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Abstrak. Program pengabdian kepada masyarakat “IbM Pada Kelompok Pedagang Oleh-oleh khas Tanah Laut untuk 
Memperkuat Citra Tanah Laut Sebagai Kota Pariwisata di Kalimantan Selatan” diharapkan dapat menunjang dan  
meningkatkan citra Kabupaten Tanah Laut sebagai kota Pariwisata di Kalimantan Selatan. Program yang dijalankan 
pada pengabdian ini secara khusus bertujuan agar dapat terciptanya produk dan toko yang memenuhi unsur higienitas 
dan memiliki nilai estetika, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam mengatur tata letak barang 
dagangan dan tata ruang toko serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam membuat dan 
mengelola laporan keuangan. Metode yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan 
pendampingan intensif selama enam bulan.  Materi yang akan diberikan meliputi aspek higiene, estetika, pelabelan, 
pengemasan, tata letak ruang, tata letak produk, pembuatan dan pengelolaan laporan keuangan. Pada program ini juga 
telah diberikan seperangkat alat kebersihan, cat, kayu, triplek, dan papan nama. Hasil yang dicapai adalah kota 
Pelaihari memiliki pusat oleh-oleh yang dapat memenuhi unsure higienitas dan estetika sehingga diharapkan dengan 
terselesainya program ini semakin banyak pelanggan yang akan mampir di area ini. 
 
Kata Kunci: masyarakat, oleh-oleh, pedagang, produk, wisata 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten 

tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh 
masyarakat Kalimantan Selatan. Beberapa objek 
wisata menarik yang berada di Kabupaten Tanah 
Laut adalah Air Terjun Bajuin, Goa Marmer, Pantai 
Takisung, Pantai Batakan, Pantai Swarangan, 
Pantai Batu Lima, Pantai Tanjung Banua, Air Terjun 
Balangdaras, Wisata Gunung Kayangan dan 
Gunung Karamaian (Borneo, 2013). Kabupaten 
Tanah Laut terletak di jalur perlintasan untuk 
menghubungkan Kotamadya Banjarbaru dengan 
Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga merupakan 
daerah perlintasan yang banyak dilalui.  

Banyaknya masyarakat luar daerah yang 
datang ke Tanah Laut ini membuat munculnya 
kelompok pedagang yang menjual aneka makanan 
oleh-oleh khas Tanah Laut yang terletak di lokasi 
strategis simpang tiga Angsau. Lokasi ini sangat 
strategis karena merupakan daerah lintasan saat 
akan memasuki ibu kota Kabupaten yaitu Pelaihari 
dan merupakan jalur lintasan untuk menuju berbagai 
daerah wisata dan jalan utama yang 
menghubungkan antar Kabupaten. Kelompok 

pedagang oleh-oleh khas Tanah Laut ini mulai ada 
sejak tahun1985an yang terdiri dari 14 buah toko. 

Penataan produk atau yang sering kita kenal 
dengan istilah display adalah suatu cara penataan 
produk terutama produk barang yang diterapkan 
oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk 
menarik minat konsumen. Display juga dapat 
diartikan sebagai suatu cara mendorong perhatian 
dan minat konsumen pada toko atau barang dan 
mendorong keinginan membeli melalui daya tarik 
penglihatan langsung (direct visual appeal) (Wirajati, 
2013). 

Pengaturan barang dagangan yang serasi atau 
harmonis, akan menimbulkan suasana nyaman 
kepada lingkungan para pegawai toko dan para 
pembeli dan hal tesebut juga dapat menjadi alasan 
bagi mereka untuk selalu memilih toko tersebut 
dalam mencari barang yang mereka perlukan 
(Wirajati, 2013).  

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu 
hal yang paling penting pada suatu usaha, tidak 
terkecuali pada usaha dagang. Pengeloaan 
keuangan yang baik akan membuat pemilik usaha 
dapat melihat dengan jelas perkembangan 
usahanya dari satu periode ke periode berikutnya 
(Assidiqie, 2012). Tidak diterapkannya sistem 
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pengelolaan keuangan yang ideal menyebabkan 
terjadinya arus kas yang tidak tergambar dengan 
jelas antara kas masuk dan keluar karena pedagang 
belum bisa membedakan antara keuntungan yang 
didapatkan dengan total pendapatannya. 

Situasi di toko oleh-oleh khas Tanah Laut saat 
ini belum begitu diperhatikan dalam factor higienitas 
dan kemasan barang yang dijual serta pengaturan 
tata letak ruang dan barang. Di dalam toko oleh-oleh 
tersebut memperdagangkan hasil pertanian yang 
masih mentah, setengah jadi dan bahan yang siap 
untuk disantap. Selama ini belum ada toko yang 
memisahkan antara ketiga jenis bahan yang dijual di 
toko tersebut. Seorang pembeli belum bisa leluasa 
untuk memilih-milih barang yang ingin dibeli karena 
tatanan untuk beberapa dagangan hanya bisa 
diambilkan oleh penjual dan ini menjadikan pembeli 
kurang nyaman. 

Masih banyak penjual di toko oleh-oleh khas 
Tanah Laut yang hanya menunggu pembeli datang 
tanpa memikirkan strategi untuk meningkatkan 
jumlah pembeli. Kurangnya promosi juga 
merupakan suatu kendala dalam penjualan. Selama 
ini penjual hanya menggantungkan spanduk-
spanduk bekas sebagai pelindung panas sehingga 
kesan kumuh sangat terlihat. Kendala yang dihadapi 
penjual adalah kurang luasnya area untuk berjualan 
karena tempat dagangnya hanya berukuran 4 x 5 m 
saja dan itupun sudah penuh dengan barang-barang 
dagangan yang semua stoknya di pajang di tempat 
tersebut. Sehingga sangat diperlukan suatu desain 
tata letak dan tata ruang untuk toko oleh-oleh khas 
Tanah Laut untuk meningkatkan hygiene dan 
estetika.  

 

2. METODE  
 
Permasalahan yang dipaparkan pada bagian 

pendahuluan di atas dapat diatasi dengan 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
pedagang dalam mengelola usaha pembuatan 
produk dan dagang dari aspek hygiene, estetika, 
tata letak barang dagangan sampai dengan 
pengelolaan laporan keuangan.  

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan 
dan penghasilan pedagang. Pengembangan usaha 
kelompok pedagang oleh-oleh khas Tanah Laut ini 
dapat menjadi unggulan daerah bahkan propinsi 
yang harus ditangani secara serius agar menjadi 
salah satu potensi ekonomi rakyat. Solusi 
penyelesaian permasalahan yang ditawarkan 
adalah sebagai berikut. 

 
 

2.1 Penyelesaian Permasalahan Pertama 
 

Permasalahan pertama adalah kurangnya 
kesadaran akan aspek higienitas dan estetika oleh 
kelompok pemasok dan  pedagang oleh-oleh khas 
Tanah Laut terhadap toko dan barang dagangan. 
Metode yang akan dilakukan untuk mengatasi 
masalah ini adalah:  
1. Memberikan sosialisasi materi dan diskusi 

mengenai wawasan pengetahuan higiene dan 
estetika yang akan disampaikan oleh anggota 
tim pengabdian selama 1 x 120 menit. Materi 
akan diberikan oleh narasumber ahli  yaitu 
Dosen dari Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Politeknik Negeri Tanah Laut. 

2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai 
teknik pelabelan dan pengemasan makanan 
selama  2 x 100 menit. Materi sosialisasi dan 
pelatihan akan diberikan oleh Tim Dosen dan 
akan di bantu oleh beberapa mahasiswa dari 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Politeknik 
Negeri Tanah Laut. 

 
3. Untuk mendukung keberhasilan pelatihan dan 

perbaikan mengenai hieginitas dan estetika 
maka diberikan bantuan seperangkat alat 
kebersihan, 1 buah hand sealer, perlengkapan 
cat dan spanduk bertuliskan nama toko. Selain 
itu untuk menjamin keefektifan program 
pelatihan, maka diharapkan  presentasi 
kehadiran peserta adalah 100%.    

 

2.2 Penyelesaian Permasalahan Kedua 
 

Permasalahan kedua adalah teknik tata letak 
barang dagangan dan tata ruang toko yang kurang 
baik. Penyelesaian masalah akan dilakukan dengan 
: 
1. Memberikan sosialisasi dilanjutkan dengan 

diskusi mengenai aspek pentingnya tata letak 
ruang toko dan tata letak barang dagangan 
dengan durasi 1 x 100 menit.  

2. Mendesain ulang tata letak ruang toko 
langsung secara bersama-sama. 

3. Praktek langsung menyusun tata letak  barang 
dagangan sesuai dengan kriteria sifat barang 
dagangannya secara bersama-sama.  

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil tata ruang 
toko dan tata letak barang dagangan yang 
telah dilakukan. Evaluasi akan dilakukan 
setelah seminggu proses penataan ulang 
dengan memberikan kuesioner kepada 
pelanggan. Hasil evaluasi ini akan menjadi 
bahan untuk melakukan perbaikan untuk 
mendapatkan desain tata letak ideal yang 
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memberi kenyamanan pihak penjual maupun 
pembeli. 
Untuk mendukung keberhasilan pelatihan dan 

perbaikan mengenai tata letak ruang dan tata letak 
barang dagangan maka diberikan bantuan berupa 
rak yang digunakan untuk menaruh barang 
dagangan, merapikan dinding dengan mengecat 
serta menata bagian depan toko dengan 
memberikan kayu, dan triplek. 

 

2.3 Penyelesaian Permasalahan Ketiga 
 
Permasalahan ketiga yang perlu ditata adalah 

sistem pengelolaan keuangan dan pembuatan 
laporan keuangan  yang baik. Selama ini 
pengeloaan keuangan dilakukan secara sederhana 
tanpa membedakan biaya modal, total pendapatan, 
biaya operasional dan keuntungan. Untuk 
mengatasi masalah ini maka hal-hal yang dilakukan 
adalah memberi materi mengenai pengelolaan 
keuangan dan pembuatan laporan keuangan yang 
baik dan pelatihan mengenai penertiban 
administrasi perhitungan jumlah barang masuk, 
barang keluar dan nama pemasok untuk 
mendapatkan system stock of name. Waktu tatap 
muka pelatihan 1x120 menit. Metode pembelajaran 
yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan 
adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan 
langsung pembuatan laporan keuangan. 

Program kegiatan pelatihan ini akan berhasil 
jika semua pihak yang terkait mendukung dan mau 
bekerjasama dengan baik. Adapun pihak yang 
mendukung : 
1. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang mempunyai keahlian di 
bidang higiene, pelabelan, pengemasan, tata 
letak dan pengeloaan keuangan. 

2. Tim mahasiswa terpilih yang telah belajar 
pelabelan dan pengemasan makanan sehingga 
mampu mendukung dalam proses pelatihan 
praktek pembuatan pelabelan dan pengemasan 
serta bermanfaat sebagai sarana belajar secara 
nyata dimasyarakat. 

3. Kelompok pedagang oleh-oleh khas Tanah Laut 
sebagai sasaran dari program pengabdian 
masyarakat (PPM) ini. 

4. Kelompok pemasok “TIPers”  produk oleh-oleh 
khas Tanah Laut sebagai sasaran dari program 
pengabdian masyarakat (PPM) ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengabdian IbM Pada Kelompok Pedagang 
Oleh-oleh Khas Tanah Laut untuk Memperkuat Citra 
Tanah Laut Sebagai Kota Pariwisata di Kalimantan 

Selatan telah dilaksanakan mulai 9 Juni 2016 yaitu 
sejak pertama pencairan anggaran. Langkah 
pertama yang dilakukan oleh team adalah 
melakukan koordinasi ulang dengan para pedagang 
pusat oleh-oleh dan menfoto keadaan awal toko. 
Jumlah toko oleh-oleh sebanyak 14 toko; 3 di 
antaranya memiliki ukuran dua kali ukuran toko 
yang lainnya. Daftar nama toko yang ada di pusat 
oleh-oleh Angsau dapat terlihat pada Tabel 1. 
Keadaan toko pusat oleh-oleh yang berada di Desa 
Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah 
Laut sebelum IbM ini dilaksanakan seperti yang 
terlihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Kondisi awal pusat oleh-oleh di Angsau pra-

pelaksanaan IbM 

 
Toko pusat oleh-oleh ini memang terbuat dari 

papan kayu karena memang ada kesepakatan 
antara pihak pemegang hak atas tanah tidak 
diperbolehkan untuk mendirikan bangunan 
permanen. Gambar 2 menunjukan salah satu toko 
setelah implementasi IbM. 

 
Tabel 1. Daftar pedagang pusat oleh-oleh Angsau 

 

No. Nama Toko Pemilik Toko 

1. Toko P Noor Noor 
2. Toko Sondang Bona 
3. Toko Mama Fitri  
4. Toko Sidodadi Suwito 
5. Toko Yuli  
6. Toko Bonicha  
7. Abah Said  
8. Mama   
9. Toko Yanti  
10. Mama Endra  
11. -  
12. -  
13. -  
14. -  
15. -  
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Gambar 2. Kondisi pusat oleh-oleh di Angsau pasca-

pelaksanaan IbM 

 
IbM yang telah diterapkan di pusat oleh-oleh 

khas Tanah Laut sesuai dengan yang direncanakan 
di Proposal sesuai dengan kesepakatan hasil 
koordinasi dengan ketua kelompok pedagang oleh-
oleh khas Tanah Laut, pihak penyetor dagangan 
dan pihak team IbM Politeknik Negeri Tanah Laut. 
Kegiatan yang sudah terlaksana sebagai berikut. 

 

3.1 Koordinasi Ulang Pra-pelaksanaan IbM 
 
Koordinasi ulang ini dilakukan untuk 

menyampaikan program kerja IbM kepada ketua 
kelompok pedagang oleh-oleh dan Komandan 
Kodim selaku pemegang hak atas tanah dan 
bangunan yang ditempati oleh para pedagang pusat 
oleh-oleh yang ada di Desa Angsau, Kecamatan 
Pelaihari, Kabupatem Tanah Laut. Maksud dan 
tujuan dari kegiatan koordinasi ini adalah supaya 
tidak ada perbedaan persepsi antara pihak 
pedagang, pihak pemegang hak tanah, dan pihak 
team IbM. Tujuan yang kedua dari kegiatan ini 
supaya pelaksanakan IbM dapat berjalan lancar dan 
baik. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 minggu 
yaitu pada tanggal 20 – 24 Juni 2016 di dua tempat 
yang berbeda yaitu di Toko Oleh-oleh dan di 
Koramil sebagai fasilitator untuk team IbM dengan 
para pedagang oleh-oleh. Hasil yang dicapai dari 
kegiatan koordinasi ini adalah tercapainya 
kesepakatan dan masukan-masukan apa yang 
boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 
selama kegiatan IbM ini berjalan.  

 

3.2 Sosialisasi dan Penyampaian Program 
Kerja Team IbM dengan Pedagang 
 
Sosialisasi tahap pertama dilaksanakan pada 

tanggal 28 Juni 2013, bertempat di SDN Angsau 3, 

lokasi ini dipilih karena dekat dengan toko oleh-oleh 
sehingga tidak mengganggu waktu jualan para 
pedagang. Kegiatan ini diikuti oleh 11 peserta dari 
para pedagang oleh-oleh dan dihadiri juga oleh 
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat yaitu Bapak Anton Kuswoyo, S.Si., MT 
sekaligus membuka kegiatan IbM ini, ada 4 
mahasiswa, 2 laboran dan 3 team IbM.  

Kegiatan ini merupakan upaya dari team IbM 
untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari 
kegiatan agar tidak ada salah persepsi antara mitra 
IbM dengan yang lainnya sehingga nantinya 
program ini berjalan dengan baik. Materi ini 
disampaikan oleh ketua Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat Nuryati, ST., M.Eng. Di awal 
pertemuan sosialisasi ini banyak kendala, karena 
banyak dari mitra IbM belum memahami yang 
dimaksud dengan IbM, sehingga banyak pertanyaan 
dan bahkan memandang bahwa IbM sama dengan 
proyek yang hanya mengedepankan laporan 
pertanggungjawaban tanpa tindak lanjut dan kerja 
nyata. Gambar 3 adalah dokumentasi sosialisasi 
dan penyampaian program kerja IbM. 

 

 
Gambar 3. Sosialisasi dan penyampaian program kerja 

IbM 

 

3.3 Sosialisasi dan Pemberian Materi 
Pelatihan tentang Higiene dan Sanitasi 
 
Materi penanganan tata letak, hygiene dan 

sanitasi disampaikan oleh Nina Hairiyah, S.TP., 
M.Si. Sosialisasi itu membahas pentingnya menjaga 
kebersihan dan pentingnya upaya kesehatan dalam 
memelihara dan melindungi kebersihan terutama 
untuk toko pusat oleh-oleh yang menjual bahan 
makanan dalam bentuk, mentah, matang dan 
setengah jadi. Tidak hanya sosialisasi saja, 
tanggapan, sanggahan, pertanyaan, serta kendala 
pengaplikasian hygiene dan sanitasi  dibahas dalam 
pertemuan tersebut, sehingga terjadi interaksi yang 
baik peserta dengan pemberi materi (Gambar 4).  
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3.4 Sosialisasi dan Pelatihan Pengemasan 

dan Pelabelan 
 
Sosialisasi dan pelatihan pengemasan dan 

pelabelan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 
2016 Pukul 15.00 – 17.00 bertempat di SDN Angsau 
3, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. 
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah 
memberikan materi tentang kemasan dan labeling 
agar para pedagang mengetahu fungsi dari 
kemasan adalah untuk menarik calon pembeli, 
menampilkan produk yang siap jual, informative dan 
komunikatif, sehingga jika kemasan produk bagus 
secara otomatis juga akan meningkatkan 
ketertarikan pelanggan terhadap produk yang dijual.  

 

3.5 Sosialisasi dan Pelatihan tentang Stock 
Opname 

 
Sosialisasi dan pelatihan stock opname 

dilaksaknakan pada Tanggal 30 Agustus 2016 pukul 
15.00 bertempat di SD Angsau 3 Pelaihari, 
Kabupaten Tanah Laut dan disampaikan oleh Bapak 
Meldayanoor, S.Hut., MS. Sosialisasi ini memiliki 
maksud dan tujuan untuk memberikan informasi 
tentan pentingnya Stock Opname untuk toko pusat 
oleh-oleh, selain dapat memperkirakan asset 
masing-masing toko juga dapat digunakan sebagai 

dasar dalam mengatur administrasi yang bagus 
sehingga barang masuk, keluar dan stock dapat 
terukur dengan baik. Foto-foto kegiatan tersebut 
dapat terlihat pada Gambar 6.  

 

 
3.6 Praktek Penataan Ulang Tata Letak 

Barang Dagangan Dan Merapikan Toko 
Pusat  

 
Penata-letakan ulang barang dagangan dan 

perapian toko dilaksanakan seminggu sekali (setiap 
hari Sabtu selama program berjalan 28 Juni - 20 
Agustus 2016. Kegiatan diterapkan untuk 14 toko 
oleh-oleh yang meliputi merapikan dan 
membersihkan dinding toko, memberikan tambahan 
triplek, seng dan kayu serta paku untuk 

Gambar 4. Foto kegiatan sosialisasi higiene dan 
sanitasi   

 

Gambar 5. Sosialisasi pengemasan dan pelabelan 
 

Gambar 6. Sosialisasi tentang stock opname 
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memperbaiki dinding yang sudah usang, serta 
menata barang dagangan, memasang plang nama 
setiap toko dan memberi alat-alat kebersihan 
berupa sapu, kemoceng, tempat sampah, dan 
pembersih. Kegiatan ini dapat terlihat pada Gambar 
7. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Salah satu toko yang telah ditata ulang 

 

4. SIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pengabdian yang telah 

dilaksanakan maka dapat disimpulkan pengabdian 

IbM Pada Kelompok Pedagang Oleh-oleh Khas 
Tanah Laut untuk Memperkuat Citra Tanah Laut 
Sebagai Kota Pariwisata di Kalimantan Selatan 
telah dapat terlaksana dengan baik tanpa rintangan 
dan halangan yang berarti dan Kerjasama antara 
team IbM, dan Mitra baik penyetor barang dagangan 
maupun pedagang di pusat oleh-oleh Angsau dan 
keaktifan dari para peserta program ini dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. 
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