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Harga pangan mulai menunjukkan kenaikan sejak 
tahun 2006 dan diprediksi akan tetap tinggi di masa 
yang akan datang.  Berdasarkan indeks harga pangan 
FAO, pada tahun 2006 harga pangan naik sekitar 8% 
dibanding tahun 2005. Tahun 2007 kenaikan 
mencapai 24%.  Selanjutnya untuk periode 3 bulan 
pertama 2008, kenaikan harga pangan mencapai 
53% dibandingkan dengan periode yang sama pada 
tahun 2007.  Selama periode ini, harga beras naik 
46%.  Fakta tentang kenaikan harga pangan ini tentu 
merupakan berita buruk, dan semakin tidak 
menggembirakan ketika membaca ramalan FAO 
bahwa harga-harga pangan akan tetap tinggi. 

Kenaikan harga ini dipicu dan dipacu oleh kenaikan 
permintaan pangan selaras dengan laju kenaikan 
jumlah penduduk, kenaikan ongkos produksi 
terutama terkait dengan kenaikan harga BBM, dan 
penggunaan bahan pangan sebagai bahan baku bio-
energi.  Penggunaan bahan pangan untuk bio-energi 
ini memang masih terbatas pada beberapa negara 
tertentu, tetapi jumlahnya cukup signifikan.  
Misalnya, di Amerika Serikat pada tahun 2007, 23% 
produksi jagung digunakan untuk produksi bio-
ethanol.  Di Brazil, 54% produksi tebu dipakai 
sebagai bahan baku produksi bio-ethanol pada tahun 
yang sama. 

Amerika Serikat merupakan penghasil jagung utama 
dunia.  Demikian pula halnya dengan Brazil yang 
merupakan penghasil gula utama dunia.  
Penggunaan bahan pangan secara signifikan untuk 
bioenergi di kedua negara ini jelas akan mengurangi 
pasokan bahan pangan dunia.  Akibatnya tentu harga 
komoditas pangan ini akan naik.  Tahun 2008, 
Amerika Serikat diprediksi akan menggunakan lebih 
dari 30% produksi jagungnya untuk bahan baku bio-
ethanol. 

Upaya untuk memperluas lahan produksi pangan 
juga terkendala oleh keterbatasan lahan subur yang 
masih tersisa.  Untuk memanfaatkan lahan-lahan 
marjinal dalam proses produksi pangan tentu 
membutuhkan upaya ekstra, baik dalam pemilihan 

teknologi yang tepat untuk diaplikasikan, maupun 
tambahan beban ongkos produksinya. 

Perubahan iklim global dapat pula menjadi kendala 
tambahan dalam proses produksi pangan.  Selain 
secara langsung menjadikan beberapa sentra 
produksi menjadi kurang optimal untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman, juga menjadikan faktor iklim 
semakin sulit diprediksi, sehingga memperbesar 
kemungkinan gagal panen. 

Potret kondisi yang digambarkan di atas memang 
sangat dominan warna kelabunya dan wajar kalau 
cenderung ditanggapi dengan sikap khawatir.   Jika 
ada rasa khawatir, maka itu harusnya dianggap 
sebagai sesuatu yang normal saja, karena yang lebih 
penting adalah bagaimana kita mengekspresikan 
rasa khawatir tersebut ke dalam bentuk tindakan. 

Tindakan yang ditunjukkan oleh publik dapat bersifat 
negatif -memperburuk kondisi ini- misalnya dengan 
secara panik membeli dan menimbun stok bahan 
pangan untuk kepentingannya pribadi atau lebih 
buruk lagi untuk mencari keuntungan finansial.  
Tetapi dapat pula ditanggapi secara positif, yakni 
dengan melihat ini sebagai peluang untuk berusaha.  
Untuk masuk ke bisnis produksi pangan.  Untuk 
kembali melihat profesi petani sebagai profesi yang 
semakin menjanjikan di masa yang akan datang.   
Sementara bagi petani sendiri, hal ini dapat menjadi 
motivasi untuk meningkatkan produktivitas 
lahannya. 

Mari kita tinjau kembali tingkat produktivitas lahan 
pertanian kita.  Sebagai contoh dapat kita lihat pada 
komoditas pangan paling strategis di negara kita, 
yakni padi.  Walaupun varietas padi yang mempunyai 
potensi daya hasil tinggi (8-12 ton/hektar) telah 
digunakan petani, namun produktivitas padi rata-
rata nasional baru mencapai sekitar 4,6 ton/hektar.  
Masih ada kesenjangan hasil yang besar antara 
capaian dan potensi. 

Ada beberapa faktor penyebab potensi hasil belum 
mampu dicapai petani, antara lain karena petani 



belum mengaplikasikan teknologi produksi yang 
direkomendasikan (menggunakan benih, pupuk, dan 
pestisida yang tepat jenis, dosis, dan waktu), 
keterbatasan jaringan irigasi dan infrastruktur 
pendukung pertanian, kendala akses petani ke 
lembaga permodalan, dinamika iklim yang sulit 
diprediksi, dan jika terus ditelusuri maka akan 
semakin panjang daftar 'alasan' ini. 

Faktor penyebab yang diuraikan di atas 
sesungguhnya hanyalah merupakan masalah 
simptomatik -yang lebih gampang dideteksi- tetapi 
masalah fundamentalnya adalah rendahnya motivasi 
petani untuk meningkatkan produktivitas lahannya 
karena tidak ada insentif finansial yang diperolehnya 
jika upaya tersebut dilakukan.  Selama ini 
peningkatan produktivitas lahan seiring dengan 
peningkatan ongkos produksi, sehingga tidak 
berakibat pada peningkatan kesejahteraan petani. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada 
kenyataannya lebih terarah pada penanganan 
masalah simptomatik tersebut, yakni umumnya 
berupa upaya membantu petani dalam memperoleh 
sarana produksi, misalnya bantuan benih dan subsidi 
pupuk.  Bentuk upaya lain adalah memberikan 
bantuan modal atau membuka akses bagi petani 
untuk mendapatkan modal kerja. 

Upaya yang terfokus pada penanganan masalah 
simptomatik tersebut kelihatannya belum 
membuahkan hasil yang sesuai harapan.  
Produktivitas padi sejak 1990 tidak lagi meningkat 
secara signifikan.  Tahun 1990, produktivitas padi 
adalah 4,30 ton/hektar, hanya meningkat menjadi 
4,40 ton/hektar tahun 2000 dan menjadi 4,62 
ton/hektar tahun 2006.  Bandingkan besaran 
peningkatan tersebut dengan kesenjangan yang 
masih lebar antara hasil capaian dengan potensi 
hasil padi varietas unggul yang digunakan tersebut. 

Sulitnya meningkatkan produktivitas lahan pertanian 
mungkin disebabkan karena petani sering 
diposisikan hanya sebagai komponen mesin 
produksi.  Jika petani tidak berprilaku sebagai 
komponen mesin produksi tersebut, maka itu 
dianggap sebagai penyimpangan dan dituding 
sebagai penyebab gagalnya program pertanian.  
Selama ini belum dirasakan upaya yang serius untuk 
mensejahterakan petani. 

Ada beda tujuan dalam kegiatan produksi pangan.  
Petani menginginkan melalui partisipasinya dalam 

proses produksi pangan ini, akan meningkatkan 
kesejahteraannya.  Pemerintah mentargetkan 
melalui program yang dilaksanakan, akan tercapai  
pemenuhan kebutuhan pangan nasional, jika 
mungkin surplus.  Perbedaan tujuan ini 
menyebabkan program pemerintah sering tidak 
seiring-sejalan dengan harapan petani. 

Kenaikan harga pangan telah membuat risau negara-
negara pengimpor pangan -baik yang mengimpor 
penuh maupun yang hanya mengimpor sebagian 
kecil dari porsi kebutuhan nasionalnya.  Hal ini 
disebabkan karena pangan merupakan komoditas 
politik yang strategis.  Untuk menjaga agar harga 
pangan domestiknya tidak melonjak tajam, beberapa 
negara menerapkan berbagai jenis kebijakan, 
termasuk mengurangi atau menghapuskan pajak 
impor pangan, dengan harapan semakin besar 
volume bahan pangan yang mengalir masuk pasar 
domestiknya. 

Kebijakan lain yang dilakukan adalah melarang 
ekspor komoditas pangan, paling tidak untuk 
sementara sampai tercapai kondisi surplus pangan 
nasionalnya.  Beberapa negara juga melakukan 
operasi pasar dengan menggunakan stok pangan 
nasional dan/atau memberikan subsidi atau bantuan 
kepada konsumen dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pangannya. 

Secara domestik, dampak kenaikan harga pangan 
adalah berbeda untuk masyarakat perkotaan dan 
masyarakat pedesaan.  Masyarakat perkotaan yang 
pada dasarnya lebih merupakan konsumen (net-
consumer) pangan, tentu akan bertambah beban 
hidupnya dengan kenaikan harga pangan, atau 
dengan kata lain tingkat kesejahteraannya 
cenderung menurun. 

Sebaliknya, kenaikan harga pangan ternyata telah 
berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat 
pedesaan di beberapa negara -sebagaimana yang 
dilaporkan oleh FAO- misalnya di Vietnam, 
Madagaskar, Pakistan, dan Ghana.  Sayang data 
Indonesia tidak dilaporkan dalam konteks ini.   

Untuk negara dengan sektor pertanian pangan yang 
dominan di pedesaan, seperti Vietnam,  peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan tersebut bukan 
hanya dialami oleh para petani, tetapi juga ikut 
dinikmati oleh penduduk desa yang non-petani, 
karena peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat 
pedesaan tersebut. 



Kencenderungan ini mestinya dapat dijadikan 
momentum yang pas untuk mensejahterakan petani 
kita dan 'membiarkan' petani menjadi lebih 
termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, yang 
indikator utamanya adalah peningkatan 
produktivitas lahan yang ia kelola.  Resultan dari 
semua ini tidak lain adalah peningkatan produksi 
pangan nasional. 

Kembali bergairahnya subsektor pertanian tanaman 
pangan mungkin akan menjadi pemicu untuk 
gerakan masyarakat untuk kembali ke desa 
(ruralisasi).  Sekaligus berarti mengurangi tekanan 
terhadap perkotaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akan lebih cantik jika kecenderungan tersebut 
dibarengi dengan upaya untuk menyediakan 
dan/atau memperbaiki infrastruktur pedesaan, 
terutama infrastruktur transportasi dan komunikasi 
yang akan sangat penting dalam menunjang 
pertumbuhan ekonomi pedesaan. 

Hanya satu pertanyaan yang tersisa, yakni: Adakah 
yang berani menanggung ongkos politik yang 
mungkin terjadi selama dinamika harga pangan ini 
masih/sedang berlangsung? Sebelum suatu tingkat 
ekuilibrium harga pangan tercapai antara daya beli 
konsumen dan kemampuan produksi pangan oleh 
petani. 

 


