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Strategi Pengembangan Agrimart – IPB 

 

Industri Ritel terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan 

dunia usaha dan kebutuhan konsumen. Bisnis Ritel adalah keseluruhan aktivitas bisnis 

yang terkait dengan penjualan dan pemberian lanyanan kepada konsumen untuk 

penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi mauun keluarga. Agar berhasil dalam 

pasar ritel yang kompetitif, pelaku ritel harus dapat menawarkan produk yang tepat, 

dengan harga, waktu dan tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman pelaku ritel 

terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang 

sangat penting.  

Ritel agriMART IPB yang diresmikan pada tanggal 22 Desember 2006 merupakan 

salah satu ritel yang dikelola secara khusus oleh IPB. Agrimart IPB ini adalah fasilitas usaha 

penunjang milik IPB yang berfungsi untuk menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari bagi 

civitas akademika, membangun aktivitas pemasaran, pembinaan dan pengembangan 

produk. Di awal pengembangannya, agriMART memperoleh alokasi perhatian dan sumber 

daya yang begitu besar dengan harapan agriMART dapat tumbuh besar dan menjadi 

sumber perolehan dana bagi IPB. Namun, hasil investigasi penulis menunjukkan bahwa 

agriMART tidak memiliki pertumbuhan yang optimal. Tentu hal ini bukan tanpa alasan dan 

penyebab. Faktor internal dan faktor eksternal turut menjadi bagian yang berkontribusi 

terhadap kondisi perkembangan agriMART saat ini.  

Untuk menguraikan lebih banyak tentang agriMART, penulis menggunakan rumusan 

masalah berikut ini sebagai acuan penguraiannya : 

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan agriMART 

2. Perbedaan agriMART dengan minimarket lainnya 

3. Pengelolaan dan Kerjasama agriMART 

4. Permasalahan agriMART 

5. Strategi Pengembangan agriMART 

 

 

 



Sejarah Berdirinya dan Perkembangan agriMART 

Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang 

latar belakang berdirinya agriMART. Pemikiran mendirikan agriMART bermula dari upaya 

untuk mencari jalan keluar atas masalah pemasaran produk-produk yang telah di hasilkan 

oleh berbagai Unit Usaha Akademik di lingkungan IPB. 

Melalui kreativitas dan keilmuannya. Staf pengajar IPB telah menghasilkan sejumlah 

karya besar berupa paten dan produk-produk berkualitas yang di hasilkan dari penelitian 

pribadi atau kelompok. Hasil karya yang membanggakan ini perlu di sebarluaskan agar 

karya ilmiah tersebut tidak hanya di kenal di kalangan kampus saja, namun juga di kenal 

dan di rasakan mafaatnya oleh masyarakat luas. 

Sebagian produk sudah di hasilkan secara rutin dan mulai di masuki pasar namun 

ragam dan jumlahnya masih sangat terbatas. Untuk mendorong pengembangan usaha 

diperlukan upaya-upaya promosi dan pemasaran yang terintegrasi agar cukup efektif dan 

efisien. agriMART juga menunjang program AGROEDUTOURISM, karena akan 

memperkenalkan berbagai produk IPB yang siap jual. Dalam wisata pendidikan ini 

agriMART merupakan titik akhir kunjungan yang biasanya merupakan tempat belanja 

untuk membeli oleh-oleh dari IPB. 

 

Perbedaan agriMART  dengan minimarket lainnya 

agriMART bukanlah sekedar fasilitas penyedia bahan kebutuhan sehari-hari seperti 

minimarket pada umumnya. Peran penting yang di jalankan oleh agriMART adalah 

pembinaan dan pengembangan produk IPB. Setiap produk IPB yang di pasarkan oleh unit 

ini akan mendapat bimbingan pengembangan produk, misalnya dalam hal tampilan, cita 

rasa dan pengemasan. Pada akhirnya melalui agriMART diharapkan produk-produk IPB 

dapat memasuki pasar nasional maupun internasional, sekurang-kurangnya dalam 

jaringan Indomart. 

 

Pengelolaan dan Kerjasama agriMART 

Direktorat PIUP senantiasa berusaha mencari peluang-peluang kerjasama untuk 

memperoleh jalan keluar atas berbagai permasalahan. Kerjasama dengan pihak lain perlu 

dikembangkan, terutama mengingat keterbatasan dana institusi untuk membiayai 



pembangunan fasilitas. Kerjasama juga perlu di lakukan dalam membangun jaringan  

karena masalah pemasaran baru dapat terpecahkan jika kita mampu membangun jaringan 

pemasaran yang kuat dan seluas-luasnya. 

Indomart adalah jaringan minimarket yang di kelola oleh PT. Indomarco Prismatama. 

Gerai pertama di buka pada November 1988 di Kalimantan, dan sejak tahun 1997 

perusahaan ini mengembangkan bisnis waralaba pertama di Indonesia. 

Kini gerai Indomart telah lebih dari dua ribu outlet. Dari total itu, 52% adalah milik 

sendiri sisanya milik masyarakat yang tersebar di kota-kota Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali dan Lampung. Indomart juga telah menjalin 

kemitraan dengan beberapa institusi pendidikan seperti pesantren dan koperasi. 

IPB dan Indomart berkerja sama dalam membangun agriMART atas dasar kebutuhan 

yang saling melengkapi. IPB memerlukan dukungan dana dan fasilitas saran guna 

mengembangkan dan menyebarluaskan produk-produk yang dihasilkan oleh para peneliti. 

Sementara itu Indomart memiliki misi menularkan, membina dan menyebarluaskan 

pengalamannya berwirausaha dan membangun jaringan pemasaran pada masyarakat luas, 

termasuk di kalangan perguruan tinggi. Indomart juga berkepentingan  dalam mencari 

produk-produk unggulan untuk dipasarkan di setiap gerainya. Pada saat nanti, ketika 

produk-produk tersebut telah siap memasuki pasar bebas, Indomart akan membantu 

dalam distribusi dan pemasaran produk-produk tersebut. 

Bentuk kerjasama dengan Indomart diwujudkan dalam pinjaman modal kerja tanpa 

bunga. Pada awal berdirinya seluruh biaya pembangunan, pengadaan sarana, peralatan 

toko dan barang dagangan hingga sistem pengelolaaan disiapkan oleh Indomart. 

Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dan diperkirakan akan selesai dalam 

waktu 3 tahun. Selain itu indomart juga membantu dalam hal konsultasi, supervisi dan 

pelatihan sumberdaya manusia. 

Kini pengelolaan toko sepenuhnya dilaksanakan oleh IPB. Sumberdaya manusia yang 

bekerja di agriMART merupakan hasil rekruitmen oleh IPB yang mendapatkan pelatihan 

dari Indomart. Sementara itu manajemen keuangan sepenuhnya dikelola oleh IPB. 

Pemilihan jenis barang yang akan dijual juga sepenuhnya menjadi kebijakan IPB. Apabila 

hingga saat ini ragam produk IPB masih sangat terbatas, maka itu disebabkan karena 

produk yang siap dipasarkan juga masih terbatas. Dengan berjalannya waktu, diharapkan 



ragam dan jumlah produk-produk IPB yang di pasarkan di agriMART akan semakin banyak. 
Pengadaan produk didistribusikan oleh OMI (Indo Grosir dan dari IPB). Operasional 

Agrimart mulai pukul 07.00- 21.30 WIB.  

Kekhususan Agrimart antara lain : Agrimart menyediakan produk-produk yang 

diproduksi oleh IPB dan UKM-UKM di IPB, Agrimart tidak menjual peralatan makan dan 

minum yang biasanya dijual di mini market lain, Agrimart menjual accessories, Tempatnya 

tergolong kecil bila dibandingkan dengan mini market lain, Pembayaran hanya dilakukan 

secara tunai dan Target utamanya adalah mahasiswa asrama putri TPB IPB 

Atmosfir Toko yang dibangun agrimart relatif masih sederhana. Setidaknya di dalam 

toko agrimart dapat terlihat : 

 2 rak panjang, untuk menyimpan dan mendisplay barang dagangan. 
 5 rak sedang, untuk mendisplay barang dagangan 
 1 pendingin eskrim walls 
 4 kulkas pendinginan minuman 
 2 rak khusus roti 
 2 meja kasir 

Beberapa produk yang didisplay dan ditawarkan oleh agrimart nampak pada gambar di 

bawah ini : 

1. Susu hasil produksi Fakultas Peternakan IPB 

 



2. Obat Herbal 

 
 

3. Kerupuk Tulang Rawan Ayam produksi Fakultas Peternakan IPB 

 
 
 
 
 
 
 



4. Ikan Asin 

 
 

5. Sabun dan Shampoo Herbal 

 
6. Sup Jamur 

 



 
7. Beras Kencur 

 
8. Teh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Sirup Rosella 

 
 

10. Madu 

 
 



 

 

 

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi Agrimart 

Setelah dilakukan investigasi dan pencermatan kondisi terkini Agrimart, tim 

mengindentifikasi beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Agrimart. 

Permasalahan tersebut antara lain : 

a. Produk yang masih terbatas jenis dan jumlahnya. 

Produk yang dijual relatif masih sedikit. Sedikit dari jumlahnya dan sedikit pula dari 

jenis produknya. Keterbatasan ini tentunya akan menjadi pembatas pula dalam 

menggarap pangsa pasar. Tidak banyak kebutuhan sehari-hari konsumen yang mampu 



dipenuhi oleh agriMART. Produk yang dijual cenderung merupakan hasil kreatifitas 

dari civitas IPB yang sudah bisa dipastikan dalam kondisi yang relatif terbatas pula.  

b. Lokasi ritel / toko yang relatif tidak strategis 

Sampai saat ini, selama tiga tahun lebih perkembangan agrimart, jumlah outlet yang 

dikelola hanya dua lokasi saja (1 outlet di dalam kampus dekat asrama putri dan 1 

outlet di luar kampus dekat jalan raya). Dua lokasi outlet ritel ini relatif masih tidak 

strategis. Tentu hal ini berkontribusi pada luasnya pangsa pasar yang  digarap. 

Sehingga omset penjualan pun relatif masih terbatas. 

c. Pangsa pasar yang masih terbatas. 

Konsumen yang berbelanja masih terbatas pada civitas IPB, terutama yang menetap di 

asrama putri atau sebagian asrama putra IPB dan karyawan atau dosen IPB. 

Keterbatasan pangsa pasar ini setidaknya disebabkan oleh keterbatasan produk yang 

dijual, lokasi ritel yang tidak strategis dan promosi yang dilakukan agrimart. 

d. Atmosfir toko yang belum optimal 

Toko yang tampil seadanya menjadi salah satu penyebab pula atas tidak optimalnya 

perkembangan agrimart. Mulai dari tampilan luar agrimart masih nampak sederhana, 

tidak terdapat warna mencolok yang “eye catching” yang mampu menarik minat 

konsumen. Demikian pula dengan warna dinding dan pencahayaan di dalam toko 

masih dalam kondisi yang sederhana dengan didominasi warna putih. Penataan 

produk pun masih belum tertata dengan baik dan belum mampu membujuk konsumen 

untuk membelinya. Label harga yang dipasang di setiap rak masih sederhana, bahkan 

sebagian ditulis tangan menggunakan spidol. Beberapa bagian rak display nampak 

tidak dirawat secara optimal. Agrimart tidak memiliki Scent atau wewangian dalam 

toko yang mampu menarik dan membuat betah konsumen.  

e. Layanan pelaku ritel yang belum optimal 

Petugas ritel masih memberikan layanan ritel yang sederhana. Belum nampak adanya 

penerapan konsep service excellent (layanan prima). Contoh sederhananya belum 

terdapat sapaan petugas agrimart kepada konsumen yang datang, belum ada 

agresivitas petugas agrimart dalam membantu konsumen mencarikan produk yang 

dicarinya serta masih minimnya senyuman para petugas agrimart kepada konsumen 

yang datang berkunjung ke agrimart.  



f. Program promosi yang terbatas 

Salah satu kunci berhasilnya pemasaran suatu produk adalah dilakukannya porgram 

promosi yang efektif yang mampu membujuk dan mengarahkan konsumen untuk 

melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan dan dipromosikan. Agrimart 

be;lum memiliki program promosi yang integral dan efektif. Bisa saja hal ini 

disebabkan tidak tersedianya dana promosi. 

 

Strategi Pengembangan Agrimart 

Dalam operasionalnya pelaku Ritel menjalankan beberapa fungsi antara lain 

membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk (barang dan jasa), 

menjalankan fungsi memecah maupun menambah nilai produk. Secara keseluruhan 

pengelola bisnis Ritel membutuhkan implementasi fungsi-fungsi  manajemen secara 

terintegrasi baik fungsi keuangan, pemasaran, sumberdaya manusia, maupun operasional. 

Sehingga pelaku ritel dapat memahami secara penuh tentang lingkup bisnis ritelnya, cara 

strategi pengembangannya dan manajemen bisnisnya.  

Strategi ritel merupakan pernyataan yang menjelaskan hal-hal : 

a. Sasaran Ritel, yaitu segmen-segmen pasar yang direncanakan untuk dilayani terkait 

dengan aktifitas memfokuskan sumber daya yang dimiliki oleh ritel 

b. Format yang direncanakan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan target pasar. 

Format ritel adalah gabungan ritel didasarkan pada sifat atau ciri barang dan jasa yang 

ditawarkan, kebijakan penentuan harga, pemasangan iklan dan program promosi, 

desin toko, dan lokasi khusus 

c. Dasar perencanaan ritel untuk memperoleh keunggulan bersaing yang dapat 

dipertahankan atau keuntungan dari persaingan yang dapat dipertahankan dalam 

jangka panjang. 

Dengan demikian setiap strategi ritel akan meliputi : (1) Pemilihan segmen target 

pasar dan penentuan format ritel, (2) Pengembangan keunggulan bersaing yang 

memungkinkan ritel untuk mengurangi tingkat kompetensi yang dihadapi. 

Konsep ritel adalah orientasi manajemen yang memfokuskan ritel dalam menentukan 

kebutuhan target pasar serta memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien. 

Ritel yang berhasil harus memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar yang 



dilayani secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh pesaing. Tugas utama dalam 

mengembangkan bisnis ritel adalah menetapkan sasaran pasar. Proses ini diawali dengan 

menetapkan segmentasi pasar.   

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam bisnis ritel untuk mengembangkan 

keunggulan bersaing antara lain : 

1. Loyalitas Konsumen 

Loyalitas konsumen berarti kesetiaan konsumen untuk berbelanja di lokasi ritel 

tertentu. Mempunyai konsumen yang loyal adalah metode penting dalam 

mempertahankan keuntungan dari para pesaing, jika memiliki konsumen yang loyal 

berarti konsumen memiliki keengganan untuk menjadi pelanggan pada ritel-ritel 

pesaing. Hendaknya konsep loyalitas konsumen ini bisa disadari dan dipahami secara 

mendalam oleh pengelola ritel agrimart. Petugas dan pengelola agrimart harus 

memformulasikan program pembangunan loyalitas konsumen secara menyeluruh 

dalam berbagai aspek mulai dari layanan sampai dengan produk yang ditawarkan.  

2. Program Loyalitas 

Program loyalitas adalah bagian dari keseluruhan manajemen hubungan antar 

konsumen. Program ini sudah umum dijalankan dalam bisnis ritel. Program loyalitas 

bekerjasama dengan manajemen hubungan pelanggan. Anggota-anggota program 

loyalitas diketahui saat mereka membeli, karena saat itulah mereka akan menunjukkan 

dan menggunakan kartu loyalitas mereka. Informasi pembelian disimpan dalam 

database perusahaan ritel. Dari database tersebut dapat diketahui jenis barang yang 

dibeli oleh konsumen. Dengan menggunakan cara ini, pelaku ritel dapat menyesuaikan 

berbagai penawaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang loyal dengan baik. 

Hendaknya agrimart dapat pula melaksanakan suatu program loyalitas, misal dengan 

menyediakan voucher bagi konsumen tertentu yang telah melakukan belanja pada 

jumlah atau waktu tertentu, voucher bagi konsumen baru yang berulangtahun dan 

sebagainya. Menyelenggarakan program membership pun bisa menjadi alternatif 

program loyalitas yang dapat dilakukan agrimart untuk menggaet lebih banyak 

konsumen. 

 

 



3. Lokasi 

Lokasi adalah faktor utama dalam pemilihan toko ritel. Lokasi merupakan salah satu 

keunggulan bersaing yang tidak mudah ditiru. Contoh: starbucks, mereka menciptakan 

keberadaan pasar yang sulit untuk disaingi. Lottermart, mereka selalu menentukan 

lokasi yang sangat strategis. Pemilihan lokasi yang tepat mempunyai keuntungan, 

yaitu: 

a. Merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi 

fleksibelitas masa depan ritel itu sendiri 

b. Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis ritel di masa yang akan datang, 

area yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan toko saat awal ataupun masa yang akan datang. 

c. Penentuan lokasi dalam bisnis ritel dapat dimulai dengan memilih komunitas. 

Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas maupun persaingan serta iklim politik, selain itu juga geografis sangat 

menentukan. 

Untuk memperluas pangsa pasar, agrimart hendaknya tidak hanya fokus 

mengembangkan layanan agrimat pada dua lokasi outlet yang berada di kawasan 

kampus IPB. Outlet yang berada di depan kampus IPB hendaknya dapat dikembangkan 

lebih jauh lagi sehingga membuat konsumen lebih tertarik dan bersedia melakukan 

kunjungan ke outlet agrimart serta melakukan proses pembelian produk yang 

ditawarkan. 

Di samping fokus pada pengembangan dua outlet yang ada, sebaiknya agrimart mulai 

melakukan proses distribusi produk yang lebih masiv dan agresif dengan aktif 

menghampiri konsumen. Tidak hanya menunggu konsumen datang ke outlet agrimart. 

4. Manajemen sumber daya manusia 

Ritel adalah bisnis tenaga kerja intensif, para pegawai memiliki peranan penting dalam 

memberikan layanan pada konsumen dan membangun loyalitas konsumen. Pengelola 

agrimart harus mulai berpikir dan melakukan program pengembangan SDM serta 

kepuasannya dalam bekerja. SDM merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan 

secara cermat dan terprogram agar mampu memberi kontribusi optimal terhadap 

operasionalisasi ritel yang pada akhirnya akan memunculkan kepuasan konsumen dan 



memiliki implikasi terhadap peningkatan laba perusahaan ritel. Tingkatkan 

keterampilan para karyawan dengan memberikan berbagai pelatihan termasuk 

pelatihan layanan prima. Karyawan yang memiliki kepuasan bekerja yang optimal 

cenderung akan mengoptimalkan kinerjanya dalam bekerja. Berikan reward yang 

efektif terhadap karyawan yang berprestasi. Lakukan program kenaikan kompensasi 

secara berkala.  

5. Sistem Distribusi dan Informasi 

Semua ritel berusaha untuk mengelola usaha secara efisien. Mereka terus memenuhi 

kebutuhan konusmen dan pada saat yang sama memberi konsumen barang-barang 

dengan harga lebih baik daripada pesaingnya serta memutuskan untuk menggunakan 

kesempatan guna menarik perhatian konsumen dari para pesaing dengan menawarkan 

jasa, barang dan penyajian visual yang lebih baik. Hendaknya agrimart dapat 

menyelenggarakan sistem pencatatan persediaan dan barang dagangan dengan baik. 

Sistem informasi persediaan akan membantu pengelola ritel dalam proses pengadaan, 

pendisplayan dan penjualan produk. Konsumen yang datang berkunjung ke sebuah 

ritel sering membawa harapan bahwa di dalam ritel mereka akan menjumpai berbagai 

macam produk yang ditawarkan terutama produk yang dicari dan dibutuhkannya. 

Kekecewaan konsumen akan muncul di kala produk yang dibutuhkannya tidak 

tersedia di ritel tersebut akibat sudah habis atau tidak ada persediaannya. Ritel yang 

mampu menghindari kekecewaan konsumen akibat tidak terdapatnya persediaan 

produk adalah ritel yang menerapkan manajemen persediaan dan informasi yang 

handal. Sistem informasi tersebut hendaknya terintegrasi mulai dari bagian pembelian 

sampai dengan kasir. Sistem tersebut akan memberikan informasi kepada pengelola 

ritel tentang waktu yang tepat untuk melakukan pembelian produk, memasukkan 

produk ke gudang, mendisplay produk di rak dan seterusnya sampai produk tersebut 

terjual kepada konsumen. Untuk meningkatkan loyalitas konsumen, agrimart pun 

dapat menyediakan layanan antar agar proses distribusi dapat berjalan secara optimal.   

6. Barang-barang yang unik 

Mengembangkan merek-merek berlabel yang merupakan produk-produk yang 

dikembangkan dan dipasarkan oleh ritel dan hanya tersedia di ritel tersebut. 

Hendaknya agrimart dapat menyediakan dan menjual produk yang memiliki keunikan 



dibanding ritel-ritel lainnya. Keunikan tersebut bisa dilihat dari sudut produknya, 

ketersediaan produk yang banyak, harga produk yang kompetitif, kemasan produk 

yang unik dan menarik, layanan yang unik dan memuaskan. Saat ini agrimart sudah 

memiliki satu keunikan, yaitu produk yang ditawarkan dan dijual di agrimart 

merupakan produk hasil kreatifitas civitas IPB yang berbasiskan pada pertanian dan 

peternakan. Namun perlu disadari bahwa keunikan tersebut cenderung mengarahkan 

agrimart pada pembatasan produk yang dijual mengingat produk tersebut merupakan 

produk eksklusif yang tidak banyak konsumen mencari dan membutuhkannya. 

Produk-produk tersebut tidak terkategori produk fast moving. Untuk mensukseskan 

penjualan produk tersebut dibutuhkan effort yang khusus agar konsumen yang 

terbatas dan eksklusif mengetahui dan bersedia melakukan pembelian di agrimart. 

Menyediakan produk maklon yang diberi label agrimart bisa menjadi  bagian strategi 

yang dilakukan agrimart, sehingga keragaman produk yang dijual dapat lebih optimal 

di samping menjadi bagian dari program promosi memperkenalkan agrimart secara 

lebih luas. 

7. Layanan konsumen 

Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membangun sebuah tradisi dan reputasi untuk 

layanan konsumen, karena layanan konsumen yang bagus merupakan aset strategis 

yang sangat berharga. Hendaknya agrimart mampu mewujudkan dan 

menyelenggarakan program layanan konsumen yang prima. Bukan suatu hal yang sia-

sia, jika agrimart menerapkan sapaan wajib selamat datang untuk setiap konsumen 

yang datang berkunjung dan ucapan terima kasih saat konsumen meninggalkan outlet 

agrimart. Kesediaan petugas outlet agrimart membantu konsumen mencarikan produk 

yang dicari dan dibutuhkan konsume pun dapat menjadi program layanan agrimart 

untuk memunculkan kepuasan konsumen. 

 

Penutup 

Mengembangkan bisnis ritel di tengah-tengah kompetisi yang sangat ketat 

merupakan tantangan luar biasa yang menjanjikan potensi keuntungan yang sangat besar. 

Kata kunci keberhasilan bisnis ritel adalah diciptakannya keunggulan bersaing dalam ritel 

tersebut sehingga memperoleh perhatian lebih dari para konsumen. Untuk 



mewujudkannya, diperlukan program-program operasionalisasi ritel yang komprehensif 

oleh para pengelola ritel. Hal-hal kecil yang membuat nyaman konsumen saat berbelanja 

menjadi keniscayaan bagi pengelola ritel untuk menghadirkanya di tengah-tengah 

konsumen. Tidak sedikit pengelola ritel melakukan program layanan dan promosinya 

dengan fokus pada aspek psikologis konsumen, di antaranya kenyamanan saat berbelanja, 

kesenangan melihat dan mencermati berbagai macam produk yang ditawarkan ritel, 

ketertarikan pada harga produk yang berbeda dengan ritel lain sekalipun selisih harganya 

tidak berbeda jauh dan sebagainya. Agrimat hendaknya mampu menyelenggarakan 

program layanan, program operasional ritel dan program promosi yang dilakukan secara 

mandiri dan integratif. Untuk dapat bekerjasama dengan pihak lain, agrimart harus 

memiliki keunggulan bersaing dan hal-hal yang menarik perhatian para stakeholder 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 


