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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

Sejauh penggalian literatur yang dilakukan oleh penulis, penulis 

menemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah yang memebahas terkait 

intervnsi harga, walaupun beberapa penelitian menunjukkan tidak hanya 

terhadap intervensi pemerintah melainkan pada objek lainnya, seperti peran 

pemerintah, harga yang adil dalam islam,dan sebagainya. Untuk mendukung 

persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang disebutkan 

sebelumnya, penyusun berusaha melakukan penggalian terhadap literatur yang 

relevan terhadap masalah yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan intervensi harga ada delapan, 

diantaranya adalah: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh  M. Arif Hakim (2015) tentang 

peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar perspektif islam. Hasil 

dari penelitian tersebut dimana untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme 

pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting.Rasulullah SAW 

sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai pengawas pasar (al-Hisbah) yang 

berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur 

atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar (Hakim, 2015, hal. 

38). 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mubarroh Azizah tentang harga 

yang adil dalam mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam perspktif islam. 

Hasil dari penelitian tersebut Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan 

oleh kekuatan pasar yaltu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan 

permlntaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, 

tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat 

harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenangwenang 

dengan menalkkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan 

kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan 
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mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara 

kepentingan orang banyak, mencegah penimbunan dan menghapuskan 

kedzaliman (Mubarroh, 2012, hal. 83). 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan tentang 

tinjauan hukum islam terhadap intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga 

beras melalui oprasi pasar. Hasil dari penelitian tersebut di katakana bahwa 

peran pemerintah berikut kebijakannya, adalah kewajiban terpenting dari 

sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang diperintahkan agama. 

Sehingga penetapan kebijakan oprasi pasar berikut mekanismenya dianggap 

masih relevan utuk diterapkan di Indonesia karena dampak maslahatnya lebih 

banyak daripada mudharatnya (Kurniawan, 2010, hal. 79). 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nafis Irkhami tentang 

intervensi Negara dalam perekonomian, Menyimpulkan bahwa Tujuan 

intervensi negara dalam perekonomian melalui kebijakan publik Islam adalah 

keterjaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Upaya itu 

dilakukan dengan mendorong individu agar dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka 

miliki. Politik ekonomi inilah yang menjadi garis dasar kebijakan fiskal Islam 

dan akan sangat terlihat dalam fungsi alokasi dan distribusi (Irkhami, 2016, hal. 

500-501). 

Kelima. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Nauli tentang fluktuasi 

dan disparitas harga cabai di Indonesia menyimpulkan, Dalam enam tahun 

terakhir, terjadi fluktuasi harga cabai.Kenaikan harga tertinggi terjadi pada 

Desember 2014. Sedangkan harga terendah terjadi pada bulan Juli - Agustus 

2011.Fluktuasi tersebut disebabkan waktu tanam cabai yang sangat 

dipengaruhi cuaca.Disparitas harga antar daerah mengalami penurunan pada 

komoditas cabai merah keriting dan cabai merah besar.Rekomendasi kebijakan 

yang dapat disampaikan adalah pemerintah perlu mengembangkan penanaman 

cabai diluar musim (off season) dan pengaturan penanaman cabai sehingga 

mampu mencukupi kebutuhan pada saat pasokan berkurang.Selain itu juga 
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perlu mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi cabai di luar Jawa. 

Manfaat dari langkah ini adalah meningkatkan produksi secara nasional dengan 

pemerataan pasokan lebih baik sehingga disparitas harga cabai antar daerah 

menjadi kecil (Nauli, 2016, hal. 67). 

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh M Zainul Abidin disimpulkan 

bahwa kebijakan sosial melalui penetapan bea masuk beras sebagaimana telah 

diatur, terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2011, 

selaras dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan mendukung 

kesejahteraan petani padi. Kebijakan Bea masuk beras melindungi daya saing 

beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras 

domestik serta mendorong harga Gabah Kering Panen di tingkat petani di atas 

Harga Pembelian Pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani. Kebijakan 

tersebut mendukung kepastian usaha tani dan peningkatan pendapatan petani 

padi (Abidin, 2015, p. 226). 

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh manat rahim tentang dampak 

kebijakan harga dan impor beras berkesimpulan bahwa kebijakan harga dan 

impor beras berpengaruh secara nyata dan positif terhadap harga beras di pasar 

lokal maupun harga beras di tingkat konsumen. Pengaruh impor beras terhadap 

harga di tingkat petani maupun harga di tingkat konsumen adalah negatif. 

Pengaruh positif kebijakan harga terhadap harga beras di tingkat petani 

maupun di tingkat konsumen disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk 

menjamin ketersediaan dan kelangsungan produksi beras. Sementara itu 

pengaruh negatif impor beras terhadap harga beras, disebabkan kebijakan 

pemerintah mengimpor beras pada saat panen raya, permintaan pasar tidak 

berubah dan kurangnya informasi harga beras di tingkat petani. Kebijakan 

harga dan impor beras berpengaruh secara nyata terhadap nilai tukar petani. 

Pengaruh kebijakan harga terhadap nilai tukar petani adalah positif, sedangkan 

pengaruh impor beras terhadap nilai tukar petani adalah negatif. Pengaruh 

positif kebijakan harga terhadap nilai tukar petani disebabkan oleh penetapan 

harga beras atau harga gabah sering diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan 
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pokok lainnya. Di samping itu penetapan harga beras atau harga gabah diikuti 

dengan peningkatan daya beli masyarakat. Pengaruh negatif impor beras 

terhadap nilai tukar petani disebabkan oleh jumlah absolut beras yang masuk 

melebihi total produksi, kebijakan pemerintah tentang impor beras dan 

berfluktuasinya harga-harga komoditi pertanian atau meningkatnya harga-

harga kebutuhan pokok lainnya yang tidak diikuti dengan peningkatan harga 

gabah di tingkat petani. Berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan nilai 

tukar petani sebagai akibat dari kebijakan harga beras dan impor beras, maka 

diperlukan perencanaan yang terarah dan berjangka panjang dalam penetapan 

harga gabah di tingkat petani, sehingga kesejahteraan petani dalam jangka 

panjang terus meningkat. Untuk menjamin kelangsungan hidup petani dan 

keluarganya, perlu adanya jaminan asuransi komoditi untuk menghadapi 

kegagalan panen. Untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani maupun di 

tingkat konsumen pemerintah perlu operasi pasar setiap bulan dan 

mengantisipasi harga beras dunia (Rahim, 2010, p. 35). 

Kedelapan, Islam mengakui kemerdekaan individu, tetapi Islam tidak 

memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang 

bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi ekonomi pasar yang adil. 

Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa menghentikan spekulasi harga, 

mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka yang lemah, baik konsumen 

maupun pedagang kecil. Oleh karena itu, negara harus berperan secara aktif. 

Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan dengan apa yang dikenal 

dengan intervensi dalam terminologi kapitalis. Dengan kata lain, menurut 

Islam peranan negara sangat penting terutama dalam mengendalikan harga 

pasar. Masyarakat boleh menentukan harga pasar tetapi tidak bebas.Jika 

kebebasan itu lalu menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi masyarakat, 

maka pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya (Mujaitun, 2014, p. 

104). 

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prianto tentang evaluasi 

impor daging sapi berkesimpulan bahwasannya hasil parameter dugaan dilihat 
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dari sisi penawaran, bahwa peranan populasi sapi nasional nyata (P<0,15) 

meningkatkan panawaran daging peternakan rakyat, (elastisitas yang rendah). 

Populasi sapi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan produksi daging sapi 

secara umum, karena performan (bobot hidup) yang rendah. Program IB dalam 

analisis belum mampu memperbaiki kualitas sapi yang ada, sedangkan laju 

perkembangan usaha peternakan rakyat tidak banyak dipengaruhi oleh harga 

daging yang berlaku (Priyanto, 2005, p. 283). Berdasarkan kesimpulan tersebut 

ada suatu hal yang mencengangkan dimana harga ternak tidak terpengaruh dari 

harga daging, jika diperdalam maka dapat disimpulkan bahwa naik turunnya 

harga daging bukan karena kurangnya stock daging, akan tetapi lebih kearah 

permainan mereka para pedagang daging. 

 

Tabel Perbandingan Penelitian terdahulu dengan Penelitian peneliti 

No 
Judul Jurnal 

dan Tahun 
Keterangan Kesimpulan 

1. Harga Yang 

Adil Dalam 

Mekanisme 

Pasar dan 

Peran 

Pemerintah 

dalam 

Perspektif 

Islam (2012) 

Partisipasi negara atau 

pemerintahan di sini 

hanya akan ditentukan 

ketika ketidakstabilan 

muncul, maka 

pemerintah harus 

menentukan harga untuk 

mempertahankan 

kepentingan publik serta 

menghindari 

penimbunan dan 

ketidakadilan. 

Persamaan, Penelitian ini 

difokuskan untuk mencari 

dasar hukum Islam dalam 

intervensi harga. 

Perbedaan, Penelitian ini 

akan lebih dititik berratkan 

terhadap peran dan fungsi 

negara dalam membawa 

masyarakat kearah yang 

lebih baik. 

2. Intervensi 

Negara Dalam 

Perekonomian: 

Penelitian ini mencoba 

mencari pemahaman 

konseptual dari elemen 

Persamaan, Mencari titik 

temu antara peran nyata 

pemerintahan dalam 
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No 
Judul Jurnal 

dan Tahun 
Keterangan Kesimpulan 

Melacak 

Epistemologi 

Politik-

Ekonomi Islam 

(2016) 

dasar aspek ilmiah 

termasuk pandangan 

dunia dan epistemology 

partisipasinya membangun 

perekonomian rakyat 

Perbedaan, Penelitian ini 

tidak hanya membahas 

bagaimana peran 

pemerintah, tetapi lebih 

kepada kejadian nyata yang 

terjadi di pemerintahan 

NKRI 

3. Fluktuasi dan 

Disparitas 

Harga Cabai Di 

Indonesia 

(2016) 

Penelitian ini 

menggunakan data 

sekunder time series 

yang berasal dari 

Kementerian 

Perdagangan, Kemen-

terian Pertanian dan 

Badan Pusat Statistik 

(BPS). Data harian 

harga cabai dari 

Kementerian 

Perdagangan diguna-kan 

untuk menganalisis 

fluktuasi harga .Data 

sekunder yang dianalisis 

adalah harga pada 

periode Januari 2010 

sampai Desember 2015. 

Persamaan, ada kesamaan 

penelitian yang terletak dari 

objek yang diteliti, dimana 

objek utama penelitian 

sama-sama tentang harga 

cabai yang selalu 

mengalami fluktuasi 

Perbedaan, Dalam 

penelitian ini bukanlah 

cabai yang menjadi actor 

utama penelitian, 

melainkan para produsen 

cabai lah yang menjadi 

objek utama penelitian ini 

4. Price Menggunakan Persamaan, Dalam 
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No 
Judul Jurnal 

dan Tahun 
Keterangan Kesimpulan 

Intervention 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Harga 

Perspektif 

Barat dan 

Islam (2013) 

metodologi penelaahan 

pustaka, dimana dititik 

beratkan 

keperbandingan antara 

dua aliran sehingga 

ditarik benang merah 

dalam penarikan 

kesimpulannya 

penelitian ini juga 

digunakan metode telaah 

pustaka dalam meneliti 

inervensi harga 

Perbedaan,Peneliti 

sebelumnya hanya 

mengambil kesimpulan dari 

pembahasan telaah pustaka, 

Sementara dalam penelitian 

ini, Kesimpulan dari 

telaahpustaka akan 

dituangkan kembali dalam 

hasil penelitian secara 

langsung 

5. tinjauan hukum 

islam terhadap 

intervensi 

pemerintah 

dalam 

stabilisasi 

harga beras 

melalui oprasi 

pasar 

Penelitian ini 

menggunakan 

metodologi telaah 

pustaka dengan 

mengumpulkan 

kesimpulan dari 

pembahasan beberapa 

rujukan yang 

bersangkutan 

Persamaan, Sama-sama 

meneliti tentang intervensi 

pemerintah dalam 

berpartisipasi di pasar 

perspektif islam 

Perbedaan,Penelitian ini 

bukan hanya mengambil 

kesimpulan sepihak, tetapi 

juga akan melihat kejadian 

riil di lapangan, sehingga 

diharapkan akan mendapat 

kesimpulan yang lebih 

relevan 

6. Peran Menggunakan metode Persamaan, Sama-sama 
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No 
Judul Jurnal 

dan Tahun 
Keterangan Kesimpulan 

Pemerintah 

tentang 

Pengembangan

Perekonomian 

dalam  

Perspektif 

Ekonomi 

Kapitalis, 

Sosial Islam 

(2014) 

tinjauan pustaka, dimana 

permasalahan dikupas 

lebih dalam yang 

akhirnya ditarik sebuah 

kesimpulan 

intervensi harga menjadi 

objek prnrlitian. 

Perbedaan, Cara pandang 

yang berbeda dalam 

pembahasan, dimana kasus 

yang menjadi topi bahasan 

pun berbeda alur. 

7. Dampak 

Kebijakan 

Impor Beras 

dan Ketahanan 

Pangan Dalam 

Perspektif 

Kesejahteraan 

Sosial (2015) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

pustaka dan penyesuaian 

data dari beberapa 

dokumen yang nantinya 

disesuaikan dengan 

landasan teoritis yang 

paling sesuai. 

Persamaan, Sama-sama 

menggunakan metode 

pustaka untuk menjawab 

salah satu rumusan masalah 

yang ada. 

Perbedaan, Objek 

penelitian yang berbeda, 

dimana peraturan tentang 

masing-masing objek 

tersebut juga berbeda. 

8. Dampak 

Kebijakan 

Harga dan 

Impor Beras 

terhadap Nilai 

Tukar Petani di 

Pantai Utara 

Jawa Barat 

Penelitian ini dilakukan 

di daerah Pantai Utara 

Jawa Barat dengan 

menggunakan data time 

series dari tahun 1970 

sampai dengan tahun 

2002. Model analisis 

yang digunakan analisis 

Persamaan, Penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang 

dampak suatu kebijakan 

yang diambil dan 

ditetapkan oleh pemerintah 

terhadap petani. 

Perbedaan, Penggunaan 

metode yang berbeda 
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No 
Judul Jurnal 

dan Tahun 
Keterangan Kesimpulan 

(2010) regresi transformasi log 

dengan time lag. Suatu 

model regresi dengan 

model distributed lag 

apabila variabel-variabel 

bebasnya terdiri dari 

nilai-nilai untuk waktu 

yang sedang berjalan 

dan nilai-nilai pada 

waktu yang lalu. 

dimana dalam penelitian ini 

rumusan yang harus 

dijawab membutuhkan 

lebih dari satu metode.  

9. Evaluasi 

Kebijakan 

Impor Daging 

Sapi Melalui 

Analisis 

Penawaran dan 

Permintaan 

(2005) 

Penelitian kebijakan 

impor daging sapi, 

dilakukan 

dengan menggunakan 

data sekunder tahun 

1981-2001 (time series 

data). Analisis 

dilakukan dengan 

pendekatan model 

ekonometrika, yang 

dirumuskan dalam 

bentuk persamaan 

simultan, dengan 

metode two 

stage least squares (2 

SLS ). Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa 

teknologi Inseminasi 

Persamaan, Persamaan di 

sini terlihat bahwa sannya 

penelitian ini mencari 

akibat bagi pasar khususnya 

produsen setelah adanya 

import. 

Perbedaan, Perbedaan 

yang amat sangat terlihat 

yang paling riil adalah 

objek penelitian, serta 

variable penelitian tersebut 

juga berbeda. 
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No 
Judul Jurnal 

dan Tahun 
Keterangan Kesimpulan 

Buatan (IB) belum 

mampu memacu 

perkembangan produksi 

daging lokal, sedangkan 

impor daging sapi 

sangat nyata (P<0.10) 

dipengaruhi oleh tarif 

daging impor (elastisitas 

-2.48), tetapi tidak nyata 

dipengaruhi oleh harga 

riel daging 

impor. 
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Peneliti Dengan Penelitian Terdahulu 

Sumber : Telaah Pustaka 

B. Landasan Teori 

Seiring dengan kehidupan bernegara, sebuah pemerintahan memiliki 

peran aktif dan vital dalam peningkatan perekonomian masyarakat. 

Pengawasan serta regulasi yang tepat di butuhkan masyarakat demi kemajuan 

perekonomian bangsa yang diharapkan. Sehingga pemerintah tidak bisa 

gegabah dalam mengambil suatu keputusan, karena dalam pengambilan suatu 

kebijakan perlu dipertimbangkan dengan matang dampak bagi masyarakat baik 

dari segi konsumen maupun produsen. Semua itu demi tercapainya suatu 

Negara yang aman dan selalu dalam keberkahan. Sehingga dalam pengambilan 

keputusan pemerintah harus memperhatikan beberapa hal penting. 

1. Mekanisme pasar  

Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama 

perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada 

umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam 
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mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan 

perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa 

akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk 

memperbaikinya. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor 

produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan 

ekonomi disebabkan karena hal tersebut memiliki beberapa kebaikan, 

yaitu (Sukirno, 2010, p. 7): 

a. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. 

b. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. 

c. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. 

d. Pasar menggalakan penggunaan barang dan faktor produksi secara 

efisien. 

e. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Dalam sebuah pasar pasti tidak bisa terlepas dari adanya 

permintaan dan penawaran. Permintaan menurut Kotler (1990) yang 

dikutip dalam buku yogi adalah keinginan akan produk yang spesifik 

yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. 

Kekuatan permintaan tergantung pada harganya (Yogi, 2004, p. 7). 

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang 

pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu (Mashuri, 

2007, p. 76). Permintaan ada dua, yaitu permintaan individu  (firm) dan 

permintaan pasar (market).  Permintaan individu adalah permintaan 

sejumlah barang oleh konsumen pada berbagai tingkat harga barang. 

Sedangkan permintaan pasar  adalah penjumlahan dari permintaan 

individu-individu, dengan kata lain kumpulan dari permintaan-

permintaan individual membentuk permintaan pasar. 

Di dalam mekanisme pasar, sisi permintaan dan sediaan bersama-

sama menentukan baik kuantitas barang yang akan dibeli dan dijual 
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maupun harga relatifnya. Permintaan dan sediaan saling berinteraksi 

secara serempak baik dalam perdagangan internasional maupun dalam 

pasar-pasarmestik atau lokal. Sisi permintaan dari setiap pasar 

ditentukan oleh selera dan penghasilan para pemakai produk. Selera dan 

penghasilan konsumen akan menghambat bagaimana kuantias barang 

yang diminta akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam harga. 

Hukum permintaan adalah jika harga naik, jumlah barang yang 

diminta akan turun, demikian pula sebaliknya, jika harga turun, jumlah 

barang yang diminta akan naik (Rosyidi, 2006, p. 294). Dengan kata 

lain, jika jumlah barang yang lebih banyak dipasarkan, barang-barang itu 

hanya akan terjual dengan harga yang lebih rendah. 

Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

penjual (produsen) pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu 

(per hari, per minggu, per tahun). Seperti dalam permintaan menurut 

ekonomi mikro dijelaskan bahwa penawaran juga dapat digolongkan 

menjadi penawaran perorangan dan penawaran pasar (Sukirno, 2010, p. 

37). 

Hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan antara harga 

barang/jasa dan jumlah yang ditawarkan positif. Artinya, jika harga naik, 

jumlah yang ditawarkan juga naik. Demikian pula sebaliknya jika harga 

turun, jumlah yang ditawarkan juga mengalami penurunan dengan syarat 

ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. 

Secara eksplisit, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang 

ditawarkan oleh pengusaha (ceteris paribus) (Sukirno, 2010, p. 43). 

2. Definisi Harga dan Keseimbangan Harga 

Salah satu pendapat para ahli mengatakan bahwa harga adalah 

jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan 
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untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk  dan pelayanan 

yang menyertainya (Stanton, 2000, p. 268). Sementara menurut Simamora 

(Simamora, 2001, p. 31)pengertian harga adalah sejumlah nilai yang 

dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk. 

Keseimbangan atau equilibrium adalah situasi dimana semua 

kekuatan yang ada dipasar, yaitu penawaran dan permintaan berada dalam 

keadaan seimbang. Dalam keadaan seperti ini harga dan jumlah barang 

yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. 

Konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau 

mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Maka permintaan sama 

dengan penawaran (Rozalinda, 2016, p. 172). 

Jika harga dibawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan 

permintaan. Sebab permintaan akan meningkat, dan penawaran menjadi 

berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi 

kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan 

menurun.Bila ditunjukan dalam bentuk kurva, maka harga keseimbangan 

merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. 

Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan penawaran 

yang berbunyi bila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah 

penawaran, maka harga akan naik, sedangkan jika jumlah penawaran lebih 

besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun (Raharja & 

Manurung, 2004, p. 38). 

3. Harga Yang Adil Dalam Sejarah Pemikiran Barat 

Dikiutip oleh budiono dalam bukunya menerangkan bahwa penulis 

Jerman Rudolf Kaulla menyatakan, “Konsep tentang justum pretium 

(harga yang adil) muncul pertama kali di Roma, dengan latar belakang 

pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam 

kasuskasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia 

menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini 

hanya menggambarkan sebagian dari bagaimana cara harga dibentuk 
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dengan pertimbangan etika dan hukum. Pada masa itu etika merupakan 

bagian dari filsafat sehingga doktrin tentang harga juga bagian dari sistem 

filsafat itu. Dalam operasionalnya, penciptaan harga harus memanfaatkan 

otoritas penguasa melalui pendekatan hukum. Untuk mencapai harga yang 

adil maka penguasa pada akhirnya seringkali mengeluarkan kebijakan 

penetapan harga (Boediono, 2000). 

Harga dibentuk lebih dengan pertimbangan keadilan daripada 

pertimbangan ekonomi. Ilmuwan pada abad pertengahan yang 

pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa 

berikutnya adalah St Thomas Aquinas. Tanpa secara eksplisit menjelaskan 

definisi harga yang adil dikutip oleh Budiono dalsa bukunya tertulis bahwa 

Aquinas menyatakan, “sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap 

tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama 

dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Aquinas 

mengutip pernyataan Cicero: “seluruh muslihat, tentu saja, tidak bisa 

dieliminasi dari perjanjian, hingga penjual tak bisa memaksa seseorang 

untuk menawar dengan harga lebih tinggi. Juga, tak bisa pembeli memaksa 

untuk membeli dengan harga yang lebih rendah”.Ia juga menyatakan, 

“harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya 

dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa 

mendatangkan kerugian bagi penjual dan juga, suatu barang bisa 

dibolehkan secara hukum dijual lebih tinggi dari pada nilainya sendiri, 

meskipun nilainya tak lebih dibanding harga dari pemiliknya”. Dari 

beberapa pernyataan ini terlihat jelas pendekatan etika dan hukum yang 

digunakan oleh Aquinas dalam menganalisis harga sebenarnya. Selain itu 

juga terdapat ilmuwan yang telah menganalisis harga dari sisi ekonomi 

sebelum Aquinas, yaitu Albertus Magnus (1193-1280).Ia berpendapat, 

“dua barang dagangan sama dalam nilainya dan nilai tukarnya akan 

menjadi adil bila dalam produksinya menunjukkan persamaan biaya buruh 

dan pengeluaran lainnya”. Namun, Magnus tidak memberi definisi yang 
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rinci tentang biaya ini, kecuali hanya menekankan pada evaluasi atau 

conditio atau status sosial : adil, sebagai hasil kerja perorangan tergantung 

pada kelasnya, jadi pada nilai dari jasajasanya (Boediono, 2000).  

Pada teori lain transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di 

pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan barang 

dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak 

tersebut, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai apabila apa 

yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual. 

Secara grafik, persetujuan ini tercapai apabila keluk permintaan berpotong 

dengan keluk penawaran, sebab hanya pada posisi inilah apa yang 

dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual 

(Boediono, 2000, p. 45). 

Teori ekonomi konvensional, harga bagi pengguna mencerminkan 

nilai manfaat. Perbedaan yang diperolehi daripada sesuatu barang. 

Semakin tinggi perbedaan manfaat (kerelaan membayar untuk tambahan 

satu unit barang), maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh 

pengguna. Berdasarkan hukum perbedaan manfaat berkurangan, 

perbedaan manfaat adalah lebih tinggi bila jumlah barang yang digunakan 

itu sedikit. Oleh sebab itu, bila kuantitas yang digunakan sedikit pengguna 

yang rela membayar harga yang tinggi. Kerelaan membayar berkurangan 

bila kuantitas yang digunakan bertambah. Fenomena ini yang ditunjukkan 

oleh keluk permintaan pengguna yang bercerun negatif. Bagi pengeluar 

pula, harga mencerminkan harga modal sesuatu barang. Semakin banyak 

kuantitas yang hendak ditawar, semakin tinggi perbedaan harga yang akan 

terlibat. Oleh karena itu pengeluar hanya akan menambah kuantitas yang 

ditawarkan jika harga barang meningkat dan ini ditunjukkan oleh 

penawaran yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan.  

Harga keseimbangan pasaran ditentukan melalui proses tawar 

menawar antara penggunaan dan pengeluaran dapat tercapai apabila 

kuantiti yang sanggup diminta oleh pengguna bersamaan dengan kuantiti 
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ini nilai perbedaan manfaat pengguna bersamaan dengan perbedaan harga 

modal. Bila harga berada pada keseimbangan tiada tekanan untuk ia turun 

atau naik. (Faedah boleh ditakrifkan sebagai bayaran yang dibayar oleh 

peminjam kepada pemberi pinjaman ke atas modal yang digunakan. 

Bayaran tersebut boleh dilihat sebagai bentuk sewaan yang dibayar oleh 

peminjam kepada pemberi pinjaman, sebagai suatu bentuk ganti rugi atas 

kehilangan modal yang boleh digunakannya semasa modal itu 

dipinjamkan kepada peminjam tersebut (Kellison, 1989, p. 10). 

Harga keseimbangan menimbulkan kesamaan dalam kuantitas yang 

diminta dan kuantitas yang ditawarkan. Perlu diingatkan bahwa harga 

keseimbangan mempunyai dua ciri-ciri penting, yaitu : 

a. Mereka adalah harga-harga yang secara spontan akan menimbulkan 

dirinya melalui tindakan kuasa permintaan dan penawaran.  

b. Apabila tertumbuh, mereka akan teguh kecuali kuasa-kuasa 

permintaan dan penawaran sendiri berubah. (Khera, 1978, p. 117) 

Menurut Walras pada buku The Nature Of Price Theory yang 

diterjemahkan dalam buku Hakekat Teeori Harga, keseimbangan itu akan 

stabil jika disebelah kiri titik keseimbangan, misalnya titik B jumlah yang 

ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta, dan jika disebelah 

kanan titik keseimbangan, jumlah yang diminta lebih besar daripada 

jumlah yang ditawarkan. Artinya adalah pada tingkat harga yang lebih 

tinggi daripada harga keseimbangan, para penjual akan menawarkan 

jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang hendak dibeli oleh pembeli, 

hal ini akan mendorong harga turun sampai tingkat keseimbangan, dan 

pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan, para 

pembeli bersedia membeli jumlah yang lebih besardaripada jumlah yang 

hendak ditawarkan oleh para penjual, hal ini mendorong harga naik sampai 

ketingkat keseimbangan (Sitohang, 1970, p. 231). 
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4. Intervensi Harga Oleh Pemerintah 

Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan 

harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah 

sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat 

dilakukan dalam bentuk intervensi secara laungsung maupun tidak 

langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak 

langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau 

produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan 

kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price). 

a. Intervensi Pemerintah secara Langsung 

1) Penetapan Harga Minimum (floor price), Penetapan harga 

minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah 

bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk 

dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga 

pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada 

tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah 

dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli 

produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. 

Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah 

akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) 

kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme 

penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya 

praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di 

luar harga minimum. 

2) Penetapan Harga Maksimum (ceiling price), Penetapan harga 

maksimum atau Harga Eceran Tertinggi  (HET) yang dilakukan 

pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan 

HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap 

terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). 

Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga 
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maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di 

Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, 

dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif 

kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya 

penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga 

mendorong terjadinya pasar gelap. 

b. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung 

1) Penetapan pajak, Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh 

pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-

beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi 

produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif 

pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut 

menyebabkan konsumen membeli produk dalam dalam 

negeri yang harganya relatif lebih murah.  

2) Pemberian subsidi, Pemerintah dapat melakukan intervensi 

atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu 

melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan 

pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang 

kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan 

yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya 

mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan 

ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga 

untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus 

untuk menekan laju inflasi (Universitas Riau, 23). 
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Pemerintahan akan berupaya mengintervensi harga bahan pokok, 

sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat ungkap Ketua Komisi 

Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di Kemenkop Jakarta. Dirinya 

mencontohkan untuk gula misalnya, pemerintah telah menetapkan harga 

eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogramnya. Beliau menambahkan, KPPU 

sudah mencermati rantai distribusi bahan makanan strategis tiap 

komoditas, untuk memantau simpul-simpul yang berpotensi menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat sehingga terjadi permainan harga. 

Penguasaan pangsa pasar yang besar berpotensi disalahgunakan. Sejumlah 

bahan makanan strategis yang telah diidentifikasi bakal mengalami 

kenaikan harga, diantaranya beras, daging sapi, daging ayam, bawang 

merah, gula, cabe, kedelai, jagung, garam, serta minyak goreng (Bempah, 

2017). 

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati mengungkapkan, 

sesuai dengan arahan Pemerintah, Bulog melepas beras impor ke pasar 

sebagai upaya untuk menstabilkan harga komoditas pangan tersebut. 

"Sepanjang harga masih tinggi, kita akan terus lakukan itu,". Dalam 

mendistribusikan beras, Siti menyebut, Bulog juga dibantu oleh sejumlah 

BUMN lain, di antaranya Pertani dan Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(PPI). Pada Februari lalu, pemerintah melalui Bulog telah mengimpor 

beras sebanyak 261 ribu ton. Sedianya beras tersebut akan digunakan 

sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan 

beras impor dari gudang Bulog dan mendistribusikannya ke pasar-pasar 

sebagai bentuk intervensi harga. "Kita akan melakukan intervensi pasar. 

Selama masih ada beras dari dalam negerinya ya itu, kalau enggak ada ya 

kita pakai beras impor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Darmin Nasution (Sa'diyah, 2018). 

 

5. Intervensi Harga Dalam Perspektif Islam 
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Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan 

secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan 

pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. 

Jadi harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi 

atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak yang lain (P3EI (UII), 2009, p. 332). 

Penentuan harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas mekanisme 

pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan 

penawaran atas azas sukarela (‘an taradhiin), sehingga tidak ada satu pihak 

pun yang teraniaya atau terzalimi. Dengan syarat kedua belah pihak yang 

bertransaksi mengetahui mengenai produk dan harga di pasaran (Amrin, 

2007, p. 75). 

Hal tersebut tergambar dalam kurva di bawah ini: 

 

 

Grafik 2.1. Grafik Penentuan Harga Dalam Ekonomi Syariah 

Sumber :  Strategi Pemasaran Asuransi Syariah (Amrin, 2007) 

P menggambarkan harga dan Q merupakan produk yang terejual, 

sementara garis yang menuju titik 0 merupakan penawaran dan satunya 

merupakan permintaan. Ketika semua garis tersebut bertemu dalam suatu 

titik maka akan terjadi keseimbangan harga. 

http://4.bp.blogspot.com/-va3Q_7qqKVI/VO3jHyoqH-I/AAAAAAAAAao/qflBpD78Wnk/s1600/ip1.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-va3Q_7qqKVI/VO3jHyoqH-I/AAAAAAAAAao/qflBpD78Wnk/s1600/ip1.PNG�
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Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang berdasarkan 

atas kekuatan permintaan dan penawaran. 

a. Titik keseimbangan pasar akan terjadi ketika permintaan bertemu 

dengan penawaran secara bebas (‘antaradhin minkum) 

b. Jika proses mencapai titik keseimbangan ini terganggu maka 

pemerintah harus melakukan intervensi. 

 Kaitannya dengan mekanisme pasar, Islam memberikan kebebasan 

dalam penentuan harga. Pasar adalah penentu harga, artinya pihak 

manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar. Semua itu bergantung 

pada kekuatan permintaan dan kekuatan pasar. Dalam konsep Islam, 

pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara 

sukarela (Sudarsono, 2004, hal. 152). 

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau yang kita kenal dengan 

Ibnu Taimiyah dalam karyanya Majmu’ Al-Fatawa mengemukakan bahwa 

“standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak 

diperbolehkan dan ada pula yang adil lagi diperbolehkan. Jika harga itu 

mengandung kezhaliman kepada manusia dan memaksakan mereka untuk 

menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau menghalangi mereka 

dari sesuatu yang dihalalkan kepada mereka, maka ini adalah haram. Jika 

mengandung keadilan di antara manusia, yaitu mengambil tambahan atas 

harga yang berlaku, maka ini boleh bahkan wajib”. (Taimiyah, 2005, hal. 

26) 

Dalam pembahasan negeri dan kota Ibnu Khaldun mengemukakan 

bahwa “bila kota luas dan banyak penduduknya, harga kebutuhan pokok 

murah, dan harga kebutuhan pelengkap mahal. Sebaliknya akan terjadi bila 

orang-orang yang tinggal di kota sedikit dan peradabannya lemah”. 

(Khaldun, 2000, hal. 421) 

Al-Ghazali tidak menjelaskan tentang permintaan dan penawaran 

dalam terminologi modern, tetapi dalam tulisannya ia menjelaskan tentang 
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bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang 

naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika 

petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, makaia akan menjualnya 

pada harga yang lebih murah. (Al-Ghazali, 2002, hal. 227) 

Konsep Islam menjelaskan bahwa pertemuan permintaan dengan 

penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak 

yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga 

tersebut. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang 

membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela 

sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Intervensi harga 

hanya akan menimbulkan excess demand atau excess supply dan 

selanjutnya menimbulkan pasar gelap (penyeludupan). Pasar gelap inilah 

yang menjadi potensi timbilnya kolusi dan korupsi (Hafidhuddin, 2003, p. 

72). 

Seperti dalam kurva di bawah ini: 

 

Grafik 2.2. Kurva Perbandingan HPP Dengan HET 

Sumber : Islam Aplikatif (Hafidhuddin, 2003)  

Penjelasan kurva : 

a. Ketika pemerintah menetapkan floor price sebesar P*, sementara 

harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan 

penawaran (excuss supply) sehingga kondisi tersebut menimbulkan 

kerugian bagi pihak penjual. Contoh, Ketika pemerintah menetapkan 

harga eceran beras sebesar Rp. 10.000,- sementara harga 

http://3.bp.blogspot.com/-ZmYmFVbmGm8/VO3jT-ZisjI/AAAAAAAAAaw/FCX5zWzfwoU/s1600/ip2.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-ZmYmFVbmGm8/VO3jT-ZisjI/AAAAAAAAAaw/FCX5zWzfwoU/s1600/ip2.PNG�
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keseimbangan pasar sebesar Rp. 8500,- yang diakibatkan oleh 

beberapa faktor (panen raya, permintaan menurun, dll) berakibat 

pada kelebihan penawaran. 

b. Ketika pemerintah menetapkan ceilling price sebesar P*, sementara 

harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan 

permintaan (excuss demand) dan hal tersebut memberikan kerugian 

bagi pembeli. Contoh, Pemerintah menetapkan harga eceran beras 

sebesar Rp. 10.000,- sementara harga keseimbangan pasar adalah 

sebesar Rp. 14.000,- yang disebabkan banyak faktor (Permintaan 

lebih besar daripada penawaran dll)  akan berakibat pada kelebihan 

permintaan. 

Menurut Ibnu Taimiyah Yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi 

menyebutkan bahwa dalam Islam penetapan harga dibagi menjadi 2 

macam, yaitu : penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum dan 

penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Adapun yang 

dimaksud penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah 

penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi 

akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau 

kenaikan demand. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah menurut 

hukum adalah penetapan yang tidak menimbulkan kerugian atau 

penindasan kepada para pelaku pasar. Justru penetapan harga jika memang 

menimbulkan keadilan akan membawa tingkat harga kepada harga posisi 

harga yang seharusnya (Qardhawi, 1997, p. 257). 

Namun Islam juga tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan 

penetapan harga dengan syarat dalam kondisi-kondisi tertentu saja dengan 

tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Menurut Mannan dalam 

bukunya The Behavior of Film and Its Objectives in An Islamic 

Framework yang dikutip dalam P3EI (UII), regulasi harga ini harus 

menunjukkan tiga fingsi dasar, yaitu (P3EI (UII), 2009, p. 335) : 
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a. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan 

produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin 

melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. 

b. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara 

masyarakat kaya dan miskin. 

c. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya 

yang berkaitan dalam transaksi ekonomi. 

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sedangkan 

pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya 

dengan harga di atas harga pasar. Dalam kasus ini, para pedagang secara 

suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah.Dengan 

demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga 

yang sesuai demi tegaknya keadilan (Qardhawi, 1997, p. 258). 

Kaitannya dengan penetapan harga, Ibnu Taimiyah juga dalam 

bukunya Al-Hisbah yang dikutip oleh Adiwarman Karim, menjelaskan 

cara pengendalian harga yang ditentukan oleh penyebabnya. Bila 

penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, 

maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervension. 

Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine 

demand dan genuine supply, maka mekanisme pegendaliannya dilakukan 

melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervension 

untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Karim, 2007, 

pp. 238-239). 

Seperti pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Umar bin Khattab, 

kota Madinah pernah mengalami kenaikan harga-harga bahan pokok 

sehingga masyarakatnya tidak dapat menjangkau herga tersebut. Maka 

yang dilakukan Rasulullah SAW dan Umar tidak langsung mengintervensi 

harga namun dengan melakukan intervensi pasar dengan cara : 

Mengintervensi sisi penawaran dengan cara mengimpor gandum dari 

mesir sehingga pasokan gandum kembali seperti semula.  
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Hal tersebut tergambar dalam kurva di bawah ini : 

 

Grafik 2.3. Kurva Intervensi Pasar Oleh Rasulullah 

Sumber : Ekonomi Mikro Islami (Karim, 2007) 

Penjelasan : 

a. Akibat kekeringan kurva penawaran gandum di Madinah bergeser dari 

S* S* ke S S, sehingga harga naik dari P1 ke P2. Yang artinya harga 

gandum mengalami kenaikan. 

b. Kemudian Rasulullah SAW mengimpor gandum dari Mesir untuk 

menambah kembali pasokan gandum di pasar sehingga kembali kurva 

penawaran bergeser kanbali dari S S menuju S* S*. Yang artinya 

mengembalikan harga gandum seperti sediakala sebelum adanya 

kelangkaan. 

 

Namun pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, hal 

tersebut tidak meyebabkan daya beli masyarakat masih tetap rendah, maka 

Umar bin Khattab pun mengintervensi permintaannya dengan 

membagikan kupon kepada fakir miskin, agar fakir dan miskin dapat 

mencukupi kebutuhannya, dengan bantuan kupon tersebut. 

http://4.bp.blogspot.com/-FDQfE3UyVJA/VO3jk_3HgcI/AAAAAAAAAa4/dVpTRASAhTs/s1600/ip3.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-FDQfE3UyVJA/VO3jk_3HgcI/AAAAAAAAAa4/dVpTRASAhTs/s1600/ip3.PNG�
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Grafik 2.4. Kurva Intervensi Pasar Oleh Umar Bin Khattab 

Sumber : Ekonomi Mikro Islami (Karim, 2007) 

 

Penjelasan : 

a. Harga keseimbangan setelah diintervensi dari sisi permintaannya 

menjadi Q**. Dan barang yang dimintapun bergeser ke Q3. Dimana 

garis titik temu antara  Q1 dengan P2 dan Q2 dengan P1 merupakan 

harga keseimbangan sebelum dilakukan intervensi pasar, sementara 

setelah dilakukan intervensi permintaan menurun dan harga 

keseimbangan pun mengalami penurunan pula.  

b. Hal yang dilakukan Umar bin Khattab tersebut jelas tidak melakukan 

intervensi harga secara langsung, namun dengan mengintervensi pasar, 

adapun harga dikembalikan kepada pasar. 

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam buku Pengantar 

Ekonomi Mikro Islam (Anto, 2003, hal. 301-302) beberapa kondisi yang 

diperbolehkan untuk melakukan intervensi, yaitu : 

a. Pada saat masyarakat betul-betul membutuhkan barang-barang, 

seperti saat terjadi bencana kelaparan atau peperangan. Menurut Ibn 

Taimiyah, “Inilah saatnya pemegang otoritas (pemerintah) untuk 

memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang 

jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya ketika 

iamemiliki kelebihan bahan pangan dan penduduk menderita 

http://4.bp.blogspot.com/--ChTideAOOg/VO3lTVl40_I/AAAAAAAAAbE/cUfgb17xD8U/s1600/ip4.PNG
http://4.bp.blogspot.com/--ChTideAOOg/VO3lTVl40_I/AAAAAAAAAbE/cUfgb17xD8U/s1600/ip4.PNG�
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kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga 

yang adil. 

b. Para penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang 

lebih tinggidari pada harga normal (al-qimah al-ma’rufah), padahal 

konsumen sangat membutuhkanya. Kondisi seperti ini biasanya 

disebabkan karena terjadinya penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. 

Menurutnya, para pemegang monopoli tak boleh dibiarkan 

melaksanakan kekuasaannya sehingga melawan ketidak adilan 

terhadap penduduk. 

c. Terjadi diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang 

tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Ibnu Taimiyah 

mengatakan, “Seorang penjualtidak boleh menetapkan harga di atas 

biasanya, harga yang tidak umum di masyarakat, dari individu yang 

tidak sadar (mustarsil), tetapi harus menjualnya pada tingkat umum 

(al-qimah al-mu’tadah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli 

harus membeli pada harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk 

memperbaiki transaksi bisnisnya, seseorang tahu, diskriminasi 

dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan dari haknya memasuki 

pasar tersebut. 

d. Para penjual menawarkan harga yang terlalu tinggi, sementara para 

pembeli menginginkan terlalu rendah. Jika hal ini dibiarkan akan 

menimbulkan kemandegan dalam pasar. Ibnu Taimiyah juga 

menganalisis dampak terjadinya monopsoni. Ia menggambarkan 

situasi minopsoni ini ketika para pembeli membentuk kekuatan 

untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang 

sedemikian rendah. Dalam situasi monopsoni yang seperti ini jelas 

pembeli memiliki potensi untuk mendzolimi penjual. 

e. Para penjual melakukan kolusi, baik dengan sesama penjual ataupun 

dengan kelompok atau seorang pembeli tertentu dengan tujuan untuk 

mempermainkan pasar. 
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f. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada 

upah yang lebih tinggi dibandingkan tingkat upah yang berlaku di 

pasar, padahal masyarakat sangat membutuhkan jasa tersebut. Beliau 

mengatakan, “Jika penduduk membutuhkan pekerja tangan yang ahli 

dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan 

sesuatu yang menyebabkan ketidak sempurnaan pasar, maka 

pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Dan 

tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk melindungi pemberi 

kerja (employer) dan penerima kerja (employee) dari saling 

mengekploitasi sau sama lain”. 

Terkait dengan hal tersebut Islam memandang, bahwa tanggung 

jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem 

keamanan yang mempunyai kekuatan antisifatif serangan dari luar saja. 

Tapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari 

program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadailan 

dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah 

dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan pada mereka, 

juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Pemerintah harus 

bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan 

segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kesejahteraan tersebut. 

Intervensi pemerintah jangan sampai meninggalkan nilai keadilan yang 

menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Keadilan disini, juga 

mencakup hak individu objek intervensi. Maka intervensi harus 

secukupnya, dan tidak boleh berlebihan. Dan jika masalah telah selesai, 

maka intervensi kembali ke hukum semula yaitu haram dilakukan (An-

Nabahan, 2002, pp. 124-125). 

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat 

mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga 

yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkawajiban 

mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari prakter penimbunan 
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(ihtikar), penipuan, praktek ribawi, serta tindakan yang dapat 

menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut 

mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku 

pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah 

ditetapkan. Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasulullah 

dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya, beliau 

mengelilingi pasar dengan melakukan pembenahan terhadap berbagai 

tindak penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dalam sebuah riwayat 

dijelaskan, bahwa pelarangan Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan 

manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin dengan 

mendirikan suatu lembaga, yaitu al-Hisbah (Sanusy & Ikhrom, 2007, p. 

100). 

Masalah pembentukan negara atau pemerintah, juga berkaitan 

dengan iqamah ad-din untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena 

Allah telah mewajibkan amar ma’ruf nahi munkar. Sementara upaya untuk 

menegakkan kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa 

adanya pemerintah (Munawar, 1994, pp. 156-157). 

Dasar legal dari intervensi pemerintah dalam tafsir fi zilalil Qur’an 

yaitu: 

ٓئِكَ  ٞة یَۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡیِر َویَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َویَۡنَھۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِرۚ َوأُْولَٰ نُكۡم أُمَّ  َوۡلتَُكن ّمِ

 ۱۰٤ُھُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن  

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung”(QS. Ali-Imran:104) 

Dari dalil diatas kita dapat mengetahui bahwa pemerintah, menurut 

ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebaikan, 

memerintah yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Setiap tindakan atau 

kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat, 
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harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat dan ditujukan untuk 

mendatangkan suatu kebaikan (Qutb, 2001, p. 132). 

Intervensi versi Islam jauh berbeda dengan intervensi model sosialis. 

Sosialis mendukung pemerintah pada posisi yang sangat dominan, 

sehingga keterlibatan individu praktis ditiadakan. Dalam Islam, 

individulah sebagai aktor utama dan pemerintah hanya bertindak sebagai 

stabilisator yang melindungihak-hak individu, terutama hak-hak mendapat 

keamanan, kesejahteraan, dan jaminan sosial (An-Nabahan, 2002, p. 89) 

Islam memperkenankan intervensi, hanya dalam kasus tertentu. Jika 

Islam memperbolehkan intervensi, hanya terbatas pada hal-hal yang 

mendesak demi terlindunginya kepentingan umum, dengan syarat 

intervensi pemerintah benar-benar refresentatif dari nilai syari’ah. Dimana 

kebolehan intervensi hanya untuk menghilangkan kemadharatan yang 

sedang menimpa. Maka apabila kemadharatan atau suatu keadaan yang 

memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas 

kemadharatan itu menjadi hilang pula, artinya perbuatan kembali ke asal 

mulanya, yakni dilarang. (Rahman, 1976, hal. 87) 

Allah SWT berfirman, 

ِن َوإِیتَآي� ِذي ٱۡلقُۡربَٰى َویَۡنَھٰى َعِن ٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِر ۞ ۡحَسٰ َ یَۡأُمُر بِٱۡلعَۡدِل َوٱۡإلِ إِنَّ ٱ�َّ

 ۹۰َوٱۡلبَۡغيِۚ یَِعُظُكۡم لَعَلَُّكۡم تََذكَُّروَن  

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan.” (QS. An-Nahl:90) 

Dikutip dari pendapat Ibnu taimiyah dalam buku Ekonomi Islam Di 

Tengah Krisis Ekonomi Global (Sanusy & Ikhrom, 2007, hal. 99), 

“Apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-

masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu, maka hal 

tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan 

kekayaan manusia.”  
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Seperti yang telah diketahui, bahwa tujuan intervensi harga oleh 

pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan maslahat bagi kehidupan 

masyarakat. Ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai suatu 

kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan. Ada 

beberapa kondisi yang memperbolehkan adanya penetapan harga (Sanusy 

& Ikhrom, 2007, p. 98), seperti dalam waktu perang, musim peceklik, dan 

lain sebagainya. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada 

dalam keseimbangan, tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya 

menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam.  

Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada 

gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam 

kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). 

Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. 

Dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW yang merupakan pegangan hidup 

umat Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang garis 

beras perekonomian Islam (dalam bentuk aturan umum). 

َرةً َعن تَرَ  ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إِالَّ لَُكم بَۡینَُكم بِٱۡلبَٰ ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َال تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ نُكۡمۚ َوَال یَٰ اٖض ّمِ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحیٗما  تَۡقتُلُٓواْ أَنفُ   ۲۹َسُكۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesama kamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan 

dan suka sama suka diantara kamu” (QS An Nisa’: 29) 

Merupakan petunjuk yang amat jelas tentang praktek ekonomi yang boleh 

dipraktekan umat Islam dan yang dilarang. 

Menurut Sya’labi, sistem ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda 

dengan sistem ekonomi dalam pandangan sosialisme maupun komunisme dan 

kapitalisme. Karena perbedaan pandangan hidup ideologi masing-masing 



40 
 

 
 

(Sya'labi, 1974, p. 214). Islam berpijak pada upaya untuk menjalankan 

aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah 

SWT yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah 

(An-Nabhani, 1999, p. 59). 

Sehingga semua metode pemecahan masalah ekonomi (kapitalis dan 

sosialis) jelas bertentangan dengan metode yang digunakan Islam, yaitu 

menggali nas-nas syara’, karenanya kedua sistem tersebut bertolak belakang 

dengan Islam. Dimana praktek sosialisme dalam Islam telah dipraktekan pada 

zaman Nabi SAW, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kaidah-kaidah moral 

etis yang berdiri di atasnya rukun keimanan Islam. Meliputi, Islam mengakui 

hak milik, keluarga, dan warisan, sekaligus juga menegakkan beberapa ikatan 

serta batasan untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam pembagian materi 

di antara manusia. Oleh karena itu sistem ekonomi dalam Islam adalah 

perpaduan antara individualisme dan sosialisme. Oleh karena itu dalam 

pembahasan ekonomi Islam di antara aspeknya adalah aspek normatif, maka 

jiwa normatifnya haruslah melandasi dasar-dasar kebijakan ekonomi Islam 

demi tegak berdirinya at-Tasyri’ al-Islami, di antaranya: menghilangkan 

kepicikan dan kesempitan, menyedikitkan beban,sejalan dengan kemaslahatan 

manusia, mewujudkan keadilan yang merata,maka digunakan prinsip yang 

menjadi jalan berijtihad, yaitu: Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Sadd az-

zariat (Abdussalam, 1994). 

Konsep makanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadits 

Rasululllah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan 

dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits 

ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) 

mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits 

tersebut diriwayatkan sebagai berikut : 

 عن اناس ابن مالك قال

هللا ھو المسعر  لى هللا علیھ وسلم: إنالسعر فسعرلنا. فقال رسول هللا صناس: یارسول هللا  غال قال ا

  ني بمظلمة في دم وال مالان ألقي هللا ولیس احد منكم یطالبالقابض الباسط الرّزاق. وإني ألرجو 
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Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits 

tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu 

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah 

menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh 

ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya (Dawud, 1994, hal. 370). 

Sedangkan masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan 

intrevensi pasar. Intrevensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin oleh 

Khalifah Umar bin Khatab. Pada masa pemerintahan beliau pernah terjadi 

paceklik yang terjadi hanya di Hijaz, sebagai akibat langkanya makanan pada 

tahun tersebut, maka harga makanan menjadi membungbung tinggi. Namun 

beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan 

sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir ke Syam dan 

ke Hijaz. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga (An-

Nabhani, 1999, p. 214). Kebijakan ini hampir sama dengan kebijakan yang 

diambil pemerintah sekarang ini, dengan melakukan operasi pasar. 

Masalah ekonomi adalah salah satu topik pembahasan muamalat, 

sedangkan persoalan yang berkaitan dengan muamalat selalu memerlukan 

ijtihad. Hal ini dilakukan untuk menghadapi persoalan syari’at yang timbul 

dalam masyarakat dari waktu ke waktu, maka ketentuanya tidak sama untuk 

segala macam zaman mendatang (Manan, 1995, p. 351). 

Jika dalam pandangan Islam kemerdekaan individu pemilik adalah 

hukum dasar, maka intervensilah yang membutuhkan asas dasar legal. 

Pelegalan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut: 

1. Membidik kesejahteraan umum 

2. Merealisasi target syari’ah  

3. Membentengi nilai-nilai moral 

Intervensi bisa disalahartikan dan akhirnya diperluas maknanya. Maka 

ada batasan-batasan intervensi pemerintah diantaranya adalah:  

1. Berorientasi kesejahteraan sosial 

2. Melaksanakan program syari’ah  
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3. Intervensi sebatas yang dibutuhkan saja  

4. Tidak melampaui batas-batas kewenangan intervensi 

(An-Nabahan, 2002, pp. 124-130) 

Sejalan dengan itu, Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus 

bertanggung jawab pada keadilan sosial. Seperti firman Allah SWT: 

ِن َوإِیتَآي� ِذي ٱۡلقُۡربَٰى َویَۡنَھٰى َعِن ٱۡلفَۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِر َوٱ۞ ۡحَسٰ َ یَۡأُمُر بِٱۡلعَۡدِل َوٱۡإلِ ۡلبَۡغيِۚ إِنَّ ٱ�َّ

 ۹۰ُكۡم تََذكَُّروَن  یَِعُظُكۡم لَعَلَّ 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan.” (QS. An-Nahl:90) 

Pemerintah harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya 

dan menghilangkan segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam 

kesejahteraan tersebut. Intervensi pemerintah jangan sampai meninggalkan 

nilai keadilan yang menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Keadilan 

disini, juga mencakup hak individu objek intervensi. Maka intervensi harus 

secukupnya, jangan lebih dan jika masalah telah selesai, maka intervensi 

kembali ke hukum semula yaitu haram dilakukan (An-Nabahan, 2002, pp. 66-

67). 

Masalah pembentukan negara atau pemerintahan, juga berkaitan dengan 

iqamah ad-din untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah telah 

mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara upaya untuk menegakkan 

kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya 

kepemimpinan atau pemerintahan (Munawar, 1994, pp. 156-157). 

Dasar legal dari intervensi pemerintah menurut Jalaluddin Assayuti yaitu: 

ٓئِكَ  ٞة یَۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡیِر َویَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َویَۡنَھۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِرۚ َوأُْولَٰ نُكۡم أُمَّ  ُھُم َوۡلتَُكن ّمِ

 ۱۰٤ٱۡلُمۡفِلُحوَن  

Diartikan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru 

kepada kebaikan dalam ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang ma'rûf dan 

melarang dari yang munkar, "min" disini untuk menunjukan "sebagian" karena 

apa yang diperintahkan itu merupakan fardhu kifayah (Al-Mahali & As-Suyuti, 

1990, p. 259). Negara, menurut ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat 
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untuk berbuat kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang 

munkar (Basyir, 1981, p. 70). 

Intervensi versi Islam jauh berbeda dengan intervensi model sosialis. 

Sosialis mendudukan pemerintah pada posisi ang sangat dominan, sehingga 

keterlibatan individu praktis ditiadakan. Dalam Islam, individulah sebagai 

aktor utama dan pemerintah hanya bertindak sebagai stabilisator yang 

melindungi hak-hak individu, terutama hak hak mendapat keamanan, 

kesejahteraan, dan jaminan sosial (An-Nabahan, 2002, p. 81). 

Islam memperkenankan intervensi, hanya dalam kasus tertentu.Jika Islam 

membolehkan intervensi, hanya terbatas pada hal-hal yang mendesak demi 

terlindunginya kepentingan umum, dengan syarat intervensi pemerintah benar-

benar refresentatif dari nilai agung syari'ah. 

Sesuai dengan kaidah:  

 الضرورات تقدر بمقدرھا 

Yang membatasi kemutlakan dari kaidah: 

 الضرورات تبیح المحظورات 

Sesungguhnya intervensi hanya untuk menghilangkan kemadharatan 

yang sedang menimpanya. Apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang 

memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas 

kemadharatan ini menjadi hilang pula, artinya perbuatan kembali ke asal 

mulanya yakni dilarang (Rahman, 1976, p. 87). 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang 

perdagangan menyatakan bahwa pemerintah bisa melakukan intervensi harga 

apabila terjadi kegagalan. Pada dasarnya perdagangan dalam negeri tidak perlu 

diatur akan tetapi nyatanya di lapangan kerap kali terjadi asimetris sehingga 

menimbulkan perdagangan yang tidak sehat. Maka dari itu, perdagangan dalam 

negeri perlu diatur. 

Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 14 

mengatakan: 
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1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan 

yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, 

toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha 

dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer 

dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 

2. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi 

dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja 

sama usaha. (Republik Indonesia Patent No. 7,14, 2014) 

 

Setelah disahkannya Undang-Undang Perdagangan tersebut, maka 

pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga terhadap 28 

komoditas. Aksi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah tatkala harga pada 28 

komoditas tersebut mengalami kenaikan. Hal tersebut seperti diungkapkan 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie 

Agustina dalam acara Diseminasi UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan di 

Jakarta, Rabu (2/4).“Dengan adanya UU Perdagangan maka pemerintah bisa 

melakukan intervensi harga apabila terjadi kegagalan. Pada dasarnya 

perdagangan dalam negeri tidak perlu diatur akan tetapi nyatanya di lapangan 

kerap kali terjadi asimetris sehingga menimbulkan perdagangan yang tidak 

sehat. Maka dari itu, perdagangan dalam negeri perlu diatur,” ungkap Srie 

Agustina. 

 

Adapun 28 komoditas tersebut dibagi menjadi dua yaitu 18 barang pokok 

dan 10 barang penting. Komoditas barang pokok antara lain beras, telur, daging 

ayam, kedelai, susu, minyak goreng, mentega, tepung terigu, daging sapi, 

jagung, garam, gula kristal putih, bawang merah dan putih, cabai, ikan 

(bandeng, kembung dan tongkol), obat generik dan gas LPG 3 kg. Sementara 
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komoditas barang penting antara lain besi baja konstruksi, baja ringan, semen, 

aspal, pupuk, BBM dan gas, rotan, triplek, benih (jagung, padi, kedelai). 28 

komoditas yang harganya bisa diintervensi oleh pemerintah untuk 

mengembalikan harga ke angka yang normal. Saat ini, pemerintah hanya bisa 

melakukan intervensi harga beras dengan cara operasi pasar yang dilakukan 

oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). “Adanya UU ini maka nanti bisa diatur 

barang kebutuhan pokok atau barang penting mana saja yang bisa dikendalikan 

dalam UU ini. Kita baru memverifikasi 28 komoditas. Namun ada tambahan 

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harga ikan seperti ikan 

tongkol, ikan kembung dan ikan kembung,” kebijakan harga yang berjalan 

normal akan efektif apabila ada dana dari pemerintah. Nantinya, aturan tersebut 

memberikan kewenangan bagi pemerintaj untuk bisa membeli dan menjual 

barang dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga pasar.Hal itu 

dilakukan untuk membuat harga kembali normal. “Kalau terjadi peningkatan 

harga, maka nanti pemerintah mengajukan dana ke DPR lewat dana APBN. 

Mudah-mudahan dana untuk intervensi harga telah siap sehingga mudah untuk 

dicairkan,” jelasnya. 

Pada dasarnya, harga komoditas tidak akan mengalami kenaikan ketika 

tidak terjadi apa-apa. Namun kalau terjadi kejadian kenaikan yang dilakukan 

disengaja dengan cara menimbunnya maka itu sudah melanggar hukum. 

“Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting 

dalam jumlah dan waktu tertentu sehingga terjadi kelangkaan maka sanksinya 

adalah penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Begitu juga dengan 

memanipulasi barang”. 

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Aviliani menilai pemerintah 

Indonesia diminta mengintervensi harga pangan dalam negeri untuk menjaga 

stabilitas harga, salah satunya mengembalikan peran Perum Bulog. Beliau 

mengatakan, Perum Bulog berguna untuk mengontrol harga pangan dan 

menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Beliau mencontohkan, jika ada 

pangan impor yang masuk ke Indonesia, harganya harus disesuaikan dengan 
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ketentuan yang telah ditetapkan Perum Bulog. Menurut beliau, Indonesia saat 

ini belum bisa menjadi pemimpin dalam mewujudkan ketahanan pangan di 

tingkat kawasan Asia-Pasifik karena selama ini masih tergantung pada impor 

pangan dan belum bisa menjadi negara peng-ekspor. “Menjaga harga dalam 

negeri sendiri susah, apalagi untuk negara lain,” katanya. 

Aviliani mengatakan, Indonesia perlu mencari alternatif pangan pokok 

selain beras untuk mencapai ketahanan pangan di tingkat kawasan Asia Pasifik. 

“Kita bisa merubah ubi atau singkong menjadi alternatif bahan makanan 

pokok,” katanya. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari salah satu strategi 

yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi produksi pangan 

dalam negeri, yaitu sosialiasai kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki 

bahan pangan lain selain beras. Dia mengatakan, ketergantungan impor pangan 

Indonesia harus segera dikurangi, karena akan berdampak pada meningkatnya 

inflasi dalam negeri karena nilai rupiah terus menurun. “Itu dari sisi demand, 

dari sisi suply pemerintah harus mengatur impor sesuai kebutuhan jangan 

sampai mematikan produksi dalam negeri,” ujarnya. (Baihaqi, 2014) 

Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia nomor 30/M-

DAG/PER/5/2017 tentang ketentuan impor produk holtikultura mrnyatakan: 

1. Perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat Persetujuan Impor:  

a. hanya dapat memperdagangkan dan/ atau memindahtangankan 

Produk Hortikultura yang diimpornya kepada Distributor; dan  

b. dilarang memperdagangkan dan/ atau memindahtangankan Produk 

Hortikultura yang diimpornya kepada konsumen langsung atau 

pengecer (retailer).  

2. Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor:  

a. hanya dapat mengimpor Produk Hortikultura untuk digunakan 

sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan 

produksi Industri yang dimilikinya; dan  
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b. dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan Produk 

Hortikultura yang diimpornya kepada pihak lain. (Republik 

Indonesia Patent No. 30,12, 2017). 
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