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I. PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Sebagai negara yang unggul dengan kelimpahan sumber daya alam, 

Indonesia  seharusnya tidak mengalami keterpurukan ekonomi seperti 

yang terjadi  sekarang ini.  Untuk itu diperlukan pengelolaan keunggulan 

yang dimiliki dengan cara-cara yang lebih baik untuk melepaskan diri dari 

keterpurukan tersebut.  Salah  satu keunggulan  yang dimiliki adalah 

bidang pertanian (agribisnis), walaupun keunggulan yang dimiliki masih 

terbatas pada keunggulan komparatif.  Dengan pengelolaan yang lebih 

baik diharapkan keunggulan komparatif tersebut dapat berubah menjadi 

keunggulan kompetitif. 

Keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia yang terkait dengan 

agribisnis (Saragih, 1998) dipaparkan di bawah ini. 

1. Indonesia memiliki sumber daya dasar agribisnis yang baik, 

seperti iklim tropis, keanekaragaman hayati baik yang ada di 

daratan maupun lautan, bahkan 80% gen keanekaragaman 

hayati dunia ada di Indonesia, Brazil dan Zaire. 

2. Indonesia memiliki sumber daya perikanan berupa sumber 

daya perairan seluas 5,8 juta km²dan garis pantai sepanjang 

90.000 km (terpanjang di dunia), dengan perkiraan potensi 

lestari sekitar 7,7 juta ton per tahun sedangkan tingkat produksi 

baru berkisar 2,8 juta ton pada tahun 1994. 
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Keunggulan kompetitif  hanya mungkin dicapai jika dilakukan 

perbaikan pengelolaan sektor agribisnis yang harus dimulai dari 

perencanaan yang terintegrasi hingga pada pengelolaan pasca panen dan 

pemasarannya.  Fasilitas pemasaran yang ada di Indonesia sejauh ini  

adalah berupa pasar eceran dan pasar induk.  Di DKI Jakarta sebagai 

Ibukota Negara Indonesia yang sekaligus menjadi gerbang lalu lintas 

perekonomian Indonesia, sampai saat ini hanya memiliki satu pasar induk 

buah dan sayur mayur yaitu Pasar Induk Kramat Jati.  

Pasar Induk Kramat Jati beroperasi selama 24 jam dengan transaksi 

yang terjadi berupa transaksi tunai dan non tunai (MMA-IPB, 2000). Akan  

tetapi dari temuan yang ada di Pasar Induk Kramat Jati menunjukkan 

fasilitas pemasaran yang ada masih belum mendukung terjadinya ekspor 

komoditi Indonesia ke berbagai negara.  Oleh karena itu salah satu faktor 

kritis dalam pelaksanaan pengelolaan pemasaran adalah diperlukannya 

fasilitas pemasaran yang canggih yang didukung oleh strategi yang baik. 

Hal ini penting dalam rangka bersaing secara global, sehingga produk 

agribisnis Indonesia diharapkan akan dapat meraih pasar domestik 

maupun internasional. 

Salah satu bentuk fasilitas pemasaran yang memungkinkan untuk 

maksud diatas adalah terminal agribisnis. Dari hasil survai diperoleh 

gambaran secara umum  (89.5%) responden menyatakan adanya 

kebutuhan akan terminal agribisnis di DKI Jakarta (MMA-IPB, 2000). 

Terminal agribisnis sendiri secara fisik menyerupai pasar induk, hanya hal-

hal yang sangat membedakan adalah  dalam pengelolaannya jauh lebih 
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baik dalam artian standarisasi pengoperasian terminal agribisnis menjadi 

suatu keharusan. Salah satu bentuk standarisasi pengoperasian terminal 

agribisnis adalah modern dengan fasilitas yang baik dan  terintegrasi 

dengan fasilitas-fasilitas pendukung untuk terjadinya transaksi lokal 

maupun internasional, sedangkan bentuk standarisasi operasi yang lain 

adalah adanya standarisasi produk, orientasi pada bisnis dalam 

pengelolaanya dan sebagainya. 

Hal lain yang dapat membedakan terminal agribisnis dengan pasar 

induk pada umumnya adalah dimungkinkannya transaksi dalam bentuk 

cash market maupun future market  apabila kedua hal tersebut tersedia di 

terminal agribisnis (MMA-IPB, 2000).   Operasi  cash market  terdiri dari 

dua jenis transaksi, yaitu pasar basah seperti layaknya pasar tradisional 

hanya kegiatan sortasi tidak dilakukan  terminal agribisnis, sehingga 

sumber utama sampah dari kegiatan sortasi akan minimum,  serta 

showroom / ruang pamer memungkinkan pula calon-calon pembeli untuk 

membeli produk tanpa harus melihat langsung  komoditi yang akan dibeli.  

Hal  ini dimungkinkan karena adanya jaminan komoditi yang sama antara 

ruang pamer dengan lapak (kios) pedagang.  Dalam future market, 

perdagangan dilakukan dalam bentuk kontrak-kontrak dagang, sehingga  

informasi yang terkait dengan suatu produk sangat penting.  Informasi 

tersebut antara lain spesifikasi suatu produk seperti ukuran, mutu, harga 

dsb.   Tidak kalah pentingnya adalah profil produk tersebut dalam bentuk 

brosur ataupun foto dsb. 
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Terminal agribisnis sebagai satu bentuk fasilitas pemasaran belum 

terdapat di DKI Jakarta bahkan di Indonesia sekalipun. Untuk itu perlu 

dikaji teknologi seperti apa yang diharapkan agar rencana 

operasionalisasi terminal agribisnis yang akan dibangun dapat berjalan 

dengan baik. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya perbedaan konsep 

antara pasar induk dengan terminal agribisnis, terlebih dengan rencana 

akan dibangunnya terminal agribisnis di DKI Jakarta. Pengkajian teknologi 

dilakukan terhadap PD. Pasar Jaya khususnya Pasar Induk Kramat Jati 

selaku penggagas dan calon pengembang terminal agribisnis di DKI 

Jakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, dengan jumlah 

penduduk sekitar 10 juta orang dan pertumbuhan penduduk sekitar 1,99% 

per tahun (BPS, 2000) sejak tahun 1974 hanya memiliki satu buah pasar 

induk sayur dan buah yaitu Pasar Induk Kramat Jati.  Sebagai sebuah 

pasar induk, Kramat Jati mampu berjalan sesuai dengan fungsinya hanya 

terdapat keterbatasan fungsi akibat keterbatasan infrastruktur dan 

teknologinya (MMA-IPB, 2000).  DKI Jakarta dengan Pasar Induk Kramat 

Jatinya, jika di kaitkan dengan kebutuhan perdagangan modern memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yang mengakibatkan adanya keterbatasan 

sebagai berikut. 
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1. Kebutuhan akan adanya Terminal Agribisnis (TA), sebagai 

sarana  perdagangan modern produk-produk agribisnis di DKI 

Jakarta. 

2. Kebutuhan terhadap teknologi dalam operasionalisasi Terminal 

Agribisnis yang sesuai dengan kondisi PD. Pasar Jaya selaku 

pengelola Pasar Induk Kramat Jati agar siap mengelola 

terminal agribisnis. 

3. Kebutuhan akan strategi teknologi bagi pengoperasian 

Terminal Agribisnis yang akan dikembangkan agar dapat  

mencapai hingga seperti praktek terbaik yang diwakili oleh 

Melbourne Market Australia. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan hanya dibatasi pada bagaimana strategi teknologi 

yang harus dilakukan oleh PD. Pasar Jaya agar operasionalisasi terminal 

agribisnis yang akan dikembangkan dari Pasar Induk Kramat Jati dapat 

berjalan dengan baik.  

 

D. Perumusan Masalah  

Permasalahan yang terkait dengan strategi teknologi dalam 

pengembangan terminal agribisnis dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana status penerapan teknologi PD. Pasar Jaya 

khususnya Pasar Induk Kramat Jati pada saat ini. 
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2. Teknologi seperti apa yang diharapkan dapat digunakan untuk 

operasionalisasi terminal agribisnis yang berstandar 

internasional di masa yang akan datang. 

3. Antisipasi strategi apa yang harus dilakukan jika terdapat 

perbedaan  antara kondisi Pasar Induk Kramat Jati saat ini 

dengan kebutuhan minimal maupun harapan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Pengembangan dan pengelolaan terminal agribisnis diasumsikan  

dilakukan oleh PD. Pasar Jaya dengan melalui alternatif pengembangan 

Pasar Induk Kramat Jati menjadi Terminal Agribisnis di wilayah DKI 

Jakarta. Untuk itu penelitian difokuskan pada pengkajian alternatif strategi 

teknologi dalam rencana operasionalisasi terminal agribisnis yang akan 

dikembangkan tersebut, sedangkan implementasinya diserahkan 

sepenuhnya kepada PD. Pasar Jaya.  

 

F. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk : 

1. Mengkaji  hal-hal yang mendasari strategi teknologi dalam  

perencanaan operasionalisasi  terminal agribisnis. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor  yang akan mempengaruhi 

keberhasilan penerapan teknologi dalam operasionalisasi 

terminal agribisnis. 
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3. Memberikan rekomendasi pilihan strategi teknologi yang 

diperlukan dalam operasionalisasi terminal agribisnis bagi PD. 

Pasar Jaya. 
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