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A. Rumusan masalah 

Para petani umumnya tinggal dan berusahatani di 

pedesaan, di mana pasar yang terorganisir belum banyak 

berkembang di desa-desa dalam menjual produk pertanian 

yang mereka hasilkan. Pemasaran produk pertanian 

terutama komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi 

sepenuhnya dikendalikan oleh pedagang perantara dan 

pedagang pengumpul. Para pedagang inilah yang memiliki 

dominasi dalam menentukan harga dan jumlah transaksi 

produk pertanian. Akibatnya, baik petani tidak bisa 

mendapatkan harga yang wajar dari produk mereka, 

maupun pelanggan tidak bisa mendapatkan produk dengan 

harga murah. Para pedagang perantara membeli produk 

pertanian dengan harga murah dari petani dan menjual ke 

konsumen dengan harga tinggi. Jadi, pasar pertanian 

sangat terpengaruh oleh eksploitasi perantara. 

PENDAHULUAN 
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A. Konsep Pasar 

Kata pasar atau market dalam bahasa Inggris berasal 

dari bahasa Latin yaitu marcatus yang berarti barang 

dagangan atau perdagangan atau tempat di mana usaha 

dagang dilakukan. Pengertian pasar bukan hanya dalam 

pengertian yang konkret, akan tetapi lebih dimaksudkan 

pada pengertian yang abstrak.  

Kata pasar telah digunakan secara luas dan 

bervariasi untuk mengartikan: (a) tempat atau bangunan 

(fisik) di mana komoditas diperjual-belikan yang berskala 

lokal, misalnya, pasar tradisional, pasar basah, pasar buah, 

pasar hewan,  pasar burung, pasar ikan, ataupun pasar 

swalayan (super market); dan (b) tempat (non fisik) calon 

pembeli dan penjual suatu produk yang berskala lokal, 

regional maupun global, misalnya, pasar minyak goreng, 

pasar minyak biodiesel, pasar susu, dan sebagainya.   

PASAR DAN 

PEMASARAN 

PERTANIAN 
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A. Manajemen Rantai Pasok  

Rantai pasok (Supply Chain) adalah serangkaian 

aktivitas fisik dan pengambilan keputusan yang 

dihubungkan oleh aliran material dan informasi serta 

aliran uang dan hak milik terkait,  yang melintasi batas-

batas organisasi. Berdasarkan pandangan ini, rantai pasok 

tidak hanya mencakup produsen dan pemasoknya; 

tergantung pada arus logistik, ia juga mempertimbangkan 

pemroses, pengangkut, gudang, pengecer, organisasi jasa, 

dan konsumen. 

Supply Chain Management (SCM) atau manajemen 

rantai pasok adalah perencanaan, implementasi, koordinasi 

dan pengendalian secara terpadu semua proses bisnis dan 

kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi dan 

menyerahkan seefisien mungkin, produk yang memenuhi 

kebutuhan pasar.  

 

RANTAI PEMASARAN 
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A. E-marketing dalam ekonomi digital 

Indonesia mengalami perkembangan ekonomi 

digital yang drastis khususnya pangsa pasar internet 

mengalami perkembangan yang signifikan baik di era 

industri konvensional maupun era disrupsional (Disruption 

4.0) termasuk pasar untuk kegiatan e-marketing ataupun e-

commerce. Pada tahun 2020, jumlah pengguna internet 

Indonesia tercatat sekitar 175,5 juta orang dari 268,6 juta 

orang. Terjadi peningkatan sekitar 25 juta (17%) dari 

tahun sebelumnya di tahun 2019. Pada tahun 2020, 

kontribusi e-commerce sebesar 20% dari total penjualan 

ritel pada tahun 2020, meningkat signifikan dari tahun 

2016 yang hanya menyumbang sebesar 2%.  

Platform belanja online lokal telah mendominasi 

pasar Indonesia hingga caturwulan pertama tahun 2019, di 

mana maraknya bisnis berbasis e-commerce di Indonesia 

dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan dan gejolak 

perekonomian dunia, sehingga e-commerce sebagai 

E-MARKETING 

PRODUK 

PERTANIAN 
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Pemasaran produk pertanian terutama komoditas 

pertanian yang bernilai ekonomi tinggi lebih dominan 

dikendalikan oleh pedagang perantara dan pedagang 

pengumpul sehingga terjadi banyak ketimpangan dalam 

pembagian keuntungan dengan petani. Untuk itulah baik 

petani maupun pedagang perlu diintegrasikan dalam sistem 

pemasaran rantai pasok terpadu.  

Sistem rantai pasok pemasaran produk pertanian 

dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir, merupakan 

rangkaian proses, aliran produk baik komoditas, jasa, dan 

informasi dalam pemasaran produk dari lokasi produksi 

sampai ke lokasi pembeli. Keberlangsungan sistem rantai 

pasok baik secara konvensional maupun disrupsional 

(Disruption 4.0) yang meningkat drastis karena adanya 

pergeseran model bisnis dan perubahan perilaku konsumsi, 

apalagi sangat terlihat ketika pandemi Covid-19. Para petani 

yang berkolaborasi di rantai pasok bisa mendapatkan harga 

KESIMPULAN 
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GLOSARIUM 

Agrimarketing  : semua kegiatan atau aktivitas untuk 

memperlancar arus komoditas pertanian 

dari produsen (petani dan peternak) sampai 

ke konsumen  

Agroinput  : sarana produksi pertanian (saprotan) yang 

dibutuhkan oleh petani dalam produksi 

pertanian, seperti benih, bibit, pupuk dan 

pestisida untuk tanaman, serta pakan, 

vaksin dan obat untuk ternak. 

Bulkiness  : sifat barang makan tempat dan volumenya 

besar (voluminous). Produk bersifat 

menempati ruang yang besar tapi nilainya 

rendah.  

Demarkasi  : batas pemisah wilayah seperti tempat 

(lokal), wilayah (regional), (nasional) atau 

seluruh dunia (global).  

Digitasi  : suatu proses transformasi informasi dari 

EHUEDJDL� EHQWXN� PHQMDGL� IRUPDW� GLJLW� ³�´�

GDQ�³�´��ELODQJDQ�EHUEDVLV�GXD���7HNQRORJL�

telekomunikasi yang memungkinkan 

manusia untuk saling bertukar informasi 

secara cepat ke seluruh penjuru dunia 

semakin memudahkan proses pengiriman 

dan pertukaran seluruh jenis informasi yang 

dapat di-digitasi.  

Diskordansi : suatu proses terjadinya fenomena 

perubahan struktur sosial dan budaya 

sebagai dampak konsekuensi logis 
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terjadinya perubahan sejumlah paradigma 

terkait dengan kehidupan sehari-hari 

Ekonomi digital : arena virtual di mana bisnis dilakukan 

dengan suatu nilai dibuat baik barang 

maupun jasa dan dipertukarkan, transaksi 

terjadi, dan hubungan one-to-one (satu-ke-

satu pihak) dengan menggunakan server 

internet jenis apa pun sebagai media 

transaksi dan perdagangan 

Kode batang (barcode): kode data optik yang berbentuk garis 

atau bar yang bisa dibaca oleh mesin yang 

dapat menunjukkan identitas data produk 

atau data lainnya  

Logistik  : bagian dari proses rantai pasok yang 

merencanakan, mengimplementasikan dan 

mengendalikan aliran dan penyimpanan 

barang, jasa dan informasi terkait, secara 

efisien dan efektif mulai dari titik asal 

produk ke titik konsumen  

Marketplace : lokasi dunia maya sebagai pihak perantara 

yang menghubungkan penjual dengan 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli 

Molekularisasi : suatu proses di mana organisasi 

(perusahaan) dapat dengan mudah 

beradaptasi dengan setiap perubahan 

dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar 

organisasi. 

Pandangan siklus (cycle view) : salah satu pandangan 

tradisional tentang rantai pasok 
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Pemasaran elektronik (e-marketing) : segala jenis pemasaran 

yang difasilitasi secara online melalui situs 

web, toko online, dan alat online 

lainnya,termasuk melalui media sosial, 

blog, iklan, promosi email, dan sebagainya 

Perishabilitas  : sifat barang mudah rusak atau busuk. 

Sebagian besar produk pertanian bersifat 

mudah rusak, tetapi jangka waktu 

kerusakannya bervariasi dari beberapa jam 

hingga beberapa bulan 

Reshoring  : proses mengembalikan penanganan barang 

kembali ke tempat penanganan produksi 

semula 

Seasonalitas  : sifat barang musiman. Produk pertanian 

diproduksi pada musim tertentu, komoditas 

tersebut tidak dapat diproduksi sepanjang 

tahun, sehingga pada musim panen harga 

turun 

Virtualiasasi  : suatu proses representasi dari sesuatu 

melalui aplikasi komunikasi maya (virtual), 

server, ruang penyimpanan, dan koneksi 


