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MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 01 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga komoditas gabah di tingkat konsumen dan beras di tingkat produsen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas padi 
• Xi              = Populasi harga komoditas padi ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas Padi 

σharga komoditas 푏푒푟푎푠	= 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 02 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas jagung  
• Xi              = Populasi harga komoditas jagung ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas jagung 

σharga komoditas 푗푎푔푢푛푔	= 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 03 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas kedelai 
• Xi              = Populasi harga komoditas kedelai ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas kedelai  

σharga komoditas 푘푒푑푒푙푎푖	= 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 04 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas bawang merah 
• Xi              = Populasi harga komoditas bawang merah ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas bawang merah 

σharga komoditas 푏푎푤푎푛푔	푚푒푟푎ℎ	= 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 05 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas cabai 
• Xi              = Populasi harga komoditas cabai ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas cabai 

σharga komoditas cabai = 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 06 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas daging sapi 
• Xi              = Populasi harga komoditas daging sapi ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas daging sapi  

σharga komoditas daging sapi= 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen  

Kode IKSK 07 

Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Data PIBC yang diolah oleh BKP 

Formula/Cara menghitung 

 
Cv = 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
, dimana 

 
 
 
 
 
 

Klasifikasi target Stabilize  

Sumber data Bidang Harga Pangan 

Cara pengambilan data Hitung koefisien variasi (CV) harga komoditas gula pasir di tingkat konsumen 

Catatan khusus 
• IKA ini terdiri atas dua indikator yang berbeda, yaitu koefisienharga di tingkat konsumen dan produsen 
• Rumus ini dapat digunakan untuk mengukur harga komoditas gabah di tingkat produsen, dan harga komoditas 

beras di tingkat konsumen 

Pihak yang melakukan 
pengukuran IKSK/sumber IKSK Bidang Harga Pangan 

• N          = jumlah populasi harga komoditas gula pasir 
• Xi              = Populasi harga komoditas gula pasir ke-i 
• Xrata-rata = Rata-rata harga komoditas gula pasir 

σharga komoditas gula pasir = 1
N∑ Xi−Xrata−rata 2N

i=1  


