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BAB II 
LANDASAN TEORITIS 

2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developmen it) 

 Konsep mengenai pembangunani berkelanjutan pertamai kali hadir melalui agenda 

internasional Stocklohm Conferencei on Human Environment i pada tahun 1972. Konsep ini hadir 

dari kekhawatiran masyarakat dunia terhadap kondisi kemiskinan, ketimpangan sosial, masalah 

lingkungan hidup, kebutuhan pangani dan juga ketersediaan dari sumber daya alam yang terbatasi 

jumlahnya (Indonesian Initiative For Sustainable Mining, 2017). Melalui Stocklohm Conference 

on Human Environment ini kemudian terbentuk lembaga internasional yaitu United Nations 

Environment Programme atau disingkat menjadi UNEP. Konfrensi Stockholm juga merupakani 

awal kebangkiitan dari Modern Environmental Law i. Kemudian pada tahun 1983 melalui Sidang 

Umum PBB ke-38, PBBi membentuk World Commiission on Environment and Development i atau 

WCEDi sebagai komisi yang independeni. 

Pembentukan World Commissi ion on Environment and Development i ini menghasilkan 21 

anggota komisi yang diketuai oleh Mrs. Harlem Brundtland dari Norwegia dan iDr. Mansouri 

Khalidi dari iSudan selaku wakiil ketua. Komisi ini memiliki tugas untuk merumuskan global 

agenda for change mengenai tantangan permasalahan yang dihadapi dunia dengan cara melakukan 

public hearing dengan pihak-pihak pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan 

juga penduduk lokal dari setiap negara. 

Melalui public hearing, WCED berhasil mendapatkan gambarani yang cukup representatif 

untuk melihat tantangan ipermasalahan dunia. Hasil dari publici hearing yang dilakukan oleh 

WCED kemudian dirangkum dalam laporan WCED iberjudul Our Common Futurei atau 

Brundtland  Report. Laporan WCEDi Our Commoni Futuere ini membahas mengenai program 

yang ditujukan untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan juga pembangunan ekonomi 

baiki ditingkat internasional, nasional maupun lokali. Melalui laporan Our Common Future juga 

tercetuslah rumusan Sustainable Development dimana pembangunan yangi dihasilkan mampui 

memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasii mendatang 

untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannyai. Sustainable Development juga merupakan suatu 

proses perubahan mulai dari eksploitasiii sumber daya alam, arah investasi, arah perkembangan 
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teknologii serta perubahan institusii yang dibangun agar dapat selaras dengan kebutuhan masa kiniii 

dan juga ikebutuhan dimasa depain (Alisjahbana, 2018). 

Selaras dengan konsep diatas, menurut Jaya (2004) terdapat beberapaii poin untuk 

mewujudkanii pembangunan berkelanjutan iyaitui : 

 Intergeneration Equilty atau pemerataan antar generasi. Untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan antar generasi, maka perlu diperhatikan bahwa 

pemanfaatan ekosistem atau sumber daya alam perlu dilakukan dalam kendali atau 

batas-batas yang wajar (replaceble) dan juga harus menekankan serendah mungkinii 

adanya eksploitasii sumber daya alam yangii unreplaceble. 

 Safeguardingii ditujukan untuk pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alami 

dani juga lingkungan hidupii, menjamin kwalitas kehidupan bagi generasi mendatang 

dan juga mencegah terjadinya gangguan ekosistem. 

 Pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk peningkatan ekonomi dengan tujuan 

pemerataan pemanfaatan SDA antar generasiii. 

 Mempertahankan kesejahteraanii bagi masyarakat baiiki dimasa kinii maupuni dimasa 

mendatangi. 

 Mempertahankani SDA dan juga lingkungan agar memiliki manfaat jangka panjang 

antar generasiii. 

 Menjaga imutui dan kwalitas kehidupan manusiaii. 

Selain poin-poin diatas, pembangunan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

atau usahaii yang dilakukan secara sadar, terencanai dan juga berkelanjutani dengan tujuan untuki 

menuju kepada kondisii yang lebih baik disemua aspek kehidupan baik fisik ataupun non-fisik yang 

meliputi bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat (Rosana, 2018). 

Usaha pembangunan berkelanjutan yang terus digaungkan dan berkembang juga untuk 

pertama kalinya di agendakan, tepatnya pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 kepala 

negara hadir di markas besar PBB untuk menandatangani Deklarasi Milenium. 189 negara ini 

berkomitmen dan sepakat untuk mencapai 8 tujuan pembangunan global dengan tujuan untuk 

mengurangi separuh angka kemiskinan dan juga kelaparan yang ekstrim, menyuarakan kesetaraan 

gender dan mengurangi angka kematian anak. Tujuan pembangunan global ini kemudian disebut 
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dengan Millenium Development Goals atau MDG’s. MDG’s sendiri merupakan kesepakat yang

belum pernah ada sebelumnya dimana tujuannya untuk menangani isu-isui keamanani, perdamaian, 

hak asasi manusia, kebebasani fundamental dan juga pembangunan. Setiap tujuan yang terkandung 

dalam MDG’s memiliki beberapa target dan indikator serta memiliki tenggat waktu dimana

MDG’s sendiri ditargetkan berjalan dari tahun 2000 hingga 2015. MDG’s sendiri dilaksanakan

oleh negara berkembangi dan kurang berkembangi sedangkan negara majui bertugas untuki 

mendukung upaya tersebut (Mulyani, 2005). 

Dari tahun 2000 hingga 2015MDG’s telah direalisasikan untuk mengurangi separuh angka

kemiskinan yang ekstrim tetapi hasil pencapaiannya tidak merata. Selain pencapaian dari MDG’s

yang tidak merata, di era MDG’s peran antara negara maju, berkembang dan kurang berkembang

juga tidak seimbang. Maka dari itu pembahasan agenda pasca 2015i terus berlanjuti, dimana 

fokusnya adalahi untuk membangun dunia yang berkelanjutani dengan tujuan agar kelestarian 

lingkungan, sosial dan pembangunan ekonomii sama-samai dihargai dan memberikan peran yang 

seimbanig baik bagi negara maju, berkembangi ataupun kurang berkembangi sama-sama dapat 

berkontribusi penuh terhadap pembangunani. Pada bulan Juni tahun 2012 diselenggarakan 

Konfrensi Rio+204 di Rio de Janeiro sebagai proses untuk mengembangkan seperangkat tujuan 

pembangunan berkelanjutan baru yang akan meneruskan MDG’s sesuai dengan kerangka

pembangunan global setelah tahun 2015. Dalam proses penciptaan agenda pembangunan 

berkelanjutan yang baru organisasi masyarakat, masyarakat sipil, ilmuan, akademisi, sektor swasta 

dari seluruh penjuru dunia turut terlibat, selain itu juga disediakan panel khusus sebagai fasilitas 

diskusi antar pemerintah (Sustainable Development Goals Fund).  

 

 

 

 

4 Konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembangunan berkelanjutan
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2.2 Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Gambar 1. 

Sustainable Development Goals 

Source : United Nations – https://www.un.org/en/sustainable-development-goals

Padai bulan September tahun 2015 sebanyak 193 kepala negara hadir dalam Sidang Umum 

PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menyepakati agenda 

pembangunani global baru yang berjudul Transforming Our World : the 2030 Agenda for 

Sustainable Developmenti. Agenda ini berisi 17i goal dan 169i target yang berlaku mulaii dari tahun 

2016 hingga tahun 2030 dengan tujuan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangani 

serta melindungi lingkungan (Sustainable Development Goalsi). Dokumen yang berisi 17i goal dani 

169 target ini kemudian dikenal dengani istilah Sustainable Development Goals ataui disingkat 

menjadi SDG’s (Panuluh, 2016).  

SDG’s sendiri merupakan kelanjutan dari MDG’s yang i telah berakhir di tahun 2015i, tetapi 

baik dari subtansi ataupun dalam proses penyusunannya memiliki perbedaan. MDG’s lebih

bersifat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, Civil Society Organization 
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(CSO) dan pihak lainnya, selain itu MDG’s juga bersifat teknokratis sedangkan SDG’s lebih

bersifat inklusif dengan melibatkan banyak pihak (Wahyuningsih, 2017). SDG’s idirancang dengan 

melibatkan semua aspeki pembangunan yang ada baiki pemerintahan, warga sipil, sektor swasta, 

organisasi, para akademisi, 8,5i juta suara warga di seluruh duniai dan lain sebagainya untuk dapat 

berkontribusi terhadap tujuan dan target yang ada pada SDG’s.  

Secara tidak langsung SDG’s dirancang dengan tanggung jawab yang lebih besar karena 

mengakomodir masalah-masalah pembangunani dengan lebih komprehensif baiki secara kualitatifi 

dengan cara imengakomodir isu-iisu pembangunan yang tidak ada sebelumnya dalam MDG’s

maupun secara kuantitatif dengan cara iimenargetkan penyelesaian yang tuntas pada setiap 

tujuannya dengan melibatkan seluruh negara baik negara majui, berkembang ataupun kurang 

berkembang untuki dapat berkontribusi penuh dalam pembangunani berkelanjutan. Dalam 

menentukan tujuannya, SDG’s juga mengadakan survey melalui My World Survey. Hasil dari 

survey inilah yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan 17 goals dalam 

SDG’s. 

Dalam pelaksanaannya SDG’s memiliki prinsip utama yaitu Leave No One Behind i, prinsip 

ini menjawab dua hal dalam SDG’s yang pertama yaitu keadilan prosedural dimana SDG’s melihat

isejauh mana seluruh pihak yang selama ini tertinggal dapati turut terlibati didalam keseluruhani 

proses pembangunan serta yang kedua yaitu keadilan substansial yang melihat sejauh manai 

kebijakan sertai program pembangunan dapat menjadi atau mampu menjawab persoalan-persoalain 

masyarakat terutama bagi kelompok yang tertinggal. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya 

SDG’s ini berlaku terhadap semua negara secara universal, sehingga hal ini membuat seluruh

negara di duniai tanpa terkecuali baik negara maju maupun negara berkambang memiliki 

kewajibani untuk dapat mencapai tujuan dan targeti yang terkandung dalam SDG’s i. 

Selain itu, SDG’s sendiri memiliki 5 prinsip dasar yang dikenal dengan sebutan 5 P

diantaranya adalah : 1. Manusia (people); 2. Bumi (planet); 3. Kemakmuran (prosper iity); 4. 

Perdamaiian (peace); 5. Kerjasama (partnershiip). 5 P inilah yang kemudian menaungi 17 goals 

dan 169 target dalam SDG’s (Panuluh, 2 i016). Selain 5 P, 17 goals dalam SDG’s juga

dikelompokan kedalam i4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar 

pembangunan lingkungani serta juga pilar pembangunan hukum dan tata kelolai (Bappenas). 
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Dalam penerapannya di Indonesiai, Presiden iJoko Widodo telah menandatangani Peraturan 

Presiden (Perpres) SDG’s Nomor 59 i tahun 2017 perihal pelaksanaan pencapaian tujuani 

pembangunan berkelanjutan. Penandatanganan Perpresi ini merupakan wujud komitmen politik 

pemerintah Indonesia untuk turut melaksanakan SDG’s secara partisipatif dengan melibatkan

seluruh pihaki agar SDG’s dapat terlaksana serta tercapai dengan baik. 

Dalam penulisan dan kasus yang penulis angkat dalam tulisan ini penulis memfokuskannya 

pada pilar pembangunan ekonomi. Dalam hal ekonomi, pembangunan berkelanjutan memiliki tiga 

kriteria, yang pertama yaitu tidak adanya pemborosan dalam penggunaan isumber daya alam 

(SDA) i atau bisa juga disebut depletiion of natural resources; yang kedua yaitu tidak adanya polusii 

ataupun dampak liingkungan lainnya yang disebabkan; yang ketiga kegiatan yang dilakukan harusi 

bersifat useable resources atau replaceable resource. 

2.3 Goal 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 

Gambar 2. 

Goal 8 - Decent Work and Economic Growth 

Source : https://sdgpulse.unctad.org/sdgs/goal-8-decent-work-and-economic-growth/

Dalam penulisan tugas akhir penulis memfokuskan penelitiannya dengan melihat 

Sustainable Development Goals yaitu pada goal ke 8. Sustainable development goals pada goal 

yang ke 8 ini berbicara mengenai pekerjaan yang layaki serta pertumbuhan ekonomi. i Goal ke 8 ini 

memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja yang produktifi serta menyeluruh dan pekerjaan yang layaki bagi setiap orang. 

Menciptakan kesempatan kerja bagi setiap orang merupakan inti dari pembuatan kebijakan 

ekonomi dan rencana pembangunanii, karena melalui penciptaan kesempatan kerja yang layak 

dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomii yang lebih kuat dan inklusif sehingga dapat 
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mengurangii angka kemiskinani. Berkurangnya angka kemiskinan merupakan hal positifi yang dapat 

mendukung perekonomian di masyarakat serta mewujudkan terciptanya pembangunan 

berkelanjutan. Goal ke 8 juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan serta 

kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layaki saling berhubungan dan saling mendukung. 

Goal 8 melihat walaupun secara global telah banyak kemajuan khususnya dibidang 

ekonomi, namun tidak semua tenaga kerja menikmati pekerjaan yang layak, selain itu juga di 

beberapa negara berkembang masih banyak terdapat angka pengangguran yang tinggi sehingga 

membuat ekonomi negara tumbuh dengan lambat dan menghasilkan kesenjangan produktivitas 

antara negaria maju dan negara berkembang, oleh karena itui peningkatan kemajuan diperlukan 

guna menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua kalangan masyarakat termasuk meningkatan 

kesempatan kerja, menciptakan kerja yang aman serta menjamin kondisi lingkungan. Akses 

terhadap layanan juga perlu ditingkatkan dengan tujuan agar keberlanjutan pertumbuhan ekonomi 

inklusif dapat terjadi guna mencapai SDG’s goal 8 (Hiigh-Level Political Forum On Sustainable 

Development, 2019i). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan, oleh karena itu hal ini menumbuhkan lingkaran yang positif bagi perekonomian 

masyarakat serta mendorong laju pembangunan berkelanjutan (SDGs-Bappenas). 

Selain ipertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengembangani teknologi 

dain struktural juga menjadi hal yang penting, melihat adanya pekembangan teknologi dan 

pertumbuhan iglobal di masa depan, oleh karena itu banyaki pencapaian goal SDG’s lainnya

bergantung pada kemajuan target goal ke 8. Ekonomi yang dijalankan oleh transformasi industri 

memiliki peluang besar untuk memperbaiki basis tenaga kerja dan produktivitas sehingga 

menghasilkan pekerjaan yang layak dan produk yang terjangkau. Kebijakan publik yang 

ditetapkan dapat mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi 8 (H iigh-Level Political Forum On 

Sustainable Development, 2019i). 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis juga memfokuskan kembali target – target yang 

ada dalam SDG’s goal ke 8 yaitu target 8.2 dan 8.3. Target 8.2 ini berisi mengenai mencapaii 

tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melaluii diverifikasi peningkatan serta inovasi 

teknologi termasuk fokusnya melalui sektor yanig memberikan nilai tinggi serta padat karya. 

Target 8.3i yaitu menggiatkan kebijakan pembangunan guna mendukung kegiatan yang produktif, 
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penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, inovasi dan kreativitas, serta mendorong 

formalisasi dan pertumbuhan usaha mikroi, kecil dan menengahi (SDG’s-Bappenas). 

 

2.4 Teori Ekonomi Politik Neoklasik 

Pendekatan Neoklasik hadir pada tahun 1870 dimana bertepatan dengan bangkitnya aliran 

marginalis dalam ilmu ekonomii. iSebelum tahun 1870, iilmu ekonomi di dominasi oleh pemikiran 

klasiki sepertii pertumbuhan, distribusi dan juga teori nilai tenaga kerja, tetapi setelah tahun 1870 

agenda ini mengalami banyak perubahani. Aliran marginalisi yang hadir pada saat itu membawa 

dua perubahan besar, iyang pertama aliran marginalis mengajukan teori nilai yang didasarkan pada 

intensitas perasaan subjektiif (teori kegunaan subjektif atau subjective utility theory) dan yang 

kedua aliran marginaliis mengembangkan kalkulus marginal sebagai sarana konseptual dan juga 

metodologisi. Perubahan besar ini kemudian memunculkan aliran baru yaitu neoklasik dimana 

menggeser teori nilai tenaga kerja dani digantikan idengan teori nilai yang berbasiis pada produk 

marginal dani juga permintaan akhir. 

Dalam teori neoklasik sendiri ide utamanya adalah mengenai ikonsep “pilihan yang

dibatasi” (constrained choiice). Konsepi “pilihan yang dibatasi” ini memandang individu sebagai

pelaku yang membuat pilihan yangi didasarkan atas pandangannya sendiri. Para ekonom neoklasik 

berasumsi bahwa untuk memenuhi kebutuhannya seseorang akan berusaha untuk dapat mencapai 

tingkat kepuasan tertinggi yang dapat ia capai isesuai dengan sumber daya yang tersediiai. Tingkat 

kepuasan ini tergantung kepada dampak, pilihan dan juga keputusan individu sebagai pembuat 

keputusan. Untuk dapat membuat suatu keputusan, individu harus membandingkan kepuasan dari 

setiap alternatif yang dipilih. Perbandingan ini kemudian menghasilkan daftar peringkat yang 

disebut dengan “urutan peringkat” atau preference ordering. Peringkat ini ditentukan berdasarkan 

pilihan, dimana individu akan berusaha untuk mencapai pilihan dengan peringkat paling tinggi, 

dari hal ini kemudian muncul istilah rational choice atau pilihan rasiionali. Ratiional choice ini 

merujuk kepada pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan urutan pilihani yang konsisten5
i.  

5 Suatu pilihan dapat dikatakan konsisten jika pilihan A i memiliki peringkat yang lebih tinggi dari pilihan B dan
pilihan B memiliki peringkat i yang lebih tinggi dari pilihan Ci, dari hal ini kemudian akan dihasilkan bahwa pilihan A
merupakan pilihan yang lebih tinggi peringkatnya.
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Dalam teori neoklasiik mengasumsikan bahwa setiap tindakan konsumsi terhadap barang 

yang berbeda akan menghasiilkan dampak yang sama yaitu kepuasan (satisfactiion) ataui keguanaan 

(utility) bagi konsumeni. Tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda sehingga tingkatan kepuasan 

seseorang dengan orang lainnya tidak dapat dibandingkan. Selain tingkat kepuasan, Rational 

choice juga perlu memperhitungkan masalah kelangkaan. Kelangkaan merupakan salah satu syarat 

agar seseorang melakukan pilihan. Kelangkaan sendiri dapat terjadi akibat dari kondisi subjektif 

yang tidak terpenuhi atau kondisi objektif dimana kurangnya ketersediaan barang atau sumber 

daya. 

Dalam teori ekonomi politik neoklasik memiliki ide dasar yaitu kegagalan pasar, teori ini 

imenelaah situasi dimana pasar tidak berhasil memberikan peluangi bagi individui-individu untuk 

mencapaii tingkat pemenuhani kebutuhan hidup dengan maksimali dengan sumberi daya yang ada. 

Dalam buku Theories of Political Economy yang ditulis oleh James A. Caporaso dan David P. 

Levine menyebutkan bahwa ada tigai jenis kegagalan pasari, yang pertama yaitu kegagalan yang 

disebabkani karna adanya eksternalisasii. Dalam ekonomi politik neoklasik, sukarela menjadi syarat 

mutlak terjadinya transaksi, transaksi yang dilakukan secara sukarela ini membawa kesimpulan 

mengenai optimalisasi pasar, tetapi sayangnya pasar tidak selalu berjalan optimal. Istilah 

eksternalisasi ini kemudian muncul dengan merujuk kepada idampak dari suatu transaksii terhadap 

orang-orang yang tidaki menjadii bagiani dari transaksi tersebut. Ekonomi politik neoklasik melihat 

bahwa eksternalisasi dapati mengganggu efisiensiii dari kegiatan idalam perekonomian, karena jika 

eksternalisasi terjadii maka akan ada individui yang menerima dampaknya baik keuntunganii 

maupun kerugian atas apa yang tidak mereka perbuat. Dalam ekonomi politik neoklasik hal inilah 

yang memungkinkan pemerintah dapat iberperanii. 

iYang kedua adalah barang publik atau public goods. Sama seperti eksternalisasi, teori 

ekonomi politik ineoklasiki juga memandangi bahwa barang ipublik sebagai bagian dari kegagalan 

pasar. Pada eksternalisasi terdapat kegiatan yang meniimbulkan dampaki kerugian ataupun 

keuntungan terhadap pihak yang tidak menjadi bagian dalam suatu kegiatan, sedangkan dalam 

barang publik terjadi masalah dimana barang-barang publik yang dibutuhkan banyak individu 

tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Contoh dari barang publik diantaranya adalah 

kemajuan teknologi, taman kota, pendidikan, pengendalian wabah penyakit, dan juga ketertiban 

umum, dari contoh ini pengendalian penyakit menular (kesehatan) merupakan hal yang dianggap 
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paling penting yang harus disediakan pemerintah. Barang publik inilah yang digunakan negara 

untuk melindungi kelompok tertentu dalam masyarakat. Barang publik seperti contoh diatas tidak 

bisa didapatkan oleh individu di pasar tetapi pemerintah sebagai lembaga yang memiliki 

sentralisasi yang lebih kuat dari pada pasar dapat mengatasi masalah tersebut. 

Dan yang ketiga adalah kegagalan karena oligopoli. Oligopoli ini terjadi karena perusahaan 

mengendalikan pasar atau aset dalam pasar sehingga dalam situasi ini perusahaan dapat mengatur 

parameter utama dalam pasar yaitu harga. Hal ini bisa menyebabkan kegagalan pasar karena 

mengakibatkan sumber daya yang ada tidak dapat teralokasikan dengan efisien (Caporaso, 1992). 

2.4.1 Analisa Teori 

Dalam studi kasus yang penulis ambil dalam penulisan ini yaitu pasar tani melayani online, 

penulis menganalisisnya menggunakan Teori Ekonomi Politik Neoklasik, dimana teori ini 

memiliki ide utama yaitu Constrained Choice atau pilihan yang dibatasi. Konsep pilihan yang 

dibatasi ini relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia khususnya 

Kota Sukabumi, dimana kondisi ini mengakibatkan akses terhadap pasar serta pilihan masyarakat 

dalam hal ini yang dimaksud adalah para petani untuk dapat mendistribusikan bahan-bahan 

panganan hasil tani menjadi terbatas akibat dari adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosial 

termasuk transaksi jual beli pasar antara petani sebagai produsen pangan dan masyarakat sebagai 

konsumen. Selain itu dalam Teori Ekonomi Politik Neoklasik juga terdapat Rational Choice atau 

pilihan rasional dimana setiap individu pasti menginginkan pilihan terbaik dalam hidupnya yang 

dapat dilihat melalui preference ordering maka dibuatlah pasar tani melayani online. Dalam sistem 

pasar yang penulis analisis juga menggunakan sistem sukarela dimana proses jual beli tetap ada 

tanpa adanya paksaaan dari pihak manapun. Dari teori ini juga terdapat 3 jenis kegagalan pasar 

yaitu eksternalisasi, barang publik dan juga oligopoli, dan dalam analisis ini nantinya penulis akan 

memfokuskan pada jenis kegagalan pasar pertama yaitu eksternalisasi dimana kebijakan terkait 

pembatasan terhadap aktifitas sosial yang dikeluarkan pemerintah dapat berdampak terhadap 

efisiensi pasar sebagai tempat terjadinya transaksi. Penulis juga memfokuskan pada kegagalan 

yang ke dua yaitu barang publik, dimana dari adanya eksternalisasi pemerintah kemudian menjadi 

aktor institusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan mengadakan barang 

publik, barang publik yang dimaksud disini adalah layanan belanja daring melalui aplikasi 

WhatsApp Business yaitu Pasta Melon. 
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2.5 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sukabumi 

Gambar 3. 

DKP-3 Kota Sukabumi 

 
Source : https://distan.sukabumikota.go.id/puap/

 
 Secara geografis Kota Sukabumi memiliki luas lahan atau wilayah sebesar ± 48 km persegi, 

dimana lahan ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah atau lahan 

kering. Dilihat menurut penggunaannya sebesar 3.435 Ha atau 71,56% difungsikan sebagai lahan 

kering, sedangkan sisanya seluas 1,365 Ha atau 28,44% difungsikan sebagai lahan sawah. Secara 

demografis penduduk Kota Sukabumi dengan mata pencaharian sebagai petani juga tercatat 

sebanyak 4,55%, jumlah ini terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian tahun 2020 

dengan total sejumlah 4.340 petani dengan rincian 738 orang sebagai petani pemilik, 1.444 orang 

sebagai pemilik penggarap dan 2.158 orang sebagai petani penggarap. Seiring berjalannya waktu 

dengan adanya perkembangan baik dari segi teknologi, infrastruktur maupun industri membuat 

luas lahan sawah semakin berkurang, oleh karena itu Pemerintah Kota Sukabumi berupaya untuk 

tetap dapat mempertahankan lahan produktif pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian Dan Perikanan Kota Sukabumi. 
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Gambar 4. 

Peta Sebaran Lahan Sawah Yang Di Fungsikan Sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi  

 

Source : Profil Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sukabumi Tahun 2020

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi No. 61 tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian Dan Perikanan Kota Sukabumi atau disingkat menjadi DKP3 dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

adapun melalui Peraturan Walikota No. 37 tahun 2012 DKP3 memiliki tugas pokok dinas yaitu 

untuk melaksanakan urusan pemerintah baik di bidang pertanian, perikanan maupun ketahanan 

pangan.  

2.5.1 Bidang Tanaman Pangan, Hortikuktura Dan Perkebunan 

Bidang Pertanian yang didalamnya meliputi tanaman pangan, hortikultura dan juga 

perkebunan atau biasa disingkat menjadi bidang TPHP memiliki tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pembangunan pada sektor tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan. Pembangunan 

pada sektor tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan ini merupakan bagian dari kegiatan 

yang mendukung pembanguan ekonomi. Pembangunan pada bidang ini diarahkan untuk dapat 

meningkatkan khususnya kesejahteraan para petani serta masyarakat pada umumnya. Peningkatan 
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kesejahteraan ini diupayakan melalui peningkatan produksi pangan baik secara kuantitas maupun 

secara kualitas. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Sekar Panuluh dan Meila Riskia. 

Penelitian ini dilakukan dari September 2015 hingga September 2016 dengan judul penelitian 

“Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG’s) di Indonesia” melalui

International NGO Forum on Indonesian Development yang ditulis pada briefing paper 02. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas mengenai perkembangan dan juga kemajuan dari 

sustainable development atau pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu satu tahun 

perkembangannya terhitung sejak September 2015 hingga September 2016, dimana Indonesia juga 

menjadi salah satu dari 193 negara yang turut menyepakati agenda pembangunan global. Hasil 

dari penulisan Briefing paper ini juga mencatat perkembangan SDG’s baik secara internasional 

maupun nasional, dalam skala nasional tertulis bahwa sebagai salah satu negara yang turut 

menyepakati agenda pembangunan ini Indonesia berkomitmen dengan mengeluarkan Peraturan 

Presiden mengenai SDG’s sebagai bentuk komitmen secara politik serta menjadi landasan hukum

bagi pelaksanaan SDG’s di Indonesia. Dalam briefing paper ini juga membahas keikut sertaan 

pemerintah daerah serta masyarakat sipil untuk turut mengambil bagian dalam pelaksanaan SDG’s

di Indonesia dengan membentuk koalisi. 

Penelitian terdahulu ke-dua dilakukan oleh Askar Jaya program S3 Institut Pertanian Bogor 

pada tahun 2004 dengan judul “Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”.

Hasil dalam penelitian ini membahas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan, 

keberlanjutan, dan juga tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri, dimana disebutkan 

dalam penelitiannya bahwa tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat. Tulisan ini juga membahas mengenai aspek-

aspek yang tercakup dalam pembangunan berkelanjutan seperti ekologia, ekonomi, sosial budaya, 

politik, serta pertahanan dan juga keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberlanjutan 

bukan merupakan konsep yang sederhana melainkan sebuah konsep yang komplek karena saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam memahami pembangunan berkelanjutan 

membutuhkan konsep dan juga teori, dimana dalam hal ini sang penulis mencoba untuk 

menggambarkan konsep serta pertimbangan-pertimbangan aspek keberlanjutan dnegan tujuan 
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untuk mengidentifikasi dan juga memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 

Penelitian terdahulu ke-tiga dilakukan oleh Armida Salsiah Alisjahbana seorang Menteri 

Perencanaan  Pembangunan Nasional dan juga merangkap sebagai Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional pada periode 2009 hingga 2014, dengan dibantu oleh Endah 

Murniningtyas selaku Deputi Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan BAPPENAS pada periode 2010 hingga 2016. Penelitian 

ini berjudul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : konsep, target dan strategi

implementasi”. Dalam penelitian ini memuat sejarah penyusunan SDG’s; MDG’s; konsep dan juga

indikator dari pembangunan berkelanjutan; kesiapan negara untuk melaksanakan SDG’s; serta

pilar ekonomi, sosial dan juga tata kelola. Penelitian ini menghasilkan penulisan dimulai dari 

sejarah dan juga proses penyusunan dari SDG’s, pencapaian dari MDG’s di Indonesia, selain itu

penulisan ini juga membahas mengenai konsep dan juga indikator dari pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. Dalam bagian ke tiga pada tulisan ini juga membahas mengenai pilar 

sosial, ekonomi dan juga tata kelola. Bagian terakhir dalam tulisan ini membahas mengenai strategi 

pencapaian SDG’s di Indonesia dan juga tantangan kelembagaan serta implementasinya di

Indonesia. 

Penelitian terdahulu ke-empat dilakukan oleh Hijrah Nasir dalam sebuah jurnal sosial 

politik dengan judul penelitian “Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui 

UMKM6 dan Koperasi Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus : Petani Madu Hutan di Taman 

Nasional Ujung Kulon). Dalam penelitian ini sang penulis menganalisis penguatan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan masyarakat desa khususnya petani madu yang berada di Ujung Kulon, 

dimana kemiskinan masih menjadi masalah di pedesaan ini. Melalui tulisannya penulis juga 

menganalisis pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dipedesaan 

melalui UMKM dan koperasi dengan tujuan untuk menghasilkan kerjasama produk yang 

berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan oleh Michael E. Porter dan Claas van der Linde, 

6 UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berarti bisnis atau usaha yang dijalankan
secara perorangan atau individu, rumah tangga ataupun badan usaha dengan skala kecil.



21

dimana dalam jurnal ini sang penulis menjelaskan win-win opportunities dalam ekonomi serta 

lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi dalam proses produksi. 

Dari keempat penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu sebelumnya diatas yang menjadi 

pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis ambil adalah fokus 

penelitian serta teori yang penulis gunakan. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan 

konsep pembangunan berkelanjutan dengan melihat sustainable development goals pada goal ke 

8 serta Teori Ekonomi Politik Neoklasik untuk menganalisis studi kasus yang penulis ambil. Pada 

penelitian ini penulis juga memfokuskan studi kasus yang akan diteliti hanya di Kota Sukabumi 

dan juga penelitian ini penulis lakukan dimasa pandemi dengan melihat inovasi yang 

dikembangkan oleh pemerintah yaitu melalui Pasar Tani Melayani Online untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan khususnya bagi kelompok tani dimasa pandemi. 
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2.7 Kerangka Penelitian 
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Alur dalam skripsi ini dimulai dari pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia khususnya 

Kota Sukabumi, dimana kondisi pandemi ini mengharuskan pemerintah dengan sigap 

mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang bertujuan untuk menekankan angka 

penyebaran Covid-19, tetapi kebijakan pembatasan aktivitas ini berdampak pada penurunan 

mobilitas serta perlambatan ekonomi khususnya pasar yang membuat pasar mengalami kegagalan 

dalam menjadi wadah untuk terjadinya transalsu jual-beli tanpa adanya hambatan. Kondisi ini juga 

berdampak tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga secara khusus berdampak terhadap petani 

sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Berangkat dari hal ini 

penulis kemudian ingin melihat menggunakan pisau analisis Teori Ekonomi Politik Neoklasik 

dimana ide dasarnya adalah mengenai kegagalan pasar dari adanya eksternalisasi dan public goods, 

sehingga peran pemerintah dituntut untuk dapat mengatasi masalah ini agar dapat memulihkan 

kembali aktivitas ekonomi para petani yang terdampak dari adanya pembatasan aktifitas sosial. 

Dengan dikeluarkannya inovasi PASTA MELON penulis juga melihat adanya tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah oleh karena itu penulis menggunakan 

konsep pembangunan berkelanjutan dengan melihat SDG’s (Sustainable Development Goal) 

fokusnya pada goal yang ke 8 terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Melihat 

kondisi yang terjadi saat ini yaitu di masa pandemi pemerintah tidak hanya sekedar dituntut 

mengeluarkan inovasi baru tetapi inovasi tersebut harus berfungsi secara berkelanjutan guna 

menumbuhkan lingkaran pertumbuhan ekonomi yang positif. 


