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STRATEGI PRODUK POLITIK  
DALAM PEMASARAN GLOBAL (KASUS PRODUK POLITIK PERTANIAN) 

DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN 

ABSTRAKSI 

Pertanian yang menjadi tumpuan hidup rakyat Indonesia, ternyata belum dapat meningkatkan 
pendapatan petani secara riil. permasalahan yang paling pokok adalah bahwa pasar dan politik 
sama-sama memojokan  sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumberdaya alam 
Kebijakan ekonomi dan politik Internasional sering tidak bersahabat dengak sektor yang amat 
strategis, Produk pertanian Indonesia masih menghadapi distorsi dalam tata niaga dan 
pemasarannya, sehingga mengakibatkan inefisiensi serta memiskinkan petani. Panjangnya mata 
rantai pemasaran pada beberapa komoditas Pertanian rakyat, membuat petani sulit mendapatkan 
harga yang layak. Sehingga setiap kali mereka menjual hasil panennya, harga yang diperoleh selalu 
rendah di bawah standar pasar. Negara-negara maju, yang mengandalkan industri, yang berteknologi 
tinggi, yang memiliki tingkat penghasilan per kapita sangat  besar umumnya memproteksi petaninya, 
yang nota bene hanya sedikit jumlahnya.  Sehubungan hal tersebut Indonesia perlu membuat produk 
politik untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutkan dan semua ini perlu adanya 
komitmen Politik dari DPR (Lembaga Legislative), Pemerintah (Lembaga Exsekutive) ,Lembaga 
Yudikative, Lembaga Riset dan Kelembagaan keuangan 

 
 
1. LATAR BELAKANG 

 
Pendekatan PBB dalam persoalan ekonomi dan sosial berbeda dengan pendekatan 
WTO dan institutsi-institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia), prinsip 
pendekatan WTO dan Bretton Woods mengembangkan pemberdayaan pasar 
kearah liberalisasi dan model pasar  bebas, sedangkan pendekatan PBB dalam hal 
globalisasi  lebih memihak hak-hak masyarakat atas pembangunan dan pemenuhan 
kebutuhan sosial perlu diperhatiakn secara khusus, hal ini menimbulkan jenis  
ketidak senangan negara-negara maju, sehingga pengaruh PBB pun semakin 
terbatas dan menurun pada tahun belakangan ini. 
 
Pada kondisi saat ini negara Indonesia masih layak dikategorikan negara Agraris, 
hampir sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor Pertanian ini, namun  sangat 
disadari ternyata Pertanian yang menjadi tumpuan hidup rakyat Indonesia, ternyata 
belum dapat meningkatkan pendapatan petani secara riil. Dalam keseluruhan mata 
rantai kegiatan ekonomi di sektor pertanian, kegiatan pertanian memiliki nilai tambah 
yang paling kecil. Karena itu dalam upaya meningkatkan pendapatan petani 
sekaligus meningkatkan kesempatan kerja, mereduksi import dan mengoptimalkan 
ekspor hasil pertanian, maka perlu memberikan fokus kegiatan didalam mata rantai 
nilai kegiatan pertanian lebih besar, mulai sektor penelitian, Variable input pola 
tanam, pengolahan, memperpendek rantai distribusi dan mempergencar promosi 
/pemasaran serta meningkatkan mutu/kwalitas hasil pertanian, dilain pihak sangat 
dibutuhkan komitment politik Pertanian, yang diharapkan berdampak pada sistem 
ketahanan pertanian yang berkelanjutan. 
 
Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, pembangunan pertanian tidak 
sesederhana yang di duga.  permasalahan yang paling pokok adalah bahwa pasar 
dan politik sama-sama memojokan  sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan 
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basis sumberdaya alam Kebijakan ekonomi dan politik Internasional sering tidak 
bersahabat dengak sektor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di 
pedesaan, menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk. Bila  dikaji lebih 
mendalam hal ini disebabkan olek kepentingan Global dan terjadinya hubungan 
tidak semitris diantara negara maju dan negara berkembang, Bargaining posisi 
selalu dimenangkankan oleh negara maju, oleh karena keterikatan negara Indonesia 
dan negara berkembang dalam IMF, Bank Dunia ataupun WTO, pada kondisi 
demikian negara Indonesia  mengikatkan diri pada sistem pertalian global. 
 
Dilain pihak Petani-petani di negara maju (EU, Amarika Serikat, Jepang dan lainnya) 
mempunyai posisi yang sangat menguntungkan dengan mendapatkan sistem 
proteksi dan subsidi  dari negaranya, dengan alasan untuk melindungi negaranya 
dari kekurangan pangan dan hasil Olahan Pertanian. 
 
 

2. PERMASALAHAN 

Produk pertanian Indonesia masih menghadapi distorsi dalam tata niaga dan 
pemasarannya, sehingga mengakibatkan inefisiensi serta memiskinkan petani. 
Distorsi dalam tata niaga dan pemasaran itu berupa rantai tata niaga yang 
panjang, pembentukan harga yang tidak adil, dan besarnya pungutan dalam tata 

niaga 

Peningkatan produksi dan produktivitas tidak selalu diikuti dengan peningkatan 
pendapatan petani secara proporsional. Hal itu terjadi karena fluktuasi harga 
produk pertanian dan nilai tukar produk pertanian yang cenderung menurun. Untuk 
itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengefektifkan fungsi pemasaran atau 

perdagangan guna memperlancar arus barang dan jasa.  

Dilain pihak usaha pertanian yang sebagian besar terdiri dari petani gurem dan kecil 
dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap layanan usaha terutama 
permodalan.  
 
Panjangnya mata rantai pemasaran pada beberapa komoditas Pertanian rakyat, 
membuat petani sulit mendapatkan harga yang layak. Sehingga setiap kali mereka 
menjual hasil panennya, harga yang diperoleh selalu rendah di bawah standar 
pasar. 
 
Permasalahan lain yang timbul pada produk Pertanian adalah kwalitas produk 
Pertanian, cita rasa hasil produk pertanian yang belum competitive dibandingkan 
dengan hasil pertanian negara maju ataupun negara tetangga, memang pada 
kondisi ini sangat diperlukan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
penelitian yang insentive, pertanyaan mendasar apakah hasil riset  Pertanian yang 
dilakukan Institusi/Lembaga Penelitian Pemerintah sudah dimanfaatkan atau belum? 
 
Dalam mata rantai nilai produk  Pertanian juga dipengaruhi oleh produk pupuk 
anorganik, dan ini juga merupakan  faktor yang sangat penting dalam penentuan 
harga pada ongkos produk pertanian, bahkan pada produk pertanian tertentu misal 
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beras ataupun sayur mayur, faktor harga  pupuk anorganik sangat memberatkan 
petani 
 
Berdasarkan dari Faktor klimatologi negara kita ini sangat ideal untuk pertanian, 
namun pada dasawarsa terakhir ini Alam masih sulit bersahabat dengan Pertanian 
dengan datangnya banjir dan faktor tidak tersedianya aliran air dengan baik, disinilah 
peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung dan membenahi Infrastruktur  
Pengairan dan pengendalian Banjir dengan baik. 
 
3.  PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR PRODUK PERTANIAN 
 

Untuk mengetahui kinerja hasil pertaian Indonesia kita bisa mempelajari dari 
perkembangan hasil Ekspor dan Import  produk pertanian,  dari data BPS dapat 
diketahui bahwa Volume Eksport dari tahun 1995 sampai tahun 2003 memang 
mengalami kenaikan tapi juga dapat dilihat bahwa ternyata nilai import produk 
pertanian volumenya makin besar, bahkan peningkatan volumenya tidak sebanding 
dengan volume eksportnya, artinya bahwa produk pertanian luar negeri lebih 
Favorite dibandingkan dengan produk Pertanian Indonesia, meskipun ditinjau dari 
nilai harga kita masih surplus.Diharapkan kinerja sektor pertanian pada tahun-tahun 
ke depan dapat semakin dipacu lagi terlebih apabila program pengembangan yang 
dikawal dengan program proteksi melalui kebijakan Proteksi dan Promosi dapat 
diimplementasikan. Dengan demikian tidak hanya ketergantungan terhadap impor 
yang dapat ditekan tetapi juga kinerja ekspor produk pertanian baik segar maupun 
olahan dapat semakin ditingkatkan. 
 
Analisis Perkembangan Ekspor dan Impor Sektor Pertanian dilakukan sebagai 
upaya dalam mengevaluasi kinerja dan capaian pembangunan sektor pertanian 
secara kuantitatif dalam meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. 
Sektor pertanian dalam hal ini meliputi subsektor tanaman pangan, perkebunan, 
hortikulturan dan peternakan.  
 

Tabel 3. Neraca Ekspor-Impor Produk Pertanian (Segar dan 
Olahan) Tahun 1995 - 2003  

Tahun Volume (juta Ton) Nilai (juta USD) 

  Ekspor Impor Neraca Ekspor Impor Neraca 

1995 5,7 11,1 (5,4) 4607,5 4623,6 (16,2) 

1996 7,5 11,9 (4,4) 5194,3 5579,6 (385,3) 

1997 7,9 9,9 (2,0) 5549,9 3756,2     1136,7 

1998 6,8 10,2 (3,4) 4468,4 1888,0 712,2 

1999 8,8 14,7 (5,8) 4696,6 4474,2 222,6 

2000 9,5 13,5 (4,0) 4500,3 4034,2 466,1 

2001 9,6 11,6 (2,0) 3696,6 3972,2 (275,5) 

2002 11,6 13,6 (2,0) 5518,3 4007,2 1511,1 

2003 11,6 13,5 (1,9) 6417,5 4269,7 2147,8, 

Rata-rata 
1995-1997 

7,0 10,9 (3,9) 5117,2 4872,2 245,1 

Rata-rata 
1998-1999 

7,8 12,4 ( 4,6 )  4582,6 4115,2 467,4 

Rata-rata 
2000-2003 

10,6 13,0 (2,4) 5033,2 4070,8 962,4 

Sumber Data: BPS diolah Subdit PI PPH Tan Pangan  
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Neraca Ekspor-impor merupakan pengurangan antara ekspor dan impor produk 
pertanian. Secara umum, tren neraca perdagangan produk pertanian Indonesia dari 
tahun 1995 hingga 2003 masih mengalami defisit. Namun demikian dari segi 
volume, neraca volume ekspor-impor mengalami kondisi yang semakin membaik. 
Kondisi yang paling parah terjadi pada tahun 1999 dimana selisih volume ekspor 
dan impor sampai mencapai minus 5,8 juta ton. Kondisi ini diakibatkan oleh 
melonjaknya peningkatan volume impor melebihi peningkatan volume ekspor. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sektor pertanian terus mengalami 
pertumbuhan bahkan pada masa krisis sekalipun. Surplus neraca perdagangan 
pada 2 tahun terakhir (2002 dan 2003) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari 
tahun-tahun sebelumnya, merupakan indikasi bahwa kinerja sektor pertanian telah 
betul-betul tumbuh dan mampu memberikan kontribusi dalam perbaikan neraca 
perdagangan non-migas.  

4. PERTANIAN DI NEGARA MAJU –INDUSTRI 
 

Negara-negara maju, yang mengandalkan industri, yang berteknologi tinggi, yang 
memiliki tingkat penghasilan per kapita sangat  besar umumnya memproteksi 
petaninya, yang nota bene hanya sedikit jumlahnya.  Sedangkan negara-negara 
berkembang dan miskin, berbasis pertanian justru tidak ramah terhadap petaninya 
sendiri, walaupun sang petani merupakan mayoritas dan kontributor utama terhadap 
sistem politik, ekonomi dan perjalanan demokrasi negara. Sebagaimana diuraikan 
diatas, bahwa semua ini karena hubungan tidak semistris dan keterikatan negara-
negara berkembang dan miskin pada rantai birokrasi global, yang sarat dengan 
penekanan, tujuannya adalah menjadikan negara berkembang sebagai market yang 
potensial. 
 
Di tengah upaya peningkatan ketahanan pangan tingkat nasional tersebut, Indonesia 
harus berhadapan dengan suatu tingkat pasar dunia yang cukup jauh dari tingkat 
hubungan Asimetris, 
 
Liberalisasi perdagangan dunia yang sedang dan akan berlangsung merupakan 
tantangan yang dihadapi pembangunan Pertanian khususnya pengembangan pasar 
domestik ke depan. Komitmen-komitmen dalam WTO/AFTA/APEC untuk 
menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan hasil-
hasil agribisnis mengandung kesempatan sekaligus tantangan.  Oleh karena itu, 
untuk menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut bagi Indonesia tidak ada pilihan 
kecuali mempercepat peningkatan daya saing khususnya dibidang produk 
Pertanian.  

  
5. PERILAKU KONSUMEN PERTANIAN 

 
Dewasa ini telah terjadi sejumlah perubahan nilai pada konsumen dalam negeri 
yang mempengaruhi perilaku dalam membeli suatu produk Pertanian.  Perubahan 
yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kesadaran konsumen mengenai keamanan pangan dan 
pelestarian lingkungan telah mendorong masyarakat internasional akan 
produk Aman untuk dikosumsi 
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2. Meningkatnya tuntutan keragaman produk dan keragaman nilai suatu 
produk pertanian yang merupakan perubahan gaya hidup masyarakat, 
telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk pertanian  

3. Produk-produk agribisnis yang secara langsung atau tidak langsung 
dikonsumsi  harus ramah lingkungan, hal untuk menghindarkan 
pemboikotan.  

4. Kesadaran konsumen untuk memilih produk pertanian yang di budidaya 
dengan  pupuk  alamiah dan tanpa peptisida 

5. Meningkatnya kecerdasan konsumen dalam memilih produk Pertanian 
berdampak pada tingkat persaingan pasar yang semakin kompetitive 

  

Perubahan tersebut di atas telah merubah perilaku konsumen dalam mengevaluasi 

suatu produk yang akan dibeli.  Bila di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi 

suatu produk berdasarkan atribut utama yakni jenis dan harga, maka dewasa ini dan 

terlebih-lebih di masa yang akan datang, konsumen sudah menuntut pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas.  

  
6. STRATEGI PEMASARAN PERTANIAN INDONESIA 

 
Proteksi yang kuat Produk Pertanian dinegara maju memberikan implikasi yang 
besar pada produk pertanian di Indonesia, yakni dengan digantikannya produk 
pertanian di Indonesia oleh produk pertanian luar negeri, karena faktor perilaku 
konsumen yang sudah maju dan cerdas sebagaimana diuraikan diatas, dengan 
hubungan yang tidak simetris antara Negara maju dan Negara berkembang serta 
miskin, semakin memperlemah bargaining posisi Negara berkembang dan miskin, 
dan secara social-ekonomi politik berdampak pada ketidakstabilan suatu Negara. 
 
 
Berdasarkan  pertimbangan tersebut  diatas, ternyata pada tahapan tertentu 
memang produk pertanian di Indonesia harus ditingkatkan kwalitasnya , dipermudah 
jalur distribusinya dan dan memberikan akses yang lebih terhadap komitmen Politik 
pertanian dalam mendukung sistem ketahanan pangan Indonesia kedepan, dan itu 
sangat diperlukan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Pemerintah sebagai Eksekutive dan Peraturan-peraturan perundangan yang 
mendukung system Pertanian kedepan, beberapa strategi Indonesia dalam 
mendukung system Pertanian yang sustainable adalah: 

1. Komitmen Politik dibidang produk Pertanian 
2. Strategi pengembangan produk politik pertanian 
3. Strategi Bauran Pemasaran dengan lima elemen dasar 
4. Strategi Fokus Rantai nilai Pertanian 

 
 
Komitmen Politik dibidang produk  Pertanian 
 
Komitmen Politik produk  Pertanian perlu untuk melindungi Produk Politik Pertanian 
kedepan,Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan  harus memikirkan produk 
Politik pertanian, Produk politik pertanian adalah  produksi Pertanian yang terkait 
langsung dengan  hajad hidup orang banyak/masyarakat misalnya Beras, gula, 
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Jagung, kedelai dll. Semua itu membutuhkan payung politik berupa Komitmen Politik 
Pertanian, yang harus didukung oleh beberapa elemen, kunci: 

 DPR :  Produk Peraturan dan perundangan 
 Pemerintah: Infrastruktur, Fasilitator,Birokrasi 
 Lembaga Yudikative/Mahkamah Agung  sebagai penjaga, pelaksana produk 

Hukum (peraturan dan perundangan yang dihasilkan) 
 Lembaga Keuangan/Bank Indonesia 
 Masyarakat : Cinta produksi dalam negeri 

 
Komitmen Politik Pertanian ini termasuk didalamnya adalah Review kebijakan pasar 
yang sudah ada dan perumusan opsi-opsi  kebijakan, mulai dari pusat sampai 
daerah, regulasi dan deregulasi peraturan pemasaran hasil pertanian,perbaikan 
kebijakan sistem distribusi hasil pertanian.dan perbaikan mekanisme jual-beli hasil 
pertanian hal terkait langsung perlu komitmen DPR 

 

Sedangkan Komitmen Pemerintah dapat berupa pengembangan kelembagaan 

pemasaran ditingkat petani merupakan suatu langkah strategis didalam 

meningkatkan efisiensi pemasaran  yang sekaligus dapat memberikan nilai tambah 

kepada petani dari aspek pemasaran. Pembentukan lembaga pemasaran ditingkat 

petani juga dapat mewujudkan petani produsen untuk mendapatkan hak-haknya 

secara wajar dan sekaligus meningkatkan posisi tawar petani didalam pemasaran. 

Termasuk dalam komitmen Pemerintah pusat dan Daerah  adalah pembangunan 

Terminal Agribisnis dan Sub-terminal Agribisnis   Pembangunan Terminal Agribisnis  

ditempatkan pada pusat-pusat konsumsi seperti perkotaan besar, sebagai contoh 

ibu kota propinsi sedangkan Sub Terminal Agrobisnis dapat ditempatkan pada lokasi 

di mana di samping terdapat pusat konsumsi juga cukup dekat ke sumber/sentra 

produksi sebagai tempat pengumpulan dan perdagangan  bisa ditempatkan di ibu 

kota kabupaten 

 
 

Strategi Pengembangan produk politik Pertanian 
Produk Politik Pertanian adalah Produk Pertanian Indonesia yang terkait dengan 
hajad hidup Masyarakat dan memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi 
Indonesia serta terlepas dari ketergantungan rantai nilai produk pertanian asing. 
 
Strategi Pengembangan Produk politik ini sangat penting kedepan dalam menuju 
ketahanan pangan Indonesia kedepan, sedangkan element penting dari produk 
Politik Pertanian ini adalah 

 Produksi pertanian dalam negeri 

 Selalu dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari 

 Teknologinya dikuasai oleh Masyarakat 

 Memberikan manfaat dan keuntungan Indoneasia 
Produk Politik  perlu dukungan dan komitmen pemerintah dan DPR, Lembaga Riset 
serta Lembaga lain yang terkait. 
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Strategi Bauran Pemasaran 
 
Strategi Bauran pemasaran dalam system pertanian ini meliputi beberapa elemen 
yakni Elemen  Produk, harga, distribusi dan promosi serta Penelitian 

 
Produk Politik 

Banyak Produk Pertanian yang dapat dijadikan produk Politik di Indonesia, 
beberapa diantaranya adalah beras, Kedelai, Jagung , Gula, Rotan. Dll. Produk 
Politik politik harus didukung oleh komitmen politik dari DPR, Pemerintah dan 
Lembaga Yudikative,Lembaga riset serta kelembagaan keuangan lainnya, untuk 
memilih  Produk Politik pertanian harus bersandarkan ke ketahanan Pangan, 
berkelanjutan dan tidak tergantung pada rantai nilai produk Asing, hal ini untuk 
menciptakan siklus rantai nilai produk Pertanian di masa depan, Produk Politik 
juga berkwalitas dan memenuhi persyaratan lingkungan. 
 
Harga yang wajar 

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani 
diperlukan terciptanya harga yang wajar di tingkat petani. Penciptaan harga yang 
wajar di tingkat petani dapat dilakukan melalui perbaikan struktur dan mekanisme 
pasar dilain pihak, harga yang tercipta sebaiknya paling tidak bisa menutupi 
biaya produksinya. Dan dari sisi konsumen, harga yang baik adalah tingkat harga 
yang sesuai dengan kualitas produknya 

  

Saluran Distribusi 

Dalam persaingan global maka ketepatan distribusi  sangat menentukan di dalam 

persaingan merebut pasar. Semua yang terlibat sepanjang mata rantai 

perjalanan produk tersebut disebut sebagai saluran distribusi, dalam strategi 

distribusi Produk Pertanian adalah diciptakan saluran distribusi dari produsen ke 

keonsumen sependek mungkin, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

memperendah ongkos birokrasi, dilain pihak dengan terciptanya saluran 

distribusi yang pendek pada rantai nilai distribusi akan berpengaruh pada harga 

peningkatan bargaining posisi petani dalam menawarkan produk pertaniannya. 

 

Dalam menunjang saluran distribusi juga perlu dibentuk pengembangan 

kelembagaan pemasaran ditingkat petani merupakan suatu langkah strategis 

didalam meningkatkan efisiensi pemasaran  yang sekaligus dapat memberikan 

nilai tambah kepada petani dari aspek pemasaran. Pembentukan lembaga 

pemasaran ditingkat petani juga dapat mewujudkan petani produsen untuk 

mendapatkan hak-haknya secara wajar dan sekaligus meningkatkan posisi tawar 

petani didalam pemasaran 

 

 

Strategi Promosi 
Promosi adalah informasi tentang produk yang disampaikan ke konsumen 
dengan tujuan mempengaruhi konsumen untuk membeli melalui suatu proses 
pertukaran yang saling memuaskan. Untuk mendukung promosi yang baik  dan 
bisa mempengaruhi konsumen, maka harus dibuat informasi yang disampaikan 
harus komunikative,jelas dan tidak menyesatkan. Promosi produk Pertanian 
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sangat penting sekali diberikan  untuk memebrikan gambaran yang jelas tentang 
nilai dan kwalitas produk pertanian itu sendiri.  
 
Pada era informasi seperti sekarang ini, kebutuhan informasi sangat penting, 
bahkan ada yang mengatakan siapa yang menguasai informasi akan 
memenangkan persaingan. Kebutuhan informasi ini bukan hanya bagi pelaku 
bisnis yang berskala besar, juga mutlak diketahui oleh para petani kita yang 
jumlahnya besar dengan skala usaha yang kecil-kecil. Mungkin karakteristik 
sistem informasi kita sudah cukup baik (karena informasi sudah dapat diakses 
pada wilayah pedesaan sekalipun, seperti melalui radio dan televisi), akan tetapi 
pengetahuan dan tingkat kemampuan memanfaatkan informasi tersebut belum 
banyak dimiliki oleh petani kita. 

 

Penelitian 

Kegiatan Intitusi/Lembaga Penelitian dalam mendukung Produk pertanian sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas, nilai jual produk pertanian dan sistem 

Marketing, Penelitian harus fokus pada produk politik Pertanian dalam usaha 

meningkatkan daya saing produk Indonesia, di Tingkat domestik dan Global 
 
Strategi Fokus Rantai nilai Pertanian 

Strategi ini bukan menciptakan kegiatan monopoli dibidang pertanian, namun rantai 

nilai produk pertanian perlu diciptakan supaya bisa menciptakan produk yang 

berkwalitas dan memuaskan konsumen dengan harga yang kompetitive dan efisien, 

untuk itu persyaratan mutlak adalah adanya saling ketergantungan yang 

menguntungkan, semua pihak dalam sistem rantai nilai pertanian akan 

mendapatkan kepuasan dan saling menguntungkan, meskipun ini semua terkait 

dalam sistem  siklus input , Proses dan ouput produk pertanian serta  riset sebagai 

umpan balik dari kebutuhan dan keinginan konsumen., meskipun dalam siklus rantai 

nilai produk pertanian  selain  terkait namun tiap-tiap bagian harus fokus terhadap 

kegiatannya, baik itu pada input produk Pertanian, Proses produk pertanian dan 

Produk outpun pertanian itu sendiri 

 

KESIMPULAN 

 

Pengembangan pemasaran dalam negeri dan luar negeri diarahkan bagi terciptanya 

mekanisme pasar yang transparan dan berkeadilan, dan ramah lingkungan, dalam 

mendukung produk politik Pertanian. 

 

Pemilihan produk Politik Pertanian di Indonesia harus mengacu pada sumber daya 

alam yang ada di Indonesia dan menghilangkan ketergantuangan rantai nilai produk 

asing 

 

Produk Politik pertanian perlu dikembangkan untuk menciptakan ketahanan pangan  

Indonesia dimasa yang akan datang, dan yang paling penting untuk mendukung 

produk Politik diperlukan Komitmen Politik  termasuk didalamnya dukungan 

Pemerintah, DPR, Lembaga Riset dan kelembagaan Keuangan di Indonesia. 
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