
I. PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Petani produsen di Indonesia tidak biasa memasarkan produk hasil 

pertaniannya langsung kepada pedagang pengecer dan konsumen. Di dalam 

sistem agribisnis di Indonesia, petani hanya melakukan proses budidaya lahan dan 

tidak berhubungan langsung dengan pedagang pengecer dan konsumen 

produknya. Petani tidak mempunyai akses informasi berapa harga produknya 

yang dapat diterima oleh konsumen. Petani biasa menjual produk pertanian 

kepada pedagang pengumpul di dekat lokasinya. Kadangkala pekerjaan 

memanenpun dilakukan oleh pedagang pengumpul di sentra-sentra produksi. 

Pedagang pengumpul di sentra produksi biasa meminjamkan uang dan sarana 

produksi pertanian lainnya kepada petani serta membeli hasilnya pada saat panen. 

Pedagang pengumpul kemudian menjual produk pertanian tersebut langsung ke 

pedagang besar di kota atau pasar induk dengan melakukan proses sortasi 

seperlunya. 

Produk pertanian tersebut biasanya diangkut dengan truk bak terbuka dari 

sentra produksi ke pasar induk di kota. Karena sistem penanganan di atas maka 

produk pertanian tersebut mengalami banyak kerusakan setelah sampai di pasar 

induk dan persentase kerusakan tersebut dapat mencapai 40% bobot produk. Di 

pasar induk produk tersebut kemudian menjalani proses sortasi dan pengkelasan 

untuk kemudian dijual kepada pedagang pengecer. Dengan sistem pemasaran 

yang ada maka petani tidak mempunyai posisi tawar yang kuat karena harga 

ditentukan oleh pedagang pengumpul dan pedagang besar. 
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Di negara Jepang, perdagangan dilakukan melalui pasar induk (wholesale 

market ) yang operasionalnya diatur dengan undang-undang “Wholesale Market 

Law” dan harga ditetapkan dengan sistem lelang. Petani dapat juga menjual 

langsung kepada pengecer tetapi hal tersebut jumlahnya relatif kecil. Petani 

biasanya berhubungan dengan koperasi atau perantara di wilayahnya, dimana 

hasil produksinya dilakukan sortasi dan dikemas. Kemudian produk dibawa ke 

federasi koperasi yang kemudian mengirim ke pasar induk di kota besar untuk 

dilelang. Koperasi, federasi koperasi dan pasar induk mendapat komisi 

berdasarkan persentase harga pelelangan. Petani juga masih harus membayar 

biaya sortasi dan pengkelasan (grading). Dengan sistem ini, petani dapat 

memperoleh harga yang terbaik (Gumbira-Sa’id, 1999). Di negara Belanda, 70% 

buah dan sayuran yang diperdagangkan berasal dari lelang di wholesale market 

dan hanya 30% diperdagangkan langsung oleh produsen atau petani.  

Melihat sistem transaksi agribisnis di Indonesia, hal ini tidak menunjang 

ekspor produk agribisnis dari pasar induk ke negara tujuan ekspor. Ekspor 

biasanya langsung dilakukan dari sentra-sentra produksi. Di sentra produksi, 

produk pertanian langsung dilakuakn pengkelasan, sortasi dan pengepakan. 

Produk kemudian dimasukkan ke peti kemas dan dikirim ke negara tujuan ekspor. 

Menimbang luasnya wilayah Indonesia dan tersebarnya sentra produksi, sudah 

saatnya Indonesia memiliki sejumlah wholesale market atau terminal agribisnis 

yang dapat mendukung ekspor produk agribisnis Indonesia. Oleh karena itu 

produk yang diperdagangkan harus memiliki mutu yang baik dan terjamin serta 

petani dapat memperoleh harga yang terbaik untuk hasil produksinya. Terminal 
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agribisnis tersebut diharapkan  juga dapat menjadi tempat promosi dan 

pengembangan komoditi agribisnis Indonesia. 

B. Identifikasi Masalah 

Pasar di DKI Jakarta tidak memisahkan antara pedagang besar atau grosir 

dengan pedagang pengecer. Demikian juga dengan Pasar Induk Kramat Jati yang 

hanya memisahkan pedagang besar dan  pengecer dengan penempatan blok  yang 

berbeda. Pasar Induk Kramat Jati sarat dengan permasalahan seperti pembuangan 

sampah, pengaturan bongkar muat, keamanan dan lain-lain. Jika dibandingkan 

dengan pasar induk di negara maju, maka Jakarta membutuhkan hal-hal dibawah 

ini. 

1. Pasar Induk Modern atau Terminal Agribisnis sebagai sarana perdagangan 

yang lebih memihak petani dan dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal serta 

ekspor. 

2. Sistem manajemen pasar yang lebih baik agar perdagangan dapat berjalan 

efisien dan efektif. 

3. Fasilitas penunjang operasional pasar modern. 

4. Bangunan fisik yang dapat mengakomodasikan perdagangan dengan baik. 

5. Lembaga penunjang operasional seperti lembaga keuangan, pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian. 

Berdasarkan kajian Soelistianto (2001) mengenai Kajian Strategi 

Teknologi dalam Pengembangan Pasar Induk Kramat Jati menjadi Terminal 

Agribisnis, Pasar Induk Kramat Jati tidak mungkin menerapkan sistem prosedur 

yang baik seperti Melbourne Market, sehingga alternatif untuk membangun 

Terminal Agribisnis di lokasi yang baru sangat memungkinkan. Terminal 

Agribisnis diharapkan dapat memenuhi perkembangan pasar untuk sebuah kota 
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besar dalam mengatasi permasalahan kebersihan,keamanan, serta standar kualitas 

yang baik bagi produk-produk yang diperdagangkan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah dibatasi pada kebutuhan fasilitas pendukung minimal, agar 

operasional terminal agribisnis dapat berjalan dengan baik sebagai pasar induk 

modern. 

 

D. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam disain fisik Terminal Agribisnis adalah sebagai 

berikut. 

1. Fasilitas utama dan pendukung apa saja yang diperlukan. 

2. Bagaimana alur sirkulasi barang dan orang. 

3. Bagaimana disain fisik terminal agribisnis yang baik. 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan pada disain hipotetik Terminal Agribisnis untuk DKI 

Jakarta, dengan melakukan patokduga pada pasar induk rujukan yaitu Melboune 

Market, Australia. 

 

F. Tujuan 

Mendapatkan disain Terminal Agribisnis dengan fasilitas pendukung 

minimal agar dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi syarat pasar modern. 
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