliputi syarat, langkah 

– langkah mengurus ijin P – IRT serta aturan setelah suatu usaha memiliki ijin P – IRT 
3. Pembuatan Label dan Stempel Usaha Mitra
 Tim melakukan pemesanan stempel serta membuat label usaha sebagai salah satu syarat P – IRT . Syarat Label usaha diantaranya memiliki nama 

produk; nama perusahaan; komposisi; tanggal kadaluwarsa; kode produksi; logo usaha; Nomor P – IRT. 
4. Pengemasan Produk dan Pelatihan Pemasaran
 Tim mendatangkan tenaga pemasaran sebagai narasumber untuk pelatihan pemasaran usaha dan pengemasan produk.
5. Renovasi Rumah Produksi
 Renovasi Rumah produksi dilakukan dalam upaya memperoleh Ijin P – IRT 

pengajuan P – IRT. Konsultasi dilakukan hingga kurang 
lebih 3 kali untuk penyempurnaan berkas. Dimulai dengan 
konsultasi kriteria produk yang dapat dikeluarkan ijin 
Keamanan Pangan (P - IRT), konsultasi Label, konsultasi 
Pengemasan, konsultasi Produk. 

Konsultasi berikutnya dilakukan dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember terkait kelengkapan dan 
keterangan label usaha serta bahan baku produk. Tim 
menemui penanggungjawab untuk Ijin Keamanan Pangan. 

Setelah berkomunikasi, tim kemudian mendapatkan 
informasi bahwa untuk memperoleh Sertifikat ijin keamanan 
pangan (P - IRT) produsen perlu memahami tentang Label, 
produk, dan pengemasan usaha dan kebersihan tempat 
produksi. 

Setelah melakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan 
dan PTSP Jember tim kemudian menemui Mitra Akademi 
Akuntansi PGRI Jember untuk menginformasikan 
kelengkapan berkas. 
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Gambar 2. Konsultasi dengan Petugas PTSP Jember terkait P – IRT dan SIUP dan TDP

Pembuatan Label dan Stempel Usaha Mitra
Untuk melengkapi syarat pendaftaran P – IRT, Tim 

membantu membuat Label Usaha Mitra. Adapun ketentuan 
label usaha adalah (1) memiliki nama produk; (2) memiliki 
nama perusahaan yang memproduksi; (3) memiliki kode 
produksi; (4) memiliki tanggal kadaluwarsa; (6) memiliki 
komposisi bahan; (7) Memiliki Nomor P – IRT. Seluruh 
kelengkapan label, harus tertera pada Label Usaha Milik 
Mitra. Tim kemudian mendatangi percetakan untuk 
membuatkan Label Mitra. Setelah didesain, Label usaha 
yang sudah jadi memiliki bentuk sebagai berikut :

Pelatihan Pemasaran dan pengemasan produk
Dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman 

terhadap 2 Mitra dalam menjalankan usaha, Tim memberikan 
bekal tentang perluasan usaha melalui Pelatihan Pemasaran. 
Setelah adanya pelatihan pemasaran dan pengemasan 
produk melalui PKM Akademi Akuntansi PGRI Jember, 
pengemasan kedua Mitra mengalami perubahan.

Sedangkan kemasan untuk Mitra II disajikan sebagai 
berikut pada Gambar 6.

Gambar 3. Konsultasi dengan Pihak Dinas Kesehatan Jember terkait pengurusan ijin P – IRT 

Renovasi Rumah Produksi
Renovasi rumah Produksi Mitra I dan Mitra II ditujukan 

untuk persiapan Tinjau Lapang P – IRT. Renovasi dilakukan 
pada Mitra I dan Mitra II berbeda. Untuk Mitra I, renovasi 
dilakukan dengan cara merehab ruang produksi, dengan 
membagi ruang produksi menjadi 2 bagian, yaitu ruang 
produksi; serta ruang pengolahan dan bahan baku. Tim 
juga memberikan Rak dan meja produksi. Untuk ruang 
pengemasan terpisah dengan kedua ruang tersebut. Berikut 
Hasil Rehab Rumah produksi pada Mitra I pada Tabel 2.

Sedangkan untuk perbaikan/ Renovasi Rumah produksi 
Mitra II disajikan sebagai berikut seperti pada Tabel 3.

Berdasarkan kegiatan PKM yang dilakukan mulai 
dari pemberian Label, Pemberian stempel, renovasi 
rumah produksi, hingga tinjau lapang, kesimpulan yang 
diperoleh bahwa Mitra I dan Mitra II Akademi Akuntansi 
PGRI Jember dinyatakan layak memperoleh Sertifikat Ijin 
Keamanan Pangan (P – IRT). 
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Gambar 4. Label Mitra I (Kiri) dan Label Mitra II (kanan)

 
Gambar 5. Kemasan produk Mitra I sebelum PKM (kiri) dan Kemasan produk Mitra I setelah PKM

Gambar 6. Kemasan Mitra II sebelum PKM (kiri) dan Kemasan Mitra II setelah PKM

Gambar 7. Tim saat berkunjung ke lokasi Mitra I (kiri) dan Mitra II (kanan) sambil menyerahkan sertifikat SPP – IRT 
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Tabel 2. Hasil Renovasi Rumah Produksi Mitra I

Sebelum Sesudah

Rumah Produksi

Rumah produksi Mitra I sebelum adanya renovasi tampak 
kurang menarik karena tidak dilengkapi dengan identitas nama 

usaha

Rumah produksi Mitra I setelah adanya renovasi tampak menarik 
dan dilengkapi dengan identitas usaha

Ruang Produksi

Ruang produksi Mitra I sebelum adanya renovasi masih 
sederhana dan tempat kompor untuk produksi juga terbuat 

dari bambu yang mudah terbakar. Lantai masih belum ada alas 
sehingga terlihat kotor

Ruang produksi Mitra I setelah adanya renovasi dapat dilihat 
bahwa tempat kompor sudah terbuat dari baja ringan (galvalum) 
sehingga lebih kuat. Lantai juga sudah diberi karpet sehingga 

lebih bersih

Ruang Pengolahan dan Bahan Baku

Ruang pengolahan dan bahan baku Mitra I sebelum renovasi, 
lantai belum memiliki karpet sehingga kurang higienis

Ruang pengolahan dan bahan baku setelah renovasi, lantai telah 
memiliki karpet sehingga lebih higienis
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Sebelum Sesudah

Ruang Pengemasan

Sebelumnya Mitra I tidak memiliki ruang pengemasan, sehingga 
ruang pengolahan dan bahan baku dijadikan tempat pengemasan 

juga. 

Setelah adanya pembinaan dari Tim, akhirnya Mitra I memiliki 
tempat pengemasan yang terpisah dengan ruang produksi. Ruang 

pengemasan memanfaatkan ruang kosong milik Mitra. 

Perbaikan Atap Rumah Produksi

Atap di Rumah produksi Mitra I sering bocor ketika hujan, 
sehingga produk tidak higienis

Atap dirumah Produksi sudah diberi Banner agar ketika hujan 
tidak bocor. 

Pintu Rumah Produksi

Pintu masuk di rumah produksi Mitra I tidak ditutup kassa, 
sehingga rawan dimasuki serangga dan membuat produk tidak 

higienis
Pintu di Rumah produksi sudah ditutup kassa agar lalat dan 

serangga lain tidak masuk. 
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Sebelum Sesudah

Atribut Produksi

Sebelumnya, saat membuat produk kue, Mitra tidak 
menggunakan peralatan yang lengkap

Tim memberikan bantuan atribut produksi mulai dari kaos, 
penutup kepala, sarung tangan, dsb 

Tabel 3. Hasil Renovasi Rumah Produksi Mitra II

Sebelum Sesudah

Rumah Produksi

Rumah Produksi Mitra II sebelum renovasi tidak dicat, sehingga 
terlihat kumuh

Rumah Produksi Mitra II setelah renovasi sudah dicat dan 
terlihat lebih bersih

Ruang Produksi

Ruang produksi Mitra II sebelum renovasi, campur dengan ruang 
pengolahan bahan baku

Ruang produksi setelah renovasi, lengser sudah bagus dan rak 
sudah diganti
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Sebelum Sesudah

Ruang Pengolahan dan Bahan Baku

 

Sebelumnya Mitra II belum punya ruang pengolahan dan bahan 
baku. Mitra menggunakan ruang produksi sekaligus ruang 

pengolahan dan bahan baku. 

Ruang Pengolahan dan Bahan Baku Mitra II setelah renovasi

Ruang Pengemasan

Pengemasan produk sebelumnya diletakkan diatas lantai tanpa 
karpet/alas

Ruang pengemasan dibuatkan meja dan diberi alas karpet 
sehingga produk lebih higienis

Atribut Produksi

 
Pada saat melakukan proses produksi, Mitra II tidak 

menggunakan atribut produksi Mitra II telah memiliki atribut produksi saat membuat produk
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Berdasarkan uraian dalam artikel ini, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Sertifikat Ijin Keamanan Pangan P – IRT merupakan 

salah satu legalitas usaha utamanya produk yang 
dihasilkan. Melalui Sertifikat P – IRT, suatu usaha 
dapat meningkatkan pemasaran hingga kepercayaan 
konsumen

2. Langkah mengurus ijin untuk memperoleh Sertifikat 
P – IRT terdiri dari pendaftaran, penyuluhan, tinjau 
lapang. Apabila dinyatakan layak, maka Sertifikat P – 
IRT dapat dikeluarkan

3. Untuk memperoleh ijin P – IRT suatu usaha perlu 
memiliki Label, stempel, kemasan, tanggal kadaluwarsa, 
kode produksi, nama produk, dan nama usaha pembuat 
produk. Sedangkan untuk rumah produksi usaha perlu 

memiliki 3 (tiga) ruang yaitu ruang pengolahan dan 
bahan baku; ruang produksi; dan ruang pengemasan. 
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