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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa inii kondisi dunia sedangi diperhadapkan dengani kasus penyebaran virus yangi besar 

yaitu Covid-191. Menurut data yang diambil dari World Health Organization i tahun 2020i, Covid-

19 merupakan penyakiti menular yang disebabkan oleh Coronavirusi. Coronaviruis sendiri 

merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkani penyakiit baik pada hewan maupun manusia. 

Beberapa jenis Coronavirusi dapat menyebabkan infeksii pada saliuran pernapasan manusiai, dan 

dapat berada dalam tingkatan yang lebih serius, seperti Middle East Respiratoryi Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratoryi Syndrome (SARS). Coviid-19i ini tergolong kedalam jenis 

Coronavirus yang baru ditemukan, kasus pertamanya terjadi di Wuhani, Chiina, pada bulan 

Desember tahun 2019i. 

Viirus Covid-19 ini diketahui dapat menyebar melalui partikel-partikel atau tetesan yang 

terlepas ke udara dan kemudian jatuh ke benda-benda disekitarnya, saat seseorang yang positif 

terjangkit Covid-19 ini bersin ataupun batuk. Gejala Covid-19 ini meliputi sesak napas, demam, 

batuk, pilek, nyerii otot, sakiit tenggorokan, diare, sakit kepala dan kehiilangan rasa ataupun bau. 

Gejala Covid-19 ini baru muncul rata-rata 14 hari kemudian setelah orang tersebut terpapar oleh 

virus Covid-19 (Sauer, 2020). Dibandingkan dengan jenis Coronavirus lainnya, Covid-19 lebih 

mudah menyebar karena memiliki molekul yang lebih rapat dan lebih padat, sehingga membuat 

virus Covid-19 dapat menginfeksi manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan Coronavirus 

jenis lainnya (Setyvani, 2020). 

Penyebarani virus Covid-19 yang sangat cepat membuat banyak negarai di dunia terkena 

dampaknyai, tak terkecuali Indonesia. Seperti yang disampaikan dalam Portal Informasi Indonesia, 

virus Coviid-19 ini sendiri diketahui mulai masuk ke Indonesia pada bulan Mairet tahun 2020. 

Masuk dan menyebarnya Covid-19i di Indonesiai ini tiidak hanya berdampak pada kesehatani, tetapi 

juga sangat berdampak besar bagi perekonomian Indonesia khususnya bidang pertaniani.  

DKI Jakartai, Jawa Barat, Jawa Tiimur dan Banteni merupakan daerah dengani kasus penularan 

positif Covid-19 terbesar di Indonesia, sedangkan disisi lain pulau jawa merupakan pulau yang 
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memiliki mobilisasi yang tinggi serta memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian 

Indonesia di bidang pertanian khususnya sebagai produsen bahan pangan pokok seperti padi, 

palawija dan hortikultura, maka dari itu tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang cepat di pulau 

jawa berdampak pada 57% prospek ekonomi dan juga kegiatan perekonomian di masyarakat. 

Wabah virus Covid-19 juga membuat kegiatan ekonomii baik di tiap daerah maupuni secara 

nasionali menjadi melemah. Selain iitu, kebijakan pemerintah terkait adanya work from home atau 

biasa disingkat menjadi WFH yang berlaku disektor pemerintahan ataupun disektor swasta 

membuat terjadinya perlambatan kegiatan usaha. Perlambatan kegiatan usaha ini dapat berdampak 

pada melemahnya pendapatan dalam negeri. Kondisi ini juga berlanjut dengan adanya PSBB 

(Pembatasan Sosiial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatiasan Kegiatan 

Masyarakait) di beberapai wilayah di Indonesiai yang memiliki tingkati kasusi penyebaran positif 

Covid-19i yang tinggii. Pembatasan sosial dan juga sistem work from home yang ditetapkan 

pemerintah ini kemudian berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian secara nasional, selain 

itu merebaknya wabah Covid-19 membuat terjadinya penurunan impor, penurunan harga 

komodiitasi dan juga aktivitas ekspori barang mentah menjadi melambat (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2020i). 

Kondisi menurunnya tingkat perekonomian inii membuat terjadinya domino effect2, dimana 

kondisi darurat kesehatan yang terjadi di Indonesia akibat Covid-19 kemudian mempengaruhi 

kondisi sosial, kondisi sosial mempengaruhi ekonomi dan ekonomi juga nantinya akan berdampak 

pada berbagai sektor dalami hal ini salah satunya adalah sektor pertaniani. Hal ini menyebabkan 

terjadinya shock effect3 dalam masyarakat, dimana ketika domino effect ini tidak ditangani dengan 

baiki maka akan mengakibatkani kebangkrutan yang masif di masyarakat khususnya bagii 

masyarakat dengan status ekonomii yang rendahi seperti petani. 

Untuk menghindari terjadinya kebangkrutan yang masif di masyarakat terutama bagiii 

masyarakat dengan status ekonomi yang rendah ini kota-kota di Indonesia kemudian membuat 

berbagai macam gerakan dengan sistem pembangunan berkelanjutani atau sustainable 

developmenti. Pembangunani berkelanjutan atau isustainable development iini sendiri sebenarnya 

bukan merupakan gerakan baru yang diciptakan di masa pandemi ini, tetapi konsep pembangunan 

2 Domino Effectmerupakan efek berantai atau efek kumulatif yang dihasilkan dari satu peristiwa dimana satu
peristiwa ini kemudian berdampak bagi peristiwa lainnya.
3 Efek kejut
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berkelanjutan sudah diperkenalkan pertama kali pada iConference on the Human Environment i 

yang diadakan oleh PBB dii Stockholmi, Swediia, pada tahun 1972i. Konsep pembangunan 

berkelanjutan inii hadir dari kekhawatiran global atas kemiskinan, ketimpangan sosial, masalah 

lingkungan hidup, kebutuhan pangan dan juga ketersediaan dari sumber daya alam yang terbatas 

(Indonesian Initiative For Sustainable Mining, 2017). 

Berangkat dari masalah-masalah yang terjadi ini kemudian PBB melalui Sidang Umum PBB 

ke-38 tahun 1983 membentuk WCED (World Commission on Environment and Development) 

dengan 21 anggota komisi. WCED ini kemudian memiliki mandat untuk mempelajari masalah-

masalah lingkungan serta pembangunan yang terjadi dan kemudian merumuskan masukan-

masukan yang realistis untuk mengatasi masalah tersebut, selain itu WCED juga memiliki tugas 

untuk merumuskan global agenda for change dengan melakukan public hearing. Public hearing 

ini dilakukan dengan pihak-pihak pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan 

juga penduduk lokal dari setiap negara dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat 

merepresentasikan permasalahan yang dihadapi dunia. Gambaran-gambaran permasalahan dunia 

yang di dapat oleh WCED  ini kemudian dirangkum dalam laporannya berjudul Our Common 

Future atau Brundtland Report (Alisjahbana, 2018).  

Dalam laporan Our Common Future ini lah kemudian tercetus rumusan pembangunan 

berkelanjutan. Laporan Our Common Future ini merupakan laporan yang melihat kemungkinan 

munculnya era baru dari pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada kebijakan yang menopang 

dan juga memperluas basis sumber daya lingkungan. WCED melihat bahwa kebijakan politik yang 

tegas dalam pengelolaan sumber daya lingkungan dapat memastikan keberlanjutan dan 

keberlangsungan hidup manusia. Melalui laporan Our Common Future, WCED juga melihat 

bahwa nilai kemanusiaan memiliki kemampuan untuk membuat pembangunan yang 

berkelanjutan, dimana pembangunani berkelanjutani ini didefinisikani sebagai pembangunan yangi 

dapat memenuhii kebutuhan masa kini tanpa mengurangi generasi mendatangi untuk memenuhii 

kebutuhannya sendiri. Laporan Our Common Future ini juga kemudian berkembang dan mulai 

menumbuhkan usaha pembangunan berkelanjutan di dunia ( Our Commoni Future, Report ). 

Pembangunan berkelanjutanii yang terus digaungkan ini kemudian berkembang dan 

menghasilkan kesepakatan pembangunan global baru yang lebih spesifik dan terukur pada tahun 

2000 yaitu Miillenium Development Goals atau iMDG’s. iMDG’s dipelopori ioleh 189 negarai yang 
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tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsai, dimana ke 189 negara ini bersama-sama 

iberkomitmen untuk mengintegrasikan MDG’s sebagai bagian dari i program pembangunan 

nasionali dengan target waktu hingga tahun 2015. Berakhirnya MDS’s ditahun 2015 ini kemudian 

digantikan oleh Sustainable Development Goals atau SDG’s sebagai i kerangka kerjai yang baru 

iuntuk 15 tahun ke depan hiingga tahun 2030 dengani 17 tujuan dan 169 target (Wahyuningsih, 

2017). 

Sebagai kerangka kerja yang menggantikan MDG’s, SDG’s memiliki tantangannya tersendiri. 

Hadirnya permasalahan global seperti Covid-19 membuat berbagai sektor terkena dampaknya 

dimana dalam tulisan ini berfokus pada sektor ekonomi khususnya dibidang pertanian. Hal ini 

membuat kondisi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sebagian besar tujuan dari 

pembangunan berkelanjutan yang terkandung dalam SDG’s. Untuk itu, Sustainable Development 

Report tahun 2020 menekankan beberapa poin penting untuk memperkuat globalisasi jangka 

panjang salah satunya adalah melalui solidaritas nasional dengan mendukung pekerjaan yang layak 

dan memberi idukungan terhadap usaha mikro keciil menengah atau UMKMi (Wulandari, 2020). 

Pemberian dukungan terhadap usaha mikro keciil menengah merupakan salah satu upayai untuk 

mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan dalam SDG’s yang juga terkandung pada

goal ke 8. Pemberian dukungan bagii pelaku usaha mikro kecili menengah ini dilakukan di 

Indonesia salah satunya oleh Kota Sukabumi yang terletak di Provinsi Jawa Barati. Berbicara 

mengenai pembangunan berkelanjutan, sebelum masuk dalam era SDG’s, Kota Sukabumi sendiri

telah menerapkan pembangunan berkelanjutan melalui MDG’s. Dalam laman POKJA AMPL

menyebutkan bahwa Kota Sukabumi sendiri telah mencapai 8 target yang ada dalamMDG’s yaitu

melalui program mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di Kota Sukabumi dengan 

meningkatkan pendapatan perkapita, program pendidikan wajib belajar 12 tahun, mengurangi 

angka kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup, kesetaraan gender dan juga penataan 

lingkungan dimana Kota Sukabumi pada saat itu ditunjuk sebagai President City Indonesia dalam 

kelompok kota di dunia. Aksi-aksi yang telah dilakukan ini kemudian dipercepat target 

pencapaiannya melalui Peraturan Walikota Sukabumi No. 19 Tahun 2011 yang berisi mengenai 

percepatan pencapaian target MDG’s Kota Sukabumi tahun 2011 hingga 2015 (PeraturanWalikota

Sukabumi, 2011). 
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Masuk kedalam era SDG’s pasca 2015 pembangunan berkelanjutan juga masih terus

dijalankan oleh Kota Sukabumi, salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan yang dijalankan di 

Kota Sukabumi terkhusus dimasa pandemi adalah pemberian dukungan terhadap usaha mikro kecil 

menengah khususnya bagi para petani, dimana hal ini merupakan bentuk keberlanjutan di 

masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Bentuk dukungan bagi para 

petani yang di hadirkan oleh pemerintah Kota Sukabumi adalah dengan diciptakannya layanan 

pasar berbasis daring atau online yaitu iPasta Melon (Pasar Tanii Melayani Onliine). Pasta Meloni 

ini merupakan inovasii yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Sukabumi dengan tujuan agar 

dimasa pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan social distancing serta adanya 

pembatasan-pembatasan terhadap akses publik baik dimasa PSBB maupun PPKM yang juga 

membuat akses terhadap pasar menjadi terbatas tetap dapat terlayani kebutuhan pangannya, dan 

yang terutama layanan ini juga secara berkelanjutan dapat membantu perekonomian para petani 

yang notabene memiliki tingkat ekonomi rendah serta terdampak pandemi Covid-19 khususnya 

dikarenakan akses pasar yang terbatas. Dengan hadirnya layanan Pasta Melon membantu petani 

yang kesulitan untuk memasarkan hasil produkinya tetap dapat memasarkan hasil taninya secara 

online sehingga tetap memiliki pemasukan dimasa pandemi (MBI Redaktur, 2020).  

1.2 Rumusan Masalah 

iBerdasarkan dari ilatar belakang diatas imaka rumusan masalah yang penulis ambil adalahi 

bagaimanai pengembangan pasar tani melayani online dapat menjadi sarana untuk mewujudkan 

serta mendukung terlaksananya sustainable development goals khususnya pada goal ke 8 target 

8.2 dan 8.3 bagi kelompok tani dimasa pandemi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian inii bertujuan untuk melihat inovasii yang hadir dimasa pandemi Covid-19 khususnya 

di Kota Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Pasar Tani Melayani Online sebagai sarana untuk 

mewujudkan dan mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan melalui sustainable 

development goals pada goal ke 8 target 8.2 dan 8.3 bagi kelompok tani dimasa pandemii. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalahi diharapkan pengembangani pasar tani melalui Pasar 

Tani Melayani Online di Kota Sukabumi ini dapat mewujudkan inovasi yang bersifat 

berkelanjutan bagi kelompok tani di masa pandemi, selain itu agar dapat memberikan informasi 

mengenai adanya inovasi yang diciptakan pada masa pandemi Covid-19 guna mendukung 

terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. 

b. Agar mengetahui bagaimana pengembangan pasar tani ini dapat dapat berjalan serta berkerja 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development pada masa pandemi 

di Kota Sukabumi serta dapat menjadi pembahasan yang menarik bagi studi hubungan 

internasional dengan menggunakan konsep sustainable development yang difokuskan pada 

sustainable development goal ke 8 dengan target 8.2 dan 8.3 dan di bedah menggunakan teori 

ekonomi politik neoklasik. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritiis, melalui peneliitian ini diharapkan dapat menjadii salah satu referensi dalam 

pengembangan ilmu studi hubungan internasional, terutama mengenai pengembangan inovasi 

pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dimasa pandemi serta dapat menambah 

wawasan pengetahuan baik bagi peneliti ataupun pembaca. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini berfokus pada pengembangan pasar tani melalui Pasar Tani Melayani 

Online yang dijalankan oleh Diinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumii 

sebagaii sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kelompok tani di masa 

pandemi dengan memfokuskannya pada satu bidang yaitu pertanian. Batasan waktu yangi 

dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini juga dibatasi yaitu mulai bulan April tahun 

2020 hingga bulan Juli tahun 2021 setelah dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiiatan 

Masyarakat (PPKM) darurati yang pertama di Kota Sukabumii. 


