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BAB IV 

PENGEMBANGAN PASAR TANI SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAGI KELOMPOK TANI DI MASA PANDEMI 

MELALUI PROGRAM PASTA MELON 

 

Tingginya tingkat penularan Covid-19 baik di dunia maupun di Indonesia membuat World 

Health Organization menetapkan kasus penyebaran virus Covid-19 sebagai kasus darurat 

kesehatan secara global. Penyebaran virus yang sangat cepat menuntut pemerintah untuk sigap 

menangani kasus penyebaran Covid-19, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan 

pembatasan aktivitas sosial seperti PSBB dan PPKM yang diberlakukan di berbagai daerah di 

Indonesia salah satunya adalah Kota Sukabumi. Penerapan kebijakan PSBB dan PPKM ini 

memiliki tujuan guna menekankan angka penularan Covid-19 di masyarakat. Tetapi pembatasan 

aktivitas akibat kondisi darurat kesehatan yang terjadi ini membuat berbagai sektor penting 

penopang ekonomi terkena dampaknya, dimana salah satunya adalah sektor pertanian. Distribusi 

produk pertanian kepada pasar yang terhambat karena akses yang dibatasi membuat petani 

kehilangan pendapatannya, untuk itu pentingnya peran pemerintah sebagai institusi tertinggi 

dalam hal ini dibutuhkan guna menciptakan stabilitas daerah di masa pandemi serta mencegah 

terjadinya kebangkrutan yang masif di masyarakat khususnya petani. 

 

4.1 Pandemi Covid-19 Kota Sukabumi 

Pandemi Covid-19 sudah menjadi isu global yang harus segera ditangani dan diatasi oleh 

negara-negara di dunia. Worldometer.info mencatat bahwa pandemi Covid-19 telah menyebar di 

total 226 negara dan wilayah. Penyebaran ini terjadi akibat adanya interaksi masyarakat yang 

melakukan perjalanan baik lintas kota maupun negara. Penyebarannya yang cepat menjadikan 

pandemi Covid-19 menjadi fokus penting bagi negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit mencatat kasus positif Covid-19 pertama kali mulai masuk ke Indonesia pada tanggal 2 

Maret 2020, ketika dua orang yaitu seorang ibu dan anak yang bedomisili di Depok terkonfirmasi 
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positif Covid-19 setelah melakukan kontak langsung dengan seorang warga negara Jepang yang 

telah terjangkit virus Covid-19. 

Dimulai dari 2 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, tidak butuh waktu lama dalam 

waktu 11 hari sejak kasus pertama diumumkan, jumlah kasus positif Covid-19 bertambah menjadi 

69 orang dimana 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 5 kasus pertama tercatat sembuh. 

Penyebarannya yang sangat cepat membuat pandemi Covid-19 ini sudah menyebar ke total 34 

provinsi yang ada di Indonesia pada 9 April 2020, dengan kasus paparan tertinggi berada di DKI 

Jakarta, Jawa Barat serta Jawa Tengah. Pemerintah kemudian melakukan himbauan yang pertama 

kepada masyarakat untuk tidak panik serta tidak melakukan panic buying7. Melihat peningkatan 

dan penyebaran kasus Covid-19 yang cepat, pemerintah juga membentuk tim satuan tugas khusus 

untuk menanggulangi Covid-19 yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tanggal 27 

Maret 2020, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melaporkan jumlah kasus Covid-19 di 

Indonesia mencapai 1.406 kasus, dengan ini Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan 

Pemerintah atau PP Nomor 21 tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB8) 

dengan tujuan untuk mempercepat penanganan kasus Covid-19, selain itu Presiden Joko Widodo 

juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 mengenai penetapan kondisi 

kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19. Pembatasan sosial ini mulai berlaku di 

Indonesia pada tanggal 1 April 2020. Pada tingkatan daerah, mekanisme dan indikator dalam 

pemberlakuan PSBB juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, dimana 

pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat jika ingin 

memberlakukan PSBB di daerahnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).  

Pada tanggal yang sama saat PSBB mulai diberlakukan di Indonesia yaitu 1 April 2020, 

salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu Kota Sukabumi melalui 

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengumumkan kasus pertama warganya yang terkonfirmasi 

positif Covid-19, pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Kota Sukabumi mencatat pada hari 

7 Panic buying merupakan aktivitas belanja atau pembelian barang yang dilakukan secara berlebihan yang
disebabkan karena rasa panik yang dialami seseorang atau masyarakat, biasanya hal ini terjadi akibat dari adanya
fenomena genting atau situasi yang menciptakan rasa panik secara berlebihan.
8 PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan pembatasan kegiatan penduduk di suatu wilayah yang
terduga telah terinfeksi virus covid-19 dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus covid-19.
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yang sama masyarakat dengan status ODP (Orang Dalam Pemantauan) tercatat sebanyak 146 

orang serta PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sebanyak 18 orang (Kompas, 2020). 

Grafik 1. 

Tingkat Kenaikan Kasus Covid-19 di Kota Sukabumi Mulai Bulan April 2020 hingga Juli 

2021 setelah pemberlakuan PPKM Darurat 

 

Source : covid19.sukabumikota.go.id

 

Melalui data grafik tingkat kenaikan kasus Covid-19 diatas Kota Sukabumi perbulan April 

tahun 2020 telah mencatatkan sebanyak total 41 kasus positif Covid-19 dan kasus ini terus 

bertambah setiap bulannya. Seiring terjadinya pertambahan kasus Covid-19 di Kota Sukabumi, 

pemerintah Kota Sukabumi melalui Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengumumkan serta 

memberlakukan PSBB yang pertama pada tanggal 6 Mei 2020. Pemberlakuan PSBB ini bertujuan 

untuk memecah keramaian di pusat Kota Sukabumi, selain itu pemerintah Kota Sukabumi juga 

melakukan rekayasa lalu lintas9 guna memutus penyebaran penularan virus Covid-19 dari luar 

Kota Sukabumi masuk ke Kota Sukabumi, dimana salah satu faktor yang menyebabkan kasus 

mengalami kenaikan tidak terlepas dari mobilisasi yang terjadi baik antar wilayah kota seperti 

Bogor, Cianjur, Bandung serta DKI Jakarta yang letaknya tidak terlalu jauh dengan Sukabumi 

9 Menurut Homburger dan Kell (1981), rekayasa lalu lintas merupakan penanganan yang berkaitan dengan
perancangan geometrik, perencanaan serta oprasi lalu lintas jalan, penggunaan lahan dll yang berkaitan dengan
mode transportasi.
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maupun wilayah kabupaten yang juga mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 (Portal 

Sukabumi Kota, 2020).  

Kasus Covid-19 di Kota Sukabumi yang terus bertambah juga membuat pemerintah 

kembali menerapkan PSBB proposional. PSBB proposional ini tidak hanya berlaku bagi kota dan 

kabupaten Sukabumi saja tetapi melihat tingginya angka penularan Covid-19 di Jawa Barat sesuai 

instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2021 serta Keputusan Gubernur, PSBB ini 

diberlakukan di 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat mulai dari 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 

2021 dan kemudian diperpanjang hingga 22 Februari 2021 (Portal Sukabumi Kota, 2021). 

Berbagai upaya serta kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah untuk mencegah serta menurunkan angka penularan tetapi memasuki 

gelombang kedua pandemi Covid-19 kenaikan kasus masih tetap terjadi dan semakin meningkat, 

oleh karena itu kebijakan pemerintah mengenai mobilisasi masyarakat semakin diperketat melalui 

Pemberlakukan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau disingkat sebagai PPKM Darurat. 

Kota Sukabumi sendiri mulai memberlakukan PPKM Darurat ini mulai dari 3 Juli 2021 hingga 20 

Juli 2021, pemberlakuan PPKM Darurat ini juga berlaku untuk kawasan Jawa dan Bali. 

Disamping memberlakukan PPKM Darurat pemerintah Kota Sukabumi juga melakukan 

koordinasi dengan Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sukabumi terkait 

pengendalian stok persediaan bahan-bahan pokok bagi masyarakat serta memastikan bahwa stok 

bahan pokok dalam keadaan aman dan terkendali. Selain memastikan stok barang atau bahan 

pokok dalam kondisi yang aman, pemerintah Kota Sukabumi juga menetapkan pembatasan 

pembelian barang bahan pokok bagi masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penimbunan barang pokok dimasa pandemi (Portal Sukabumi Kota, 2020). 

 

4.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Perekonomian di Kota Sukabumi 

Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan mega urban 

Jabodetabek serta Bandung Raya. Jarak antara Kota Sukabumi dengan Ibu Kota Provinsi Jawa 

Barat yaitu 92 kilometer sedangkan jarak antara Kota Sukabumi dengan Ibu Kota Negara yaitu 

120 kilometer. Jarak yang cukup dekat ini menjadikan Kota Sukabumi memiliki tingkat mobilitas 

yang tinggi baik pergerakan barang ataupun sumber daya manusia, oleh karena itu pandemi Covid-
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19 di Kota Sukabumi tidak hanya memiliki dampak besar bagi sektor kesehatan tetapi juga sangat 

berdampak bagi sektor perekonomian.  

Penerapan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pertama kali 

di Kota Sukabumi pada 6 Mei 2020 dan berlanjut dengan pembatasan-pembatasan sosial lainnya 

hingga penerapan PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 membuat pertumbuhan serta perputaran 

ekonomi cenderung melambat. Penerapan pembatasan aktifitas sosial ini menuntut sektor 

perekonomian di Kota Sukabumi untuk dapat beradaptasi, dalam portal Komunikasi Dan 

Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi tahun 2020 menyebutkan bahwa 

pedagang kecil serta masyarakat yang bergerak di bidang perekonomian dimasa pandemi ini harus 

kehilangan pemasukan mereka sebesar 20 hingga 60 persen. 

Penerapan PPKM Darurat juga membuat berbagai macam sektor mengalami penutupan 

baik sebagian maupun penutupan total, disamping itu kapasitas kunjungan juga dibatasi di masa 

PPKM Darurat ini seperti yang lampir pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1 

Ketetapan Kapasitas Pekerja Dan Pengunjung Selama Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Di Kota Sukabumi

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) 

DARURAT KOTA SUKABUMI 

NO. KEGIATAN KAPASITAS DAN 
KETENTUAN 

1. Sektor Esensial meliputi :  
 Sektor Keuangan Dan Perbankan 
 Teknologi Informasi Komunikasi 
 Industri Orientasi Ekspor 
 Hotel Non-Karantina 

 Kapasitas pekerja 50% 
 Kapasitas pekerja 25% 

bagi sektor pemerintahan 
 Penerapan protokol 

kesehatan yang ketat 
2. Sektor Kritikal meliputi : 

 Sektor Energi 
 Kesehatan 
 Transportasi 
 Industri Makanan dan Minuman 
 Obvit Nasional 
 Kontruksi 
 Industri Kebutuhan Pokok Sehari-Hari 

 Kapasitas pekerja 100% 
 Penerapan protokol 

kesehatan yang ketat 

3. Pasar Tradisional  Kapasitas pengunjung 
50% dengan jam 
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oprasional s.d pukul 
20.00 WIB 

 Penerapan protokol 
kesehatan yang ketat 

4. Supermarket, Minimarket, Toko Kelontong, Toko 
Bahan Pokok Penting 

 Kapasitas pengunjung 
50% dengan jam 
oprasional s.d pukul 
20.00 WIB 

 Penerapan protokol 
kesehatan yang ketat 

5. Mall, Pusat Perbelanjaan, Pusat Perdagangan, 
Pertokoan Non-Bahan Pokok Penting 

 Mall dan pusat 
perbelanjaan ditutup 
sementara 

 Pertokoan non bahan 
penting : jam orasional 
s.d 16.00 

 Penerapan protokol 
kesehatan yang ketat 

6. Rumah Makan, café, Restauran, Lapak Jajanan, 
Pedagang Kaki lima 

 Tidak melayani makan 
ditempat dan hanya bisa 
menggunakan sistem 
take away (dibawa 
pulang) dan delivery 
(pesan antar) 

 Penerapan protokol 
kesehatan yang ketat 

7. Sektor Pendidikan meliputi : 
 Sekolah 
 Bimbingan Belajar 
 Lembaga Pendidikan 
 Perguruan Tinggi 

 100% melaksanakan 
pembelajaran secara 
online/daring 

8. Pernikahan  Maksimal kapasitas 30 
Orang 

 Dilarang makan ditempat 
(prasmanan) 

 Harus mendapat ijin dari 
kepolisian setempat dan 
satgas covid-19 

 Penerapan protokol 
kesehatan yang ketat 

9. Perjalanan  Mobil pribadi 
menerapkan protokol 
kesehatan 

 Motor pribadi dan ojek 
online maksimal 2 orang 
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 Angkutan kota maksimal 
6 orang 

 Transportasi umum 
kapasitas maksimal 70% 
dengan protokol ketat 

 Vaksin dosis 1 
 Hasil tes SWAB negatif 

H-1 perjalanan 
10. Tempat Ibadah meliputi : 

 Gereja 
 Masjid 
 Vihara 
 Pura 
 Tempat Umum Lainnya yang Difungsikan 

Sebagai Tempat Ibadah 

 100% ditutup untuk 
sementara 

11. Fasilitas Umum, Sarana Olahraga, Milik Pemerintah 
dan Swasta 

 100% ditutup untuk 
sementara 

12. Lokasi Seni dan Budaya, Tempat Wisata  100% ditutup untuk 
sementara 

13. Terminal dan Stasiun  70% dari kapasitas 
dengan pembatasan jam 
oprasional dan 
pengunjung 

 Penerapan protokol ketat 
14. Tempat Hiburan : Bioskop, Karaoke  100% ditutup untuk 

sementara 
15. Kegiatan Kontruksi  Kapasitas pekerja 100% 

dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang 
ketat 

16. Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Apotek, Toko 
Obat 

 Rumah sakit, toko obat 
dan apotek buka 24 jam 

 Menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat 

Source : portal.sukabumikota.go.id terkait PPKM Darurat Kota Sukabumi

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebijakan penerapan PPKM Darurat di Kota 

Sukabumi menyebabkan banyak sektor yang bergerak di bidang perekonomian mengalami 

pembatasan oprasional serta penurunan kapasitas pengunjung. Disektor perekonomian 

pembatasan ini berdampak 2 arah baik bagi para penjual ataupun pembeli, dimana kondisi ini 

membatasi gerak masyarakat sebagai makhluk sosial dalam melakukan transaksi jual-beli serta 
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berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi tidak pasti dan merubah sebagian 

besar tatanan hidup masyarakat terutama bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM 

salah satunya seperti petani. 

 

4.3 Dampak Pandemi Bagi Pelaku UMKM di Bidang Pertanian (Petani) di Kota 
Sukabumi 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris atau pertanian, hal ini berarti petani dan 

pertanian memiliki peranan yang sangat penting baik bagi pertumbuhan kehidupan maupun 

perekonomian secara nasional, selain itu sektor pertanian juga berperan penting terhadap penyedia 

bahan panganan bagi masyarakat. Besarnya sektor pertanian, membuat banyak masyarakat 

Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Di Indonesia sendiri sektor pertanian 

juga berperan sebagai penopang pertumbuhan industri, tetapi menyebarnya wabah Covid-19 

membuat terjadinya perlambatan pendistribusian hasil tani kepada masyarakat (Nursaiti, 2020).  

Di Kota Sukabumi sendiri khususnya, pandemi Covid-19 membuat gerak distribusi barang 

menjadi tidak pasti. Sejak diberlakukannya kebijakan Pemkot10 terkait pembatasan pergerakan 

manusia untuk mendukung penurunan angka penularan Covid-19 di Kota Sukabumi baik PSBB 

maupun PPKM masyarakat sama-sama diwajibkan untuk melakukan social distancing, tidak 

berkerumun serta disarankan untuk tidak keluar rumah. Disisi lain pemerintah juga menerapkan 

kebijakan pembatasan jam oprasional usaha dan melakukan re-focusing anggaran pemerintah. 

Kebijakan ini kemudian mempengaruhi aktivitas ekonomi diberbagai sisi sehingga membuat 

perputaran ekonomi di masyarakat menjadi melemah. Adanya pembatasan jam oprasional kerja 

pasar serta pembatasan kapasitan pengunjung sebanyak 50% menjadi salah satu faktor yang 

mempersempit pergerakan petani untuk dapat memasarkan hasil taninya.  

Pemasaran produksi pangan yang terhambat membuat terjadinya kelebihan supply 

produksi pangan hal ini membuat stok barang menumpuk dan menyebabkan nilai jual di tingkat 

produsen pangan terutama petani menjadi jatuh. Terbatasnya akses untuk melakukan transaksi jual 

beli dan sedikitnya masyarakat yang berkunjung ke pasar membuat petani menjadi kesulitan untuk 

dapat memasarkan hasil taninya kepada masyarakat dan membuat hasil panen petani yang dijual 

10 Merupakan singkatan dari Pemerintah Kota
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dipasar tradisional menjadi tidak laku, hal ini membuat petani yang menggantungkan hidupnya 

dari menjual hasil pertanian mengalami penurunan pemasukan (Dokumentasi Pimpinan 

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi - Warsa, 2020). 

 

4.4 Pasar Tani Melayani Online (PASTA MELON) Kota Sukabumi 

Gambar 5. 

Inovasi Layanan Belanja Online Pemerintah Kota Sukabumi Melalui DKP-3 

Source : https://covid19.sukabumikota.go.id/permudah-pemasaran-pangan-ditengah-pandemi-dkp3-
buka-pasta-melon/

Pendistribusian bahan pangan yang terhambat serta pasokan hasil bumi yang semakin 

menipis dipasaran membuat terjadinya kenaikan harga bagi konsumen, dimasa normal kendala-

kendala seperti ini mudah dipecahkan karena akses distribusi berjalan dengan lancar, tetapi di masa 

pandemi akses menjadi lebih terbatas dan pendistribusian barang dituntut untuk mentaati setiap 

kebijakan atau protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku. Guna memecahkan 

permasalahan ini, strategi rasional yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem belanja 

secara daring atau online. 

Inovasi ini kemudian diciptakan oleh pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sukabumi khususnya di bidang TPHP atau Tanaman 

Pangan Hortikultura Dan Perkebunan yang kemudian disebut sebagai Pasta Melon atau Pasar Tani 
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Melayani Online. Program Pasta Melon ini mulai dirancangkan pada bulan Maret tahun 2020 dan 

mulai dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Layanan Pasta Melon ini berjalan menggunakan 

sistem daring atau online melalui aplikasi WhatsApp Business yang dikelola serta dijalankan 

langsung oleh DKP-3 bidang TPHP. Pengelolaan layanan Pasta Melon yang dilakukan oleh DKP-

3 bidang TPHP ini meliputi update harga panganan, proses transaksi serta penyaluran panganan 

dari petani kepada masyarakat sebagai konsumen (Sri Mulyati – DKP-3 Bidang TPHP). 

 

Gambar 6. 

Inovasi Layanan Belanja Kebutuhan Panganan Secara Online Dimasa Pandemi 

 

Source : https://kdp.sukabumikota.go.id/2020/04/belanja-daring-manfaatkan-aplikasi.html

 

Layanan Pasta Melon merupakan terobosan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota 

Sukabumi dalam bidang pemasaran hasil pertanian secara online di masa pandemi yang digagas 

langsung oleh DKP-3, dengan tujuan untuk memfasilitasi serta menjembatani para petani sebagai 

produsen pangan dengan masyarakat sebagai konsumen. Layanan Pasta Melon juga diciptakan 

agar dimasa pandemi khususnya sejak diberlakukannya PSBB hingga PPKM di Kota Sukabumi 

yang membuat akses masyarakat terhadap pasar menjadi terbatas dan mengakibatkan petani 

merugi karena hasil taninya tidak terjual dipasaran menjadi terbantu. Dengan hadirnya layanan 

Pasta Melon ini para petani tetap dapat memasarkan produk hasil pertaniannya kepada konsumen 

rumah tangga khususnya masyarakat Kota Sukabumi. Dalam beberapa pembelian juga terdapat 
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pemesanan yang berasal dari luar Kota Sukabumi, pembelian dari luar Kota Sukabumi tetap dapat 

dilayani pembeliannya dibantu oleh para volunteer Pasta Melon dari DKP-3 bidang TPHP.  

“Untuk pengiriman kita juga sampai luar Kota Sukabumi masuk Kabupaten 

Sukaraja, Situ gunung, Cisaat ada juga pemesanan dari Depok, Tangerang, 

Jawa minta dipasok dari mulai beras, sayur, buah-buahan segala macem gitu” 

Wawancara dengan Tim Pasta Melon DKP-3 Kota Sukabumi Bidang 

TPHP 

Disamping sebagai wadah baru yang dapat membantu petani untuk dapat menjual hasil 

taninya dimasa pandemi, layanan Pasta Melon juga diciptakan Pemerintah Kota Sukabumi guna 

mencegah putusnya mata rantai pasokan pangan dari produsen pangan yaitu petani kepada 

masyarakat sebagai konsumen, dimana selama masa PSBB dan PPKM yang ditetapkan di Kota 

Sukabumi akses terhadap pasar menjadi sangat terbatas ditambah tingginya kasus Covid-19 

membuat Kota Sukabumi berada di zona merah penyebaran virus Covid-19. Hal ini kemudian 

membuat masyarakat Kota Sukabumi menjadi enggan untuk pergi ke pasar. Dengan hadirnya 

layanan Pasta Melon dapat bermanfaat untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan bahan 

pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari tanpa harus keluar rumah. 

“Pokoknya gimana caranya kita mulai aja dulu layanan ini, untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, karena pasar tetap buka tapi aksesnya terbatas 

pengamanan dimana-mana, jam oprasionalnya, tidak boleh berkerumun, ada 

pemeriksaan KTP juga tidak boleh berboncengan dengan yang alamatnya 

berbeda” 

“Ketakutan masyarakat juga kan tinggi jadi membantu banget (Pasta Melon)

ini” 

Wawancara dengan Tim Pasta Melon DKP-3 Kota Sukabumi Bidang 

TPHP 
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Gambar 7. 

Sistem Layanan Pasta Melon 

 

Source : https://portal.sukabumikota.go.id/16080/permudah-masyarakat-dalam-berbelanja-kebutuhan-
pangan-dkp3-buka-kembali-pasta-melon/

 

Dalam hal pelayanan, Pasta Melon memiliki sistem pengoprasian pemesanan melalui 

layanan aplikasi WhatsApp Business dimana harga panganan akan di update setiap harinya pada 

jam 9 pagi dan konsumen bisa memesan terlebih dahulu untuk kemudian dikirim keesokan 

harinya. Layanan antar hasil panganan dari petani kepada konsumen ini pada awalnya bekerja 

sama dengan layanan ojek online, tetapi melihat faktor biaya kirim maka layanan antar ini 

kemudian dikelola sendiri oleh tim Pasta Melon.  

“Untuk sistem antar tadinya kita bekerja sama dengan ojol, tapi karena kita 

(Tim Pasta Melon) juga tidak mau memberatkan konsumen karena ongkos 

kirim ojol yang mahal jadi kita dari anggota pasar tani semua berpartisipasi, 

kerja sama tim jadi ongkos kirim bisa lebih terjangkau” 

Wawancara dengan Tim Pasta Melon DKP-3 Kota Sukabumi Bidang 

TPHP 
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Layanan Pasta Melon ini dijalankan oleh DKP-3 Kota Sukabumi sebagai upaya untuk 

meningkatkan harga jual produk-produk dari petani kepada konsumen tetapi dengan standar harga 

panganan yang masih terjangkau bagi konsumen rumah tangga, selain itu Tim Pasta Melon dari 

DKP-3 Kota Sukabumi beserta para petani juga bekerja sama untuk meningkatkan layanan Pasta 

Melon bagi masyarakat dengan tidak hanya menyediakan sayuran segar langsung dari petani tetapi 

juga menyediakan bahan panganan lain seperti susu, buah-buahan, ikan dan produk olahan jadi 

seperti olahan sayur mayur untuk lauk pauk.  

“Pelanggan itu diusahakan benar-benar tidak keluar rumah, jadi masyarakat 

mau masak apa atau butuh apa, kita (Tim Pasta Melon) berusaha untuk 

menghadirkan itu, jadi jangan sampai ketika masyarakat butuh sesuatu 

(panganan) tetap pergi keluar” 

Wawancara dengan Tim Pasta Melon DKP-3 Kota Sukabumi Bidang 

TPHP 

Peningkatan variasi produk-produk panganan ini dikarenakan kebutuhan pangan rumah 

tangga yang tidak hanya terbatas pada sayur mayur saja, sehingga para volunteer DKP-3 beserta 

para petani Pasta Melon berusaha untuk membuat perkembangan pada produk yang disediakan 

sehingga kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota Sukabumi dapat terpenuhi dengan maksimal 

seperti yang tersaji pada gambar 8 dibawah ini.  

Gambar 8 
Produk hasil tani Pasta Melon dan produk kebutuhan konsumsi rumah tangga lainnya 

 
 Source : Pasta Melon, DKP-3 Kota Sukabumi 
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Pengambangan layanan Pasta Melon ini juga merupakan bentuk inovasi yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kota untuk mendukung terjadinya lingkaran pertumbuhan ekonomi yang positif 

serta berkelanjutan bagi para petani di Kota Sukabumi sebagai pelaku UMKM dan juga membantu 

masyarakat mendapat kebutuhan pangan mereka dengan harga yang lebih terjangkau 

dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran tanpa menurunkan harga beli dari petani, serta 

mendukung program pemerintah untuk dapat menjadi inovasi yang memiliki manfaat guna 

membantu pengendalian penularan penyakit menular Covid-19. Dalam hal ini seluruh aspek yang 

terlibat baik pemerintah, penyedia layanan, petani dan masyarakat menjadi kunci utama untuk 

terciptanya layanan yang berkelanjutan (DKP-3 Kota Sukabumi). 

4.5 Analisis Pengembangan Pasar Tani Melayani Online Sebagai Sarana Untuk 
Mewujudkan Serta Mendukung Terlaksananya Sustainable Devlopment Goals 

Pada bulan Maret tahun 2020, Coronavirus Disease atau biasa dikenal dengan sebutan 

Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Penyebarannya yang sangat cepat membuat pemerintah 

mulai menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas sosial baik dari luar maupun dalam negeri. 

Penyebaran Covid-19 ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan tetapi secara signifikan 

berdampak terhadap perekonomian secara nasional. Berbagai bidang kegiatan seperti pendidikan, 

sektor esensial, sektor kritikal, pasar baik tradisional maupun non-tradisional, hiburan, fasilitas 

umum serta kegiatan ibadah mengalami pembatasan aktifitas dan bahkan penutupan kegiatan 

secara total. Baik sektor pemerintahan maupun swasta sama-sama mengalami perlambatan yang 

dikarenakan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 mulai dari 

social distancing, work from home, PSBB dan PPKM. 

 Selain bidang-bidang diatas salah satu bidang krusial yang juga mengalami dampak dari 

pembatasan aktifitas akibat pandemi Covid-19 adalah bidang pertanian. Bidang pertanian 

merupakan salah satu bidang yang bergerak guna menopang ketahanan pangan dan perekonomian 

baik dalam skala nasional maupun dalam lingkup kecil seperti kota, tetapi dimasa pandemi Covid-

19 berbagai macam akses yang memiliki tujuan untuk menyalurkan produk panganan dari petani 

kepada masyarakat sebagai konsumen menjadi terganggu. Salah satu kota di Indonesia yang 

kemudian turut terkena dampak dari pembatasan seperti PSBB dan PPKM di bidang pertanian 

adalah Kota Sukabumi. 
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 Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 terkait PSBB serta melalui 

tahapan pengajuan, Kota Sukabumi kemudian menerapkan PSBB yang pertamanya tanggal 6 Mei 

2020. Penerapan PSBB yang pertama ini diakibatkan karena mulai meningkatnya kasus 

masyarakat yang terkonfirmasi positif terjangkit virus Covid-19 di Kota Sukabumi. Peningkatan 

kasus Covid-19 ini juga di faktori dari letak Kota Sukabumi yang berada diantara pusat 

pertumbuhan mega urban yaitu Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat serta Jakarta sebagai 

Ibu Kota Negara sehingga membuat tingkat mobilisasi menjadi tinggi.  

Seiring berjalannya waktu, peningkatan kasus Covid-19 juga mulai merata di setiap daerah 

terutama di Jawa Barat yang padat akan mobilisasi, oleh karena itu sesuai instruksi Menteri Dalam 

Negeri No. 2 tahun 2021 serta Keputusan Gubernur, Kota Sukabumi serta 27 kota dan kabupaten 

lainnya di Jawa Barat menerapkan PSBB yang ke dua yaitu PSBB Proposional. Baik PSBB yang 

pertama maupun PSBB proposional yang berlaku di Kota Sukabumi, membuat sebagian besar 

kegiatan transaksi yang terjadi di pasar melambat. Walaupun kegiatan dipasar berjalan dengan 

menggunakan protokol kesehatan, tetapi peningkatan kasus positif Covid-19 yang tinggi serta 

naiknya angka kematian akibat Covid-19 di Kota Sukabumi membuat masyarakat menjadi enggan 

untuk pergi kepasar.  

Masih tingginya angka penularan Covid-19 di Kota Sukabumi dan tidak adanya penurunan 

kasus sejak diumumkannya kasus positif  yang pertama di Kota Sukabumi seperti yang dapat 

dilihat pada grafik 1, membuat pemerintah pusat menetapkan Kota Sukabumi sebagai zona merah 

penyebaran virus Covid-19 dan memberlakukan PPKM Darurat di Kota Sukabumi. Berbeda 

dengan PSBB dimana kegiatan masih dapat berjalan dengan menggunakan protokol kesehatan, 

PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah pusat atas Kota Sukabumi memiliki peraturan lebih 

ketat. Beberapa sektor seperti hiburan, olahraga, layanan fasilitas publik baik milik pemerintah 

maupun swasta dan kegiatan peribadahan ditutup secara total. Selain hal ini, kegiatan yang berjalan 

disektor ekonomi seperti pasar baik tradisional maupun non-tradisional dibatasi jam oprasionalnya 

dan hanya dapat menampung maksimal 50% kunjungan perharinya (tabel 1). 

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan penelitian lapangan serta wawancara 

dengan pihak-pihak yang tergabung dalam layanan Pasta Melon didapati hasil bahwa ditengah 

kondisi tingginya angka penyebaran Covid-19 di Kota Sukabumi dan terbatasnya akses mobilisasi 

terhadap pasar, membuat masyarakat kesulitan untuk bisa mendapatkan bahan-bahan panganan 
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sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain masyarakat, kondisi ini juga yang 

menyebabkan petani kesulitan untuk memasarkan hasil taninya kepada masyarakat, jika kondisi 

ini dibiarkan maka akan membuat petani yang notabene termasuk kedalam masyarakat dengan 

kelas ekonomi menengah kebawah akan kehilangan pendapatannya.  

Kondisi yang terjadi ini kemudian dapat dilihat melalui perspektif Ekonomi Politik 

Neoklasik, dimana dalam Teori Ekonomi Politik Neoklasik ide dasarnya adalah mengenai 

kegagalan pasar, kegagalan pasar dalam Ekonomi Politik Neoklasik yang dimaksud adalah dimana 

pasar tidak berhasil untuk memberikan peluang bagi individu untuk dapat mencapai tingkat 

pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang 

ada. Kondisi pasar yang tidak berjalan dengan optimal ini kemudian memunculkan istilah 

eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan efek yang muncul dari tindakan suatu aktor baik positif 

maupun negatif yang kemudian bedampak terhadap aktor lain. Teori Ekonomi Politik Neoklasik 

sendiri melihat bahwa terjadinya eksternalisasi dapat mengganggu efisiensi kegiatan dalam 

perekonomian. Pada dasarnya semua transaksi yang terjadi didalam pasar bersifat pribadi antara 

penjual dan pembeli tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga, tetapi ketika terjadi kegagalan pasar 

membuat pihak ketiga seperti pemerintah dapat turut berperan. 

Dalam kasus yang terjadi di Kota Sukabumi, sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pasar 

berjalan dengan normal dan berfungsi secara pribadi sebagai mana mestinya sebagai tempat 

terjadinya transaksi jual-beli antara pedagang dan konsumen tanpa adanya hambatan dan pihak ke 

tiga, tetapi munculnya pandemi Covid-19 ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai 

kebijakan seperti PSBB dan PPKM untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Kota 

Sukabumi, kebijakan yang dikeluarkan ini kemudian berdampak terhadap penurunan mobilisasi 

pada pasar dikarenakan akses yang dibatasi. Kondisi pasar yang berjalan dengan tidak optimal 

membuat pasar tidak dapat memenuhi kebutuhaan masyarakat secara maksimal dengan sumber 

daya yang ada yaitu hasil tani dari petani, hal ini membuat pasar di Kota Sukabumi mengalami 

kegagalan.  

Disamping itu terbatasnya akses kepada masyarakat karena kapasitas kunjungan hanya 

dibatasi maksimal 50% perharinya, itu berarti ada 50% masyarakat lainnya yang juga 

membutuhkan akses terhadap pasar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka tetapi tidak 

dapat mengakses sebagai mana mestinya. Disisi lain juga ada para petani yang kesulitan untuk 
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dapat memasarkan hasil taninya dikarenakan kapasitas yang sedikit dan jam oprasional yang 

dibatasi membuat hasil tani menjadi tidak laku, sehingga berdampak terhadap pemasukan ekonomi 

para petani di Kota Sukabumi. Dari hal ini dapat dilihat bahwa terjadinya eksternalisasi dari adanya 

kebijakan terkait pembatasan gerak manusia sebagai makhluk sosial dan akses terhadap ruang 

publik dalam hal ini pasar membuat pasar berjalan tidak optimal sehingga mengakibatkan kegiatan 

ekonomi menjadi tidak efisien. Kondisi kegagalan pasar akibat dari adanya eksternalisasi inilah 

yang kemudian dalam Teori Ekonomi Politik Neoklasik membuat peran pemerintah untuk dapat 

menangani kondisi ini sangat diperlukan. 

Sama halnya seperti ekternalisasi, dalam Teori Ekonomi Politik Neoklasik juga terdapat 

jenis kegagalan pasar lainnya yaitu barang publik atau public goods. Jenis kegagalan ini terjadi 

akibat barang publik yang dibutuhkan oleh banyak individu tidak tersedia. Pengadaan barang 

publik ini sendiri tidak bisa didapatkan oleh individu di pasar, tetapi pemerintah sebagai aktor 

institusi yang memiliki sentralisasi lebih kuat dibandikan dengan pasarlah yang dapat 

menyediakan dan mengatasi masalah ini. Oleh karena itu pemerintah Kota Sukabumi melalui 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi mengeluarkan inovasi untuk 

menjawab permasalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan layanan 

teknologi yaitu Pasta Melon atau Pasar Tani Melayani Online.  

Pasar Tani Melayani Online merupakan suatu inovasi layanan belanja kebutuhan pokok 

secara daring atau online. Sebagai bentuk pengadaan barang publik layanan aplikasi Pasta Melon 

ini disediakan, dikelola dan dijalankan langsung oleh DKP-3 Kota Sukabumi. Layanan publik ini 

juga diciptakan tidak hanya berguna bagi masyarakat Kota Sukabumi yang kesulitan dalam 

mengakses pasar guna pemenuhan kebutuhan pangan mereka dimasa pandemi, tetapi yang 

terutama inovasi layanan Pasta Melon juga diciptakan untuk mendukung para petani agar dapat 

memiliki kehidupan yang layak dan berkelanjutan dimasa pandemi. 

Dengan menggunakan layanan Pasta Melon yang di aplikasikan secara online masyarakat 

Kota Sukabumi tidak harus keluar rumah hanya untuk sekedar pemenuhan kebutuhan pangan, 

karena kebutuhan pangan dapat dipesan secara online yang kemudian akan diantar kerumah 

masing-masing. Selain dapat menekankan angka penularan virus Covid-19, inovasi layanan Pasta 

Melon juga mendukung program pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini 

sesuai dengan goal yang terdapat dalam sustainable development goals yaitu pada goal ke 8 terkait 
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pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, karena ditengah kondisi pandemi pemerintah 

tidak hanya dituntut untuk dapat menciptakan suatu inovasi saja, tetapi inovasi tersebut harus 

memiliki fungsi yang berkelanjutan, untuk itu Pasta Melon ini diciptakan tidak hanya berfungsi 

sebagai pengadaan barang publik sesuai dengan Teori Ekonomi Politik Neoklasik tetapi juga dapat 

berjalan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Pengembangan inovasi pasar tani melalui pasar tani melayani online ini juga menjawab 

permasalahan yang terdapat pada goal ke 8 dalam SDG’s dimana walaupun banyak kemajuan 

terjadi di berbagai bidang tetapi tidak semua kalangan dapat menikmati kemajuan ataupun 

pekerjaan yang layak, oleh karena itu dimasa pandemi pemerintah memfasilitasi tidak hanya bagi 

masyarakat tetapi petani pun tetap dapat memasarkan hasil produksi taninya kepada masyarakat 

dengan wadah yang berbeda dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi 

ini membuka kesempatan kerja yang layak bagi para petani yang sebelumnya merasakan kesulitan 

dalam memasarkan hasil produksinya kepada masyarakat tetapi dengan fasilitas layanan Pasta 

Melon yang diciptakan pemerintah Kota Sukabumi melalui DKP3 ini petani menjadi terfasilitasi 

dan tidak ada hasil tani yang terbuang sia-sia dikarnakan kegagalan yang terjadi pada pasar. 

Selain membantu petani memasarkan hasil taninya kepada masyarakat Kota Sukabumi, 

layanan Pasta Melon juga berkembang memenuhi kebutuhan panganan lainnya diluar beras dan 

sayuran segar seperti panganan yang sudah diolah, penyediaan produk susu dan buah-buahan. 

Pengembangan ini menjawab kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang tidak hanya sebatas 

sayur-mayur saja untuk dikonsumsi, selain itu peningkatan pengembangan layanan yang terdapat 

dalam Pasta Melon juga bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif. Pembangunan 

ekonomi yang inklusif dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan menumbuhkan lingkaran 

ekonomi yang positif serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

Dalam Sustainable Development Goals goal ke 8 sendiri melihat pentingnya 

pengembangan teknologi untuk dapat mendukung tercapainya SDG’s Goal 8 seperti 

pengembangan layanan aplikasi Pasta Melon dengan pemanfaatan teknologi secara digital. 

Diciptakannya layanan Pasta Melon juga memenuhi target 8.2 yang terkandung pada goal ke 8 

yaitu mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diverifikasi peningkatan 

serta inovasi teknologi termasuk fokusnya melalui sektor yang memberikan nilai tinggi serta padat 

karya, dimana layanan Pasta Melon ini memberikan akses bagi para petani untuk dapat 
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meningkatkan produktivitas ekonomi mereka melalui pengembangan layanan pada Pasta Melon. 

Melalui pengembangan layanan kebutuhan pangan ini petani tidak hanya memiliki pemasukan dari 

menjual sayuran segar saja tetapi petani juga mendapatkan keuntungan lebih dari menjual hasil 

olahan pangan jadi, produk susu dan buah-buahan sehingga bisa menambah pemasukan mereka. 

Selain terpenuhinya target 8.2 dalam SDG’s goal ke 8, Pasta Melon juga memenuhi target 

8.3 dalam SDG’s goal ke 8 yaitu mengenai menggiatkan kebijakan pembangunan guna 

mendukung kegiatan yang produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, 

inovasi dan kreatifvitas, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan 

menengah. Dikeluarkannya inovasi layanan Pasta Melon oleh pemerintah Kota Sukabumi 

membuat hadirnya wadah baru bagi para petani untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara 

lebih luas sehingga membuat kegiatan ekonomi yang terjadi menjadi lebih produktif, disamping 

itu juga hadirnya Pasta Melon membuat petani memiliki lapangan pekerjaan yang lebih layak. 

Inovasi Pasta Melon yang dikeluarkan pemerintah melalui DKP-3 ini juga merupakan bentuk 

dukungan pemerintah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti petani agar dapat terus 

berkembang walaupun dimasa pandemi. 

Oleh karena itu dikeluarkan nya inovasi Pasta Melon ini sangat relevan dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan SDG’s goal ke 8. Pasta Melon juga sangat relevan 

dengan Teori Ekonomi Politik Neoklasik sebagai bentuk dari pengadaan barang publik atau public 

goods, hal ini dikarenakan satu-satunya cara rasional untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi 

di Kota Sukabumi akibat dari terbatasnya akses sosial dan mobilisasi dimasa pandemi adalah 

dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dimana teknologi ini juga bersifat berkelanjutan dan 

memiliki nilai tambah sebagai layanan yang juga dapat membantu pengendalian penyebaran 

Covid-19 terutama di pusat-pusat keramaian seperti pasar. Layanan Pasta Melon ini menjadi 

jawaban bagi masyarakat dan petani khususnya yang diperhadapkan dengan pilihan yang terbatas 

(Constrained choice) seperti ide dasar yang terdapat dalam Teori Ekonomi Politik Neoklasik 

akibat adanya kelangkaan ataupun keterbatasan akses, sehingga membuat layanan Pasta Melon ini 

menjadi urutan peringkat paling tinggi yang dapat diakses oleh banyak individu baik dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup maupun sebagai wadah yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang positif secara berkelanjutan sehingga layanan ini menghasilkan nilai kepuasan 

(satisfaction) dan juga kegunaan (utility) 


