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Sejak lama dipahami bahwa setiap tindakan 
intervensi pemerintah selalu mempunyai dua sisi, 
yakni dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang 
dihadapi masyarakat tetapi sekaligus berpotensi 
untuk meningkatkan kebergantungan masyarakat 
pada pemerintah.  Intervensi dapat menjadi solusi 
masalah tetapi sekaligus berkemungkinan 
menginisiasi masalah baru (yang mungkin jauh lebih 
serius), termasuk intervensi terkait harga pangan. 

Hal ini tidak dimaksudkan agar pemerintah tidak 
turut campur dalam setiap kegiatan masyarakat 
terkait upaya peningkatan produksi, kelancaran 
distribusi, dan konsumsi pangan.  Malah sebaliknya, 
pemerintah berkewajiban untuk memberikan 
dukungan teknis dan finansial, memfasilitasi upaya 
petani melalui berbagai kelembagaan pendukung, 
serta mengariskan kebijakan yang dapat memotivasi 
seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif 
dalam berbagai lini kegiatan membangun ketahanan 
pangan. 

Hanya saja, langkah intervensi itu perlu 
dipertimbangkan dengan ekstra cermat.  Pra-syarat 
intervensi adalah pemahaman yang tepat dan 
komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi, 
dan dipadu dengan pemahaman tentang dimensi 
sosio-kultural masyarakat yang bersangkutan.   

Bentuk intervensi yang terlalu jauh deviasinya dari 
kemampuan ekonomi, tingkat penguasaan teknologi, 
dan basis sosio-kultural masyarakat sasarannya dapat 
menjadi pilihan yang kurang tepat.  Kemungkinan 
pertama, intervensi ini akan secara tegas ditolak, atau 
tidak ditolak tetapi tidak diadopsi oleh masyarakat 
sasaran.   

Alternatif kedua, intervensi ini diterima tetapi 
kemudian selanjutnya masyarakat menjadi sangat 
tergantung pada pemerintah, karena akibat 
intervensi ini, masyarakat telah tercabut dari akar 
budayanya dan telah mengubah perilakunya.  Kasus 
yang terjadi misalnya ketika pak kades mengajak 
gotong-royong membersihkan saluran irigasi, maka 

masyarakat enggan berpartisipasi -walaupun untuk 
kepentingan sawahnya juga-, karena curiga jangan-
jangan ada dananya dari pemerintah?  

Saat ini, semangat gotong-royong dalam memelihara 
dan mengelola infrastruktur irigasi dan jalan desa 
telah hampir terkikis habis.  Kelembagaan tradisional 
pedesaan yang berlandaskan semangat kebersamaan 
sekarang telah sudah tinggal nama.  Hanya di daerah 
tertentu, eksistensi lembaga tradisional ini masih 
dirasakan, misalnya subak di Bali. 

Contoh lain dampak intervensi di masa lalu pada sub-
sektor pangan yang dapat dirasakan sampai sekarang 
adalah perubahan pola konsumsi pangan, dari 
keragaman sumber pangan pokok menjadi terfokus 
pada beras.  Walaupun telah dilakukan upaya melalui 
program diversifikasi pangan pokok, ternyata tidak 
terlalu gampang untuk mengembalikan keadaan 
tersebut.  Masyarakat saat ini sudah terlanjur sangat 
tergantung pada beras sebagai pangan pokok. 

Dampak intervensi yang kurang menguntungkan 
hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga.  
Kekeliruan dalam memilih bentuk intervensi sering 
terkait dengan upaya instan untuk menjawab 
permasalahan jangka pendek.  Masalah jangka 
pendek mungkin memang terselesaikan, tetapi 
langkah yang dipilih tersebut terkadang merupakan 
inisiasi dari masalah yang lebih serius di kemudian 
hari. 

Masalah yang dihadapi saat ini -yang menurut 
prediksi FAO juga akan menjadi masalah serius pada 
tahun-tahun berikutnya- adalah kenaikan harga 
pangan.  Lonjakan harga pangan ini gejalanya sudah 
tampak sejak 2006 dan sangat drastis terasa pada 
awal tahun 2008 ini. 

Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain 
semakin meningkatkan permintaan atas pangan 
selaras dengan peningkatan penduduk dunia, 
semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan 
untuk kegiatan produksi pangan, perubahan iklim 
global, meningkatnya ongkos produksi terutama 



terkait dengan kenaikan harga BBM, dan penggunaan 
bahan pangan untuk bioenergi. 

Kenaikan harga pangan dunia tentu akan 
mempengaruhi harga pangan dalam negeri.  
Kenyataan ini harus diantisipasi.  Langkah intervensi 
oleh pemerintah tentu perlu diambil.  Hanya saja -
sekali lagi- perlu dilakukan dengan cermat dan bukan 
merupakan solusi sesaat tetapi menjadi benih 
masalah yang lebih serius di masa depan. 

Langkah intervensi yang cenderung dilakukan oleh 
kebanyakan negara adalah membebaskan pajak 
impor pangan atau paling tidak mengurangi secara 
signifikan pajak impor tersebut, dengan harapan akan 
terjadi aliran bahan pangan memasuki pasar 
domestiknya. 

Kebijakan intervensi lainnya adalah melakukan 
operasi pasar dengan melepas stok pangan nasional, 
melakukan larangan ekspor produk pangan, 
melakukan pengendalian harga, dan/atau 
memberikan subsidi kepada konsumen.  Intervensi 
umumnya hanya terbatas pada komoditas pangan 
pokok. 

Semua jenis intervensi ini mengarah pada satu 
tujuan, yakni meredam lonjakan harga dan tegas 
lebih berpihak kepada konsumen.  Dibayangi ongkos 
politik yang sangat mahal yang harus dibayar, jika 
harga pangan menjadi tak terkendali, mayoritas 
negara-negara di dunia melakukan salah satu atau 
kombinasi dari jenis intervensi sebagaimana 
diuraikan di atas.   

Hanya 16 persen dari negara yang disurvei FAO yang 
tidak melakukan intervensi terkait dengan kenaikan 
harga pangan dunia saat ini.  Negara-negara yang 
tidak melakukan intervensi ini adalah negara-negara 
di benua Afrika, Amerika Latin dan Karibia, serta Asia 
Selatan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini dapat menjadi indikasi bahwa negara-negara 
tersebut tidak melakukan intervensi karena memang 
kurang mempunyai kemampuan untuk membayar 
ongkos intervensi. 

Ongkos yang mungkin harus dibayar jika melakukan 
intervensi adalah berkurangnya pendapatan dari 
pajak impor, menutup peluang untuk menangguk 
keuntungan dari ekspor pangan pada saat harga 
pangan dunia tinggi, mengurangi stok pangan 
nasional, beban tambahan untuk subsidi pangan 
kepada konsumen, dan merugikan produsen pangan 
karena harga dipatok rendah.  Kemampuan negara 
untuk membayar semua ongkos tersebut tentunya 
tidak tak terbatas. 

Intervensi ini, jika diniatkan sebagai langkah darurat 
dan bersifat sementara serta tidak dilakukan secara 
berlebihan, mungkin masih dapat diterima.  Akan 
tetapi perlu dibarengi atau paling tidak perlu segera 
diikuti dengan langkah nyata untuk meningkatkan 
produksi pangan domestik. 

Upaya pengendalian harga yang dilakukan secara 
berlebihan, jelas tidak memotivasi petani untuk 
meningkatkan produksi pangan.  Jika produksi 
pangan nasional tidak meningkat,  ongkos intervensi 
akan terakumulasi untuk jangka panjang.  Jelas ini 
akan menjadi bom waktu.  Akan mirip ceritanya 
dengan perjalanan panjang subsidi BBM yang sudah 
berlangsung sekian lama dan ternyata semakin sulit 
untuk mencabutnya. 

Semoga intervensi yang telah, sedang, dan akan 
dilakukan dapat menemukan titik ekuilibrium yang 
pas, yakni efektif untuk meredam kegusaran 
konsumen atas kenaikan harga di satu sisi, dan tetap 
mengairahkan petani untuk meningkatkan produksi 
pangan di sisi lainnya. 

 


