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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kondisi kegagalan pasar yang terjadi di Kota Sukabumi akibat dari pandemi Covid-19 serta 

hadirnya eksternalisasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang membatasi 

gerak manusia sebagai makhluk sosial membuat pasar tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya 

yang berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi secara sukarela antara penjual dan pembeli 

tanpa adanya pihak ketiga. Kondisi ini membuat beberapa pihak seperti masyarakat dan petani 

pada khususnya mengalami kesulitan. Pembatasan akses terhadap pasar ditambah dengan 

tingginya kasus Covid-19 di Kota Sukabumi membuat masyarakat enggan untuk pergi kepasar, 

kondisi ini membuat hasil tani yang biasa dijual dipasar menjadi tidak laku, sehingga petani 

mengalami penurunan pemasukan. 

 Melihat kondisi yang terjadi, peran pemerintah sebagai institusi tertinggi sangat diperlukan 

untuk dapat mengatasi masalah kegagalan pasar yang terjadi. Untuk itu, pemerintah Kota 

Sukabumi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi 

menciptakan inovasi baru yang rasional dengan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19 

yaitu dengan menerapkan sistem berbelanja kebutuhan panganan secara online menggunakan 

layanan yang kemudian di beri nama Pasta Melon atau Pasar Tani Melayani online Kota 

Sukabumi. 

Layanan Pasta Melon ini digagas oleh pemerintah Kota Sukabumi di masa pandemi 

melalui Dinas Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Sukabumi bidang TPHP yang 

berfokus kepada bidang pertanian dan tanaman pangan melalui kerjasama yang dibangun dengan 

para petani yang ada di Kota Sukabumi. Layanan ini mendukung petani sebagai pelaku UMKM 

dan memiliki tingkat ekonomi yang rendah untuk tetap dapat bertahan dimasa pandemi, selain itu 

dengan hadirnya layanan Pasta Melon masyarakat Kota Sukabumi yang kesulitan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan panganan sehari-hari menjadi terbantu dengan akses yang mudah tanpa 

harus keluar rumah. 

Bentuk layanan Pasta Melon juga merupakan inovasi yang dikeluarkan pemerintah Kota 

Sukabumi menggunakan sistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti yang 
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terdapat pada SDG’s Goal ke 8. Layanan Pasta Melon menjadi wadah baru bagi para petani untuk 

dapat melakukan transaksi jual beli secara lebih luas sehingga membuat perputaran kegiatan 

ekonomi yang terjadi menjadi lebih produktif serta melakukan pengembangan layanan dengan 

tidak hanya menjual sayuran segar saja tetapi petani juga mendapatkan keuntungan lebih dari 

menjual kebutuhan lain seperti hasil olahan pangan jadi, ikan, produk susu dan buah-buahan 

sehingga bisa menambah pemasukan mereka. Layanan Pasta Melon yang disediakan pemerintah 

Kota Sukabumi ini menjadi jawaban bagi masyarakat dan petani khususnya yang diperhadapkan 

dengan pilihan serta akses yang terbatas, dimana menciptakan layanan yang dapat diakses oleh 

banyak individu baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun sebagai wadah yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif secara berkelanjutan. 

5.2 Saran 

Melalui penelitian ini maka diharapkan layanan Pasta Melon dapat dikembangkan lebih 

lagi melalui kerjasama-kerjasama yang dapat dibangun dengan layanan e-commerce serupa 

lainnya, sehingga tidak hanya dapat melayani kebutuhan panganan masyarakat Kota Sukabumi 

saja tetapi juga dapat menjangkau pelayanannya di kota-kota lain yang lebih luas sehingga semakin 

banyak masyarakat dan petani yang dapat menerima manfaatnya. 


