
I.  PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pengembangan produksi dan distribusi komoditi pertanian khususnya 

komoditi pertanian segar seperti sayur mayur, buah, ikan dan daging memiliki 

peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Di sisi lain 

permintaan akan komoditi tersebut di dalam negeri terutama di kota – kota besar 

juga terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pasar 

dan pusat – pusat konsumsi dalam negeri, supermarket, hotel dan restoran 

memerlukan kepastian pasokan dalam jumlah, kualitas, waktu pengiriman dan 

harga yang tepat. 

Pada saat ini pembangunan ekonomi nasional masih menghadapi berbagai 

tantangan besar dalam mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah 

satu tantangan tersebut adalah proses globalisasi ekonomi dan dorongan 

perdagangan bebas. Bagi produk pertanian berarti meliputi seluruh sistem 

agribisnis melalui proses budidaya, penanganan pasca panen, institusi pengolah, 

kegiatan perdagangan, institusi pasar, jasa penunjang termasuk kemampuan 

petani/produsen.  

Untuk dapat bersaing dalam pasar dunia dan sekaligus tuan rumah di 

dalam negeri, satu-satunya jalan bagi Indonesia adalah mempertinggi daya saing 

produk-produk agribisnisnya agar mampu bersaing di pasar global. Efisiensi di 

sub-sistem produksi, sub-sistem pengolahan, serta sub-sistem pemasaran mutlak 

diperlukan untuk mendorong pengembangan agribisnis nasional. 

 

 



Komoditi pertanian sebagaimana menurut Arifin (2004) memiliki 

beberapa karakteristik penting, diantaranya sebagai berikut: 

- Bersifat musiman, komoditi agribisnis dihasilkan melalui proses biologis dan 

sangat tergantung pada iklim alam. Ketergantungan tersebut menyebabkan 

volume produksinya berfluktuasi antar musim, terutama antara musim panen 

dan musim tanam (paceklik). Pada musim panen, suplai produk sangat 

melimpah, sehingga apabila permintaan konstan, maka harga akan turun. 

Sedangkan pada musim tanam (paceklik), suplai produk pertanian amat 

terbatas, sehingga pada permintaan harga yang konstan, harga akan 

melambung tinggi. Fluktuasi harga yang disebabkan oleh fluktuasi produksi 

tersebut merupakan sumber resiko dan ketidakpastian dalam proses transaksi 

para pelaku yang terlibat dalam sistem agribisnis. Sub sistem penyimpanan 

dan pergudangan dalam agribisnis menjadi amat penting agar fluktuasi harga 

tidak terlalu ekstrem, sehingga resiko dan ketidakpastian dapat dikurangi. 

- Mudah rusak. Komoditi agribisnis umumnya dihasilkan dalam bentuk segar 

yang siap untuk dikonsumsi dan/atau diolah lebih lanjut. Apabila tidak segera 

dikonsumsi, maka volume dan mutu produk cepat menurun seiring dengan 

bertambahnya waktu. Akibatnya, nilai ekonomi komoditi agribisnis cepat 

anjlok, bahkan tidak berharga sama sekali, dan menjadi sumber kerugian 

terbesar bagi produsen (petani) dan untuk itu maka diperlukan suatu sistem 

pemasaran yang efisien. 

- Sangat beragam. Volume dan mutu komoditi agribisnis (di subsistem 

produksi) amat beragam antar waktu dan antar daerah atau antar sentra 

produksi yang disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. 
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Karakteristik ini akan menentukan besarnya biaya transaksi yang meliputi 

biaya informasi, biaya negosiasi, dan pengamanan kontrak. Semakin besar 

variabilitas dalam volume dan mutu produk, maka akan semakin rumitlah 

proses transaksi ekonomi yang menyertainya. Akibatnya, biaya transaksi yang 

ditimbulkan juga menjadi semakin mahal dan sukar terjangkau oleh pelaku 

agribisnis. Harga komoditi agribisnis di tingkat petani (farm gate) juga 

menjadi beragam, sehingga tingkat keuntungan dan kesejahteraan petani 

produsen akan menjadi beragam pula. 

- Struktur pasar monopsonis. Komoditi agribisnis umumnya harus menghadapi 

struktur pasar yang monopsonis dan jauh dari prinsip – prinsip persaingan 

usaha yang sehat. Petani produsen senantiasa dihadapkan pada kekuatan 

pembeli, yang terdiri dari pedagang pengumpul dan pedagang besar, yang 

cukup besar dalam membentuk satu kekuatan yang dapat menentukan harga 

beli.  

Proses terciptanya kegagalan pasar (market failures) sangat berhubungan 

dengan faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang menyertai seluruh proses 

pemasaran. Ketidakmampuan petani produsen dan kepiawaian pelaku pemasaran 

lain dalam menguasai aset dan akses ekonomi dalam proses produksi dan 

pemasaran komoditi agro merupakan salah satu faktor penentu terciptanya 

keseimbangan harga. 

Solusi  yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

mengembangkan suatu institusi pasar dalam bentuk pasar lelang komoditi agro 

online. Pasar lelang komoditi agro sebagai wadah tempat pertemuan secara 

langsung antara penjual (petani produsen) dengan pembeli tanpa dibatasi ruang 
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dan jarak. Pasar Lelang Komoditi Agro Online menciptakan mekanisme 

pembentuk harga (price discovery mechanism) yang transparan, memperpendek 

jalur pemasaran.  

Untuk memperlancar dan meningkatkan akses para petani terhadap 

informasi pasar, teknologi, permodalan, efisiensi, daya saing dan posisi tawar 

menawar, baik di pasar domestik maupun intemasional maka perlu adanya Sistem 

Informasi Pasar Lelang Komoditi Agro yang juga merupakan institusi pelayanan 

pemasaran dan berfungsi sebagai tempat transaksi dan pusat distribusi hasil-hasil 

pertanian, pusat informasi pasar, tempat promosi, grading dan pengemasan, wadah 

pembinaan, pengolahan dan peningkatan mutu produk, tempat perolehan sarana 

produksi dan tempat musyawarah para petani dalam merencanakan produksi, pola 

tanam dan manajemen lahan untuk menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar 

dan pada tahap berikutnya juga sebagai alat untuk mendapatkan modal produksi.  

Dengan dijadikannya pasar lelang komoditi agro sebagai acuan 

pengembangan agribisnis maka akan mendorong peningkatan mutu dan produksi 

pertanian karena akan timbul persaingan yang sehat antara sesama pelaku pasar 

lelang secara berkelanjutan agar agribisnisnya dapat tumbuh berkembang 

berkelanjutan pula. Pengembangan pasar ini dapat dilakukan melalui peningkatan 

pangsa pasar di pasar-pasar yang ada sekarang, pengembangan produk, 

diversifikasi produk, dan perluasan pasar ke pasar-pasar sasaran baru. Perluasan 

pasar dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan jaringan pasar 

lokal, regional, antar pulau dan internasional.  

Dengan pasar lelang online bisa mencari pembeli sebanyak mungkin 

karena sifatnya bisa diakses dari mana saja melalui jaringan telekomunikasi dan 
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semuanya terjadi secara transparan. Keuntungan dari pasar lelang komoditi agro 

online selanjutnya adalah membentuk pasar yang mendekati pasar persaingan 

sempurna di mana pada pasar ini satu – satunya yang mempengaruhi adalah harga, 

jadi produk komoditi agro yang paling kompetitif yang akan memenangkan 

persaingan. Untuk dapat bersaing pada pasar ini, produsen yang paling efisien 

yang dapat memenangkan persaingan. 

Adapun tujuan dari pasar lelang komoditi agro online adalah : 

1. Menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui mekanisme pembentukan 

harga yang transparan. 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perdagangan. 

3. Mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan intensif bagi peningkatan 

mutu dan produksi. 

Sedangkan manfaat dari pasar lelang komoditi agro online adalah : 

1. Bagi petani produsen, dapat menentukan sendiri harga terendah yang 

menurutnya wajar. Dengan demikian petani berkonsentrasi untuk 

meningkatkan kualitas dan produktifitas. 

2. Bagi industri pengolah, dapat memperoleh jaminan pasokan bahan baku yang 

semakin bermutu karena para petani akan berlomba – lomba untuk 

meningkatkan kapasitas dan mutu produknya dengan harga yang kompetitif. 

3. Bagi pedagang/eksportir, akan menimbulkan persaingan yang sangat 

kompetitif dan sehat karena untuk dapat memenangkan persaingan  masing–

masing pedagang/eksportir akan meningkatkan efisiensi. 
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4. Bagi konsumen, tentu saja akan puas terhadap komoditi agribisnis yang 

didapatnya karena harga menjadi lebih kompetitif dengan mutu yang lebih 

baik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan 

memiliki karakteristik produk pertanian yang dihasilkan oleh setiap daerah sangat 

beragam, maka diperlukan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Seperti 

diketahui, setiap daerah mempunyai keunggulan komparatif komoditi tertentu, 

seperti tingkat kesuburan tanah, iklim, curah hujan, luas wilayah. Setiap wilayah 

di Indonesia memiliki potensi komoditi unggulan tertentu, di mana kalau suatu 

produk unggulan lokal dijual/dilelang pada daerah sentra produksinya sendiri, 

maka harganya cenderung murah karena jumlah komoditi yang berlimpah di 

daerahnya tersebut. Sementara ini pasar lelang komoditi agro yang ada saat ini 

bersifat lokal sehingga pembeli pun hanya warga lokal dan daerah tetangganya.  

Informasi pertanian merupakan hal yang sulit untuk didapat. Dengan 

minimnya informasi pertanian menyebabkan sulitnya memprediksi harga yang 

akan datang. Sering kali petani hanya ikut – ikutan menaman tanaman yang sama 

pada saat yang sama yang menyebabkan harga jatuh pada saat panen. Minimnya 

informasi pertanian menyebabkan petani sulit untuk mencari pembeli yang cocok. 

Informasi pertanian cenderung disembunyikan oleh oknum – oknum yang 

mengambil keuntungan dari hal tersebut yang pada akhirnya yang dirugikan 

adalah para petani. Posisi petani  cenderung sebagai penerima harga (price taker) 

karena belum mempunyai posisi tawar yang tinggi, sementara sarana dan 

prasarana produksi pertanian harganya cenderung meningkat. 
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Lokasi penyelenggara pasar lelang komoditi agro online saat ini umumnya 

berada di pusat – pusat kota sehingga menyulitkan akses petani yang umumnya 

tinggal di daerah pedesaan ke pasar lelang tersebut. Kendala transportasi masih 

menyulitkan peserta lelang untuk mencapai penyelenggara pasar lelang komoditi 

agro dan sering kali menyebabkan peserta lelang harus bermalam di lokasi 

penyelenggara lelang.  

Laporan yang terjadi pada kegiatan pasar lelang komoditi agro oleh 

penyelenggara pasar lelang masih dilakukan secara manual karena masih 

menggunakan kertas dan memerlukan waktu. Laporan transaksi masih harus 

diperbanyak untuk dibagikan kepada setiap anggota yang ingin mengetahui dan 

disebarluaskan melalui media massa dan elektronik. Ketua lelang diwajibkan 

melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil lelang kepada Badan Pengawas 

selambat – lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan lelang. Penyelenggara 

pasar lelang wajib melaporkan realiasi kontrak jual beli, baik penyelesaian 

penyerahan komoditi maupun pembeliannya setiap akhir bulan. Penyelenggara 

pasar lelang wajib melaporkan terjadinya cedera janji sesegera mungkin kepada 

Badan Pengawas.  

Lamanya proses pelaporan tersebut dapat diatasi dengan membangun 

suatu sistem yang dapat memungkinkan semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pasar lelang komoditi agro dengan cepat dan akurat tanpa dibatasi oleh 

jarak. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem yang berbasis web dan bersifat 

online, karena itu saya mengadakan penelitian dengan judul pengembangan sistem 

informasi pasar lelang komoditi agro online.  
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1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pasar lelang 

komoditi agro online dan membuat prototipenya.  

1.4. Manfaat 

Beberapa manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjadi dasar studi dan desain pada penelitian dapat dijadikan dasar 

implementasi penuh dari sistem on-line pasar lelang komoditi agro. 

2. Memberikan alternatif solusi pemasaran komoditi agro yang membutuhkan 

transaparansi dan kemudahan dalam transaksi dan negosiasi. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian adalah mengembangkan sistem informasi 

pasar lelang komoditi agro online sebagai sebuah tinjauan akademis, sedangkan 

aspek dari finansial dan sosial serta hukum dan pengimplementasian sistem secara 

utuh dan menyeluruh tidak dibahas. Adapun prototipe dari sistem informasi pasar 

lelang komoditi agro online yang dibangun dibatasi hanya pada tiga buah website, 

yaitu website untuk Bappebti sebagai lembaga tertinggi di pasar lelang komoditi 

agro, website untuk penyelenggara pasar lelang komoditi agro online, dan website 

untuk anggota pasar lelang komoditi agro online.  
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