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1   PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hortikultura merupakan salah satu sub sektor dalam sektor pertanian 
yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup 
tinggi. Komoditas yang termasuk dalam produk hortikultura adalah tanaman hias, 
buah-buahan, sayuran dan tanaman obat. Saat ini permintaan akan produk 
hortikultura terutama sayuran segar semakin meningkat berdasarkan data yang 
dipublikasi oleh Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) (2013), konsumsi 
sayur dan buah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yakni, pada tahun 
2005 sebesar 60.50 kg  perkapita per tahun, tahun 2008 sebesar 71.38 kg per 
kapita per tahun dan tahun 2011 sebesar 145.44 kg per kapita per tahun. Jumlah 
tersebut masih dibawah standar yang disarankan oleh Organisasi Pangan Sedunia 
FAO yaitu sebesar 73 kg perkapita.  

Dalam membeli sayuran segar, masyarakat saat ini semakin peduli pada 
mutu sayuran itu sendiri. Menurut Poerwanto (2008) tuntutan konsumen terhadap 
produk hortikultura semakin meningkat, baik dari segi mutu, kuantitas, nilai gizi, 
dan keamanan. Oleh karena itu produk hortikultura harus memiliki syarat: (1) 
Aman, bebas dari cemaran, racun, pestisida, dan mikroba berbahaya bagi 
kesehatan. (2) Mempunyai nilai gizi tinggi dan mengandung zat-zat yang 
berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan, mutunya tinggi (tidak sekedar enak 
tetapi mempunyai kriteria mutu yang baik). (3) Diproduksi dengan cara-cara yang 
tidak menurunkan mutu lingkungan. (5) Diproduksi dengan memperhatikan 
keselamatan dan kesejahteraan petani dan pekerja tani, (6) Konsumen menuntut 
adanya tracebility sehingga meyakinkan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. 

Produk sayuran termasuk ke dalam tanaman hortikultura yang memiliki 
sifat khusus, antara lain mudah atau cepat busuk (perishable), tetapi selalu 
dibutuhkan setiap hari dalam keadaan segar. Sayur dan buah juga memiliki nilai 
estetika, sehingga harus memenuhi keinginan masyarakat umum, dan  produksi 
umumnya bersifat musiman, beberapa diantaranya tidak tersedia sepanjang tahun. 
Sayuran dan buah memerlukan volume yang besar sehingga menyebabkan ongkos 
angkut menjadi besar dan harga pasar menjadi tinggi. Budidaya sayuran dan buah 
memiliki daerah penanaman yang sangat spesifik atau menuntut agroklimat 
tertentu (Kementerian Pertanian 2010). Untuk mempertahankan produk 
hortikultura tetap dalam kondisi segar dan tidak rusak sampai ke tangan 
konsumen, memerlukan inovasi yang cukup tinggi. Manajemen rantai pasokan 
berperan dalam menjaga kondisi agar kualitas awal produk dapat dipertahankan 
dan masa hidup produk bisa diperpanjang (Fizzanty 2012). 

Agribusiness Development Centre (ADC) merupakan suatu organisasi 
hasil kerjasama antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Taiwan International 
Cooperation and Development Fund (ICDF). Kerjasama ini mulai pada tahun 
2007 dan berakhir pada tahun 2014, bertujuan agar melalui organisasi dapat 
dicapai produk hortikultura yang memenuhi syarat keinginan konsumen. Petani 
hortikultutra di Indonesia pada umumnya hanya tamat SD berdasarkan data yang 
dipublikasi oleh BPS (2006) 77% petani Indonesia hanya tamat SD. Hal ini 
menyebabkan petani sangat tergantung terhadap benih, teknologi, modal, dan 
ketiadaan akses terhadap sumber daya, petani juga mengalami kesulitan untuk 
mengadopsi inovasi teknologi yang dikembangkan. Faktor penghambat lainnya 
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adalah kurangnya pengetahuan petani mengenai keadaan dan perkembangan 
pasar.  Persoalan yang sering muncul adalah pemasaran yang tidak efisien. Petani 
tidak mengetahui mengenai keadaan dan perkembangan pasar dan jenis komoditas 
yang diinginkan oleh konsumen. Keberhasilan sektor buah dan sayuran sebagian 
besar didasarkan pada efisiensi dan fleksibilitas dari sistem pemasaran, 
menghubungkan petani kecil untuk pedagang merupakan strategi penting untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, mengurangi kemiskinan dan 
mencapai ketahanan pangan (Dayanandan 2013). 

ADC bekerjasama dengan petani setempat dengan cara memberikan 
pelatihan dan pembinaan agar para petani memiliki pengetahuan, keterampilan, 
dan modal untuk menghasilkan suatu produk lebih bernilai. Pada prakteknya 
untuk menjaga agar harga suatu komoditas tetap tinggi sebelum dilakukan 
penanaman akan diadakan penelitian untuk mengetahui minat konsumen terhadap 
komoditas tersebut. Petani akan diminta untuk berhenti melakukan penanaman 
jika diprediksi minat terhadap komoditas tersebut minimum. Penelitian dan 
penghitungan yang tepat juga mencakup jumlah lahan dan jumlah petani yang 
diperlukan sehinga hasil pertanian lebih baik dan dapat dipasarkan dengan harga 
yang baik, dan tidak merugikan petani. Cara demikian disebut dengan Manajemen 
Rantai Pasok (Supply Chain Management), yang memastikan agar konsumen  
mendapatkan produk pada tempat dan waktu yang sesuai. Manajemen Rantai 
Pasok memiliki tujuan penyerahan produk secara tepat waktu demi memuaskan 
konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh rantai pasok 
mengurangi waktu, dan memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi.  

Saat ini ADC menerima subsidi dari Taiwan ICDF berupa benih, biaya 
operasional, sarana dan prasarana yang ada di ADC. Sehingga pada tahun 2014 
mendatang ADC tidak akan menerima subsidi dari Taiwan. ADC harus mampu 
konsisten pada mutuproduk, dan tetap sebagai organisasi yang mendukung petani 
hortikultura setempat. Sehingga diperlukan suatu  perencanaan strategik 
pemasaran yang tepat agar ADC dapat bertahan dan menjalankan organisasi 
sesuai dengan tujuan didirikannya ADC.  

Rumusan Masalah 

Taiwan International Cooperation and Development Fund (ICDF) bekerja 
sama dengan Institut Pertanian Bogor, mendirikan pusat agribisnis Agribusiness 
Development Centre (ADC), yang bertujuan agar para petani setempat dapat 
menghasilkan produk sayur dan buah yang bermutu. Kerjasama ini dimulai pada 
tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2014. Taiwan melalui ICDF memberikan 
subsidi berupa benih, biaya operasional, sarana dan prasarana yang ada di ADC. 
Pada tahun 2014  mendatang subsidi tersebut akan dihentikan, sehingga 
diperlukan suatu perencanaan strategik pemasaran agar ADC dapat terus bertahan. 
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan beberapa pertanyaan menyangkut 
perencanaan strategik pemasaran produk hortikultura di ADC IPB : 

1. Bagaimana sistem produksi dan distribusi rantai pasok produk 
hortikultura  yang dilakukan oleh ADC selama ini? 

2. Bagaimana  fakor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal 
(peluang dan ancaman) yang dihadapi ADC dalam menyusun 
perencanaan strategik pemasaran 
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3. Bagaimana perencanaan  strategik pemasaran yang tepat yang harus 
dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan pola kemitraan 
agribisnis hortikultura ? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan dengan tujuan  sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi sistem produksi dan distribusi rantai pasok untuk 

produk hortikultura yang telah dilakukan oleh ADC 
2. Menganalisis fakor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal 

(peluang dan ancaman) yang dihadapi ADC dalam upaya menghadapi 
lepas subsidi dari ICDF Taiwan 

3. Memberikan rekomendasi tentang perencanaan strategik pemasaran 
yang tepat bagi ADC 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagi perusahaan, yaitu ADC, penelitian ini bertujuan agar perusahaan 

mendapatkan informasi tambahan mengenai posisi perusahaan, dan 
bagaimana formulasi strategi yang tepat untuk memasarkan produk-
produk hortikultura ADC 

2. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat berupa wawasan 
pengetahuan mengenai produk-produk  holtikultura  

3. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penelitian ini memberikan 
manfaat, penguatan konsep pola kemitaraan antara petani dan institusi, 
dapat  diterapkan pada produk-produk hortikultura 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini fokus pada pembuatan perencanaan strategik yang tepat agar  
ADC IPB dapat bertahan setelah lepas dari subsidi.  Strategi usaha yang dipilih 
difokuskan kepada strategi usaha dalam hal produksi dan pemasaran (penetapan 
harga, promosi, dan distribusi). Komoditas hortikultura yang diamati adalah sayur 
dan buah yang diproduksi oleh ADC. Penentuan formulasi strategi menggunakan 
analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats).  Jika ada 
beberapa alternatif strategi akan dievaluasi menggunakan QSPM (Quantitative 
Strategic Planning Matrix). Dengan strategi tersebut perusahaan dapat terus 
bertahan sesuai dengan tujuan didirikannya ADC 
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