


Vame'azaaat’ebmmm ' [WWE—8986 

PERSAINGAN GIDBAL. 
_ -__Oleh -: 

Euis Dasipah') 

Abstract 
”tehadap onn'onlna'c in Indonesia mast have to anticipate the charge which is qaichbp at globalization cra, 
where agriculture is masih). labound ia ma,-(arm which asc modem memlogy, its product have high added ' 
value, the prodtct which is sold mast betterfiom diversification premier cier: in vertical and also in horizontal 

_ for example the crop of ahihqw does not sold by its corm, but derivative proa‘itct afif,- that is cassava creekers, 
" ami beneficial agriculture product.- and hmpc marhatpmspeor. 

_ I. PENDAHULUAN - 
' Kegiatan pertanian di Indonesia tejadi sepanjang tahun, karma posisi pertanian di Indonesia 
diuntungkan oleh lokasinya yang ada di dearah tropis yang tidak mengenal musim dingin dimana pada musim 
dingin ini kegiatan pertanian umumnya berlotrang atau terhenti…- Lokasi geografis Indonesia yang terletak secara 
strategis di garis equator, mendorong tmnbuh dan berkembangnya sektor pertanian dengan relatif cepat, karena 
matahari bersinar terus sepanjang talmn sehingga tanaman pertanian dapat melakukan fotosintesis dengan 
sempurna dan menghasilkan produk pertanian sepanjang tahun- Sarana dan prasarana pembangunan pertanian 
yang secara relatif sudah tersedia seperti aliran ningai, bendungan 1rigasi, jalan di pedesaan-, dan kelembagaan di 

' pedesaan, ini sebetulnya bisa mendorong terciptanyapembangunan pertanian yang cepat, Juga adanya kemauan ' 
politik pemerintah yang memposisikan sektor pertanian menjadi sektor andalan. 

Dengan demikian karena kondisi seperti itu, maka Indonesia pernah mencapai suksesnya pada masalalu 
seperti produktivitas penataan yang relatif tinggi, dengan pertumbuhan 3,5—5,0 ‘Wtahun, swasembada beras, 
ekSpor hasil pertanian dan agroindustri yang terus meningkat, menyerap banyak tenaga kerja dan sebagainya- 
Sukses tersebut kini tinggal kenangan, produktivitas boleh dikatakan mencapai “leveling o f"  bahkan 
produktivitas pertanian tertentu seperti tebu menurun, kelembagaan pertanian pedesaan yang dahulu kokoh kini 
melemah dan bahkan ada yang tidak berfungsi— seperti Koperasi Pertanian, Koperasi Unit Desa. 

Tidak mudah membangun sektor pertanian di Indonesia, mengingat petani yang jumlahnya jutaan 
dengan luas lahan yang relatif sempit, bahkan ada lokasi lahan pertanian yang terpencar—pencet sellingga 

_ menyulitkan konsolidasi dan pembinaan sarana dan prasarana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara baik, 
sarana transportasi, terutama di luar Jawa yang kurang mendulang menyebabkan biaya produksi menjadi mahal. 

Berbagai pendekatan pembangunan sektor pertanian telah dicoba seperti pembangunan pertanian 
- _. ' terpadu, pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, pembangunan pertanian berwawasan agroindustri dan 

sebagainya Pembangunan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Faktor internal 
berupaya untuk: map menjaga dan memperhatikan prinsip keunggulan komparatif sehingga produk pertanian 
mampu berkompetisi, terus meningkatkan keterampilan petani, sehingga mampu meningkatkan ”produktivitas 

' pertanian, terus mengupayakan sarana produksi yang mencukupi setiap saat diperlukan, dan menyediakan serta 
meningkatkan fasilitas kredit bagi petani guna proses produksinya. 

Faktor ekstemaL antara lain kebijakan makro ekonomi yang kadang-kadang kurang mendukung 
pembangunan pertanian, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Asia ini tmnamk di lndonesia, proteksi di 
sektor pertanian di negara maju, dan adanya peraturan intemasional yang dikemas dalam berbagai organisasi, 
dimana Indonesia menjadi anggotanya seperti Asian Free Trade Area (AFTA) dan World Trade Organization 
(WTO). Bahkan kesepakatan-kesepakatan bilateral atau multilateral seperti pedanjian dengan International 
Monetary Fund (IMF) terkadang juga kurang mendukung sektor pertanian tertentu. Dengan demikian maka 
sektor pertanian di Indonesia sekarang ini diminta untuk meningkatkan penampilannya, bulan saja disisi 
produksi dan kualitas yang ditingkatkan, namun juga tersedia setiap saat sehingga ia mampu berkompetisi 
dengan produksi pertanian serupa yang diproduksi di luar negeri. 
Pertamina masa depan di Indonesia harus mampu mengantisipasi perubahan yang cepat pada era. globalisasi, 
dimana pertanian yang sebagian besar diusahakan di lahan sempit yang. menggunakan telmologi modem, 
produknya mempunyai nilai tambah yang tinggi, produk yang dijual sebaiknya produk dari upaya diversifikasi 
produk yang vertikal maupun yang horizontal misalnya tanaman nbikayu tidak dijual umbinya, namun produk 
derivativenya, yaitu kripik ubi (cassava creekers), dan produk pertanian yang menguntungkan dan mempunyai 
prospek pasar. 

Dari berbagai variabel yang mencirikan produk pertanian pada era global tersebm, make ada dua hal yang 
dominan yaitu pentingnya menguasai teknologi dan informasi, dan pentingnya upaya meinngkatkan kemampuan 
berkompetisi. 
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Abstrak 
- . Segmentasi merupakan proses identifikasi yang bertujuan untuk mndapatkan pembeli dalam 

keseluruhan pasar. Setiap segmen merupakan pasar sasaran organisasi untuk bersaing di pasar. Segmentasi 
memberikan peluang bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk atau jasanya dengan permintaan pembeli 
secara efektif Kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan pemfokusan segmen. Segmentasi dapat terjadi 
pada struktur pasar dengan berbagai produk generik, berbagai Jenis produk, dan bentuk produk 
Pensiunan pasar sasaran merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh 
perusahaan 
Strategi penasaran posisi mempakan merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan manajemen 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap pasar sasaran. Strategi mi terdiri dari emper—ren produk dan ”jasa 
pendukung, distribusi, harga, dan promosi 

PENDAHULUAN 
Grganisasi yang mejual kepada pasar konsumen dan pasar industri mengakui bahwa tidak berhasil 

menarik semua pembeli di pasar—pam tersebut, atau sekarang— sekurangnya tidak. bahasa menarik semua 
pembeli dengan cara yang sama Pembeli banyak sekali jumlahnya. terlalu terpencar— pendar tempatnya. 
Kebutuhan mereka beraneka ragam dan pratek pembelian merekapun berbeda -beda Ada beberapa perusahan 
yang dalam posisi lebih baik untuk melayani segmen— segmen pasar tertentu 

Masing-masing perusahan harus mangidantifikesi bagian pasar yang paling baik yang dilayaninya dan 
penjual tidak selalu mempratekkan filsafat ini. Perusahaan-perusahaan masa kini berlalih dari pemasaran massal 
dan pemasaran aneka produk ke pemasaran sasaran. Pemasaran sasaran dapat lebih baik membantu para penjual 
menemukan peluang pemasaran mereka… Penjual dapat mengembangkan produk baru untuk tiap pasar sasaran. 

Dalam hal ini perusahan mengarahkan produk dan program pemasarannya padapemenuban kebutuhan 
pelanggan yang khusus atau organisaSi pembelian yang khas. Penetapan pasar sasaran memerlukan tiga langkah 
pokok Segmentasi pasar yaitu pembagian suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang 
mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Menetapkan pasar sasaran yaitu dengan 
mengevakuasi keaktifan setiap segmen kemudian memilih salah satu atau lebih dari segmen—segmen pasar 
tersebut untuk dilayani. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk dan 
pemasaran yang rinci Disini akan diuraikan prinsip-prinsip dari ketiga langkah diatas tentang segmentasi pasar, 
menetapkan pasar dan menetukan posisi pasar. 

SEGMENTASI PASAR 
Pasar terdiri dari banyak sekali pembeli dan para pembeli itu berbeda dalam satu atau beberapa hal 

Dalam keinginan, sumber daya, lokasi sikap pembelian, dan praktek— praktek pembelian mereka Yang dapat 
digunakan untuk segmentasi pasar. 
Messagmentasi sebuah pasar, para pembeli mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik Karenanya, setiap 
pembeli berpotensi mejadi sebuah pasar tersendiri. Pembeli yang masing—nmsingnya berpotensi sebagai sebuah 
pasar. Disini tidak ada segmentasi. Idealnya, seorang penjual dapat merancang suatu program pemasaran 
tersendiri untuk setiap pembeli. Dengan menggunakan segmentasi yang sempurna atau pasar tersebut, membuat 
produk — produk berdasarkan pasaran dan juga program pemasaran yang sesuai untuk memuaskan masing — 
masing pelanggan yang memang khas. 

Akan tetapi kebanyakan penjual tidak merasakan adanya manfaat yang berarti dari segmentasi yang 
sempuma itu. Sebagai contoh, ada penjual yang mengelompokan pembeli hanya menurut pendapat. 

Dasar-dasar Untuk Segmentasi Konsumen 
Tidak ada cara tinggal untuk mensegmentasikan suatu pasar. Seorang pemasar henis mencoba 

membedakan variabel segmentasi, senam tunggal dan secara kombinasi, dengan harapan untuk mendapaikaa 
suatu cara yang bermanfaat guna melihat struktur pasar. Variabel-variabel utama dalam segmentasi konsumen 
yaitu, gengrafrk, demografik psikogralik, dan perilalm. 
Segmentasi Gaografik 

Segmentasi geograiik menghendaki pembagian pasar menjadi unit—unit geogratik _ seperti Bangsa, 
Negara Bagian, Wilayah Propinsi, Kabupaten atau tetangga. Sebagai misal, General ”Foods, Maxwell House, 
kopi djual secara nasional tetapi dibumbui secara regional. 
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