
Ibarat memasak, mengelola program yang berkelanjutan juga membutuhkan resep. 
Hal ini yang mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Sumber Inspirasi-Food For Thought 

(FFT). FFT mengangkat pembelajaran dari mitra tentang resep mereka dalam menerapkan 
pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang sehat. 

Cerita sukses dapat menginspirasi kita untuk berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran 
untuk memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?

Sumber Inspirasi

Pengantar
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Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah 
banyak hal, termasuk dunia pemasaran. Pemasaran on-
line berangsur-angsur mengambil alih pemasaran kon-
vensional. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan 
bagi dunia pertanian agar mampu bertahan dan bersa-
ing di era digital. 

Berkaca dari hal ini, penting bagi organisasi petani agar 
sadar dan lihai dalam memanfaatkan teknologi yang 
ada untuk kepentingan bisnis mereka. Untuk itu, Rikolto 
memberikan pelatihan pemasaran online kepada or-
ganisasi petani beras organik. 

Melalui pelatihan ini, organisasi petani belajar tentang 
seluk-beluk pemasaran online. Mereka diperkenalkan 
tentang strategi pemasaran online, cara mendaftarkan 
bisnis di pasar online, dan tips mengemas dan mempro-
mosikan produk. Mereka juga menerima pengetahuan 
praktis, seperti langkah memilih foto dan video produk 
dan cara memilih bahasa persuasif yang menarik per-
hatian konsumen. Hasilnya, kini mereka memiliki akun 
Facebook, Instagram dan akun di pasar online lainnya. 

Tantangan ke depan adalah memastikan pemasaran 
online ini berjalan lancar. Agar mampu mengatasinya, 
organisasi petani perlu menyusun perencanaan pe-
masaran online yang rinci sebelum masuk ke pasar on-
line. Simak resep berikut ini untuk mencapainya.

Cerita Pembelajaran

Percaya Diri Melangkah ke 
Pasar Online

Pekan lalu: Edisi pekan depan:

Simak resep Koperasi 
Serba Usaha Amanah 
dalam melakukan di-
versifikasi bisnis.  

Rice sector officer Rikolto

Bumbu Komplet

• Melek teknologi
• Paham tentang pemasaran online
• Kreatif mendesain, mengemas dan menjual produk
• Komunikatif terhadap konsumen
• Konsisten dalam mempromosikan dan menjual 

produknya

 

1. Meningkatkan kapasitas staf terkait pemasaran dan 
penjualan pasar online

2. Menyiapkan kemasan dan merk produk yang akan 
dijual

3. Menyiapkan foto produk dan bahan promosi
4. Memetakan pasar online
5. Mendaftar dan mengunggah materi di pasar online
6. Membuat rencana dan target implementasi pe-

masaran online
7. Menyiapkan SOP pemasaran online
8. Menunjuk penanggungjawab untuk memimpin 

pemasaran dan penjualan di pasar online

Hasil Racikan
• Produk organisasi petani dikenal dan menjangkau 

lebih banyak konsumen
• Pemasaran produk melalui pasar online berjalan 

lancar
• Organisasi petani bertansaksi dan berkomunikasi  

langsung dengan konsumen lewat pasar online
• Keuntungan penjualan organisasi petani meningkat

Cara Mengolah


