BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Perdagangan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan

teknologi dan pertumbuhan manusia. Perdagangan dipercaya sudah terjadi
sepanjang sejarah umat manusia dan perdagangan internasional sudah terjadi sejak
3000 tahun sebelum Masehi dengan menggunakan transportasi air.1 Sedangkan
menurut manuskrip perjalanan Yunani yang ditulis pada abad 1, Periplus Maris
Erythraei, perdagangan internasional sudah dimulai sejak abad pertama Masehi
antara Roma dan India dengan menggunakan transportasi darat.2 Perdagangan
internasional adalah aktifitas pembelian dan penjualan barang dan jasa yang
melewati batas negara. Pihak-pihak yang melakukan perdagangan internasional
adalah negara dan aktor bukan negara, seperti perseorangan ataupun perusahaan.
Perdagangan internasional saat ini sudah diatur dalam sebuah rezim
internasional, yaitu WTO (World Trade Organization). WTO adalah badan
internasional yang mempromosikan, mengawasi dan mengatur peraturan
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perdagangan internasional.3 WTO membawahi perjanjian-perjanjian WTO yang
dinegosiasikan dan ditandatangani oleh negara-negara anggota, lalu diratifikasi
oleh parlemen negara anggota. WTO membantu produsen barang dan jasa,
eksporter, dan importer dalam melakukan perdagangan barang dan jasa.4
WTO sebagai suatu rezim perdagangan dunia yang terus berkembang, baik
sisi keanggotaan ataupun usahanya dalam menciptakan suatu pasar bebas bagi
perdagangan. Keanggotaan WTO tidak hanya terdiri atas negara maju tetapi juga
terdiri atas negara berkembang yang secara berkesinambungan meningkatkan
partisipasi dalam WTO dan mencakup 75 persen keanggotaan WTO5. Indonesia
secara resmi bergabung dengan WTO pada 1 Januari 19956 dimana sebelumnya
Indonesia sudah menjadi bagian dari GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade), yaitu suatu perjanjian yang berusaha mendorong pengurangan hambatan
dalam perdagangan internasional dan merupakan cikal bakal terbentuknya WTO.
Pada tahun 2008, negara anggota WTO adalah 153 negara anggota dengan
dua per tiganya adalah negara berkembang.7 Jumlah negara anggota yang besar
mengakibatkan negosiasi perdagangan dalam WTO selalu mengalami kesulitan
dalam menyesuaikan dan menyelaraskan kepentingan tiap negara anggota.
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Grafik 1.1. Peningkatan Negara Berkembang dalam Keanggotaan GATT/WTO
Sumber : Patel 2007, 4.

Dengan kesulitan menyelaraskan berbagai kepentingan tiap negara
anggota yang selalu dihadapi dalam setiap perundingan, negara-negara anggota
membentuk suatu kelompok koalisi yang berdasarkan atas : (1) persamaan
wilayah atau regional; dan

(2) persamaan kepentingan mengenai suatu isu

tertentu. Dalam melakukan negosiasi, setiap kelompok koalisi diwakili oleh satu
suara dan hal ini mempermudah jalannya negosiasi perundingan karena dilakukan
dalam skala yang lebih kecil. Dengan membentuk kelompok koalisi negara-negara
berkembang dan terbelakang akan merasa memiliki keuntungan komparatif dalam
perundingan karena bergabung dengan negara-negara lain.
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Bagi negara berkembang, kemiskinan adalah sumber masalah utama dan
untuk menanggulangi hal tersebut negara harus mengembangkan sektor ekonomi
dan menstabilkan keadaan politik.8 Sektor pertanian dan eksploitasi sumber daya
alam menjadi sektor yang berperan penting bagi negara berkembang dan negara
terbelakang karena menyangkut hidup khalayak banyak terutama kaum miskin.
Sektor pertanian menyumbang lapangan pekerjaan serta memberi jaminan
ketahanan pangan suatu negara terkait dengan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu,
negara berkembang dan terbelakang memiliki tingkat kompetitif yang lebih
rendah daripada negara maju dalam sektor industri dan perdagangan internasional
dengan skala besar.
Isu lain yang melatarbelakangi peliknya isu pertanian dalam perundingan
di WTO adalah Persetujuan Bidang Pertanian / AoA (Agreement on Agriculture)
yang dianggap lebih menguntungkan negara maju dan mendiskreditkan
kepentingan negara berkembang. Banyak negara berkembang merasa bahwa AoA
adalah bentuk persetujuan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa tanpa
melihat kepentingan negara-negara lain dalam AoA.9 Pelaksanaan AoA juga
diwarnai dengan dugaan tindak kecurangan melalui subsidi besar yang diberikan
negara maju kepada para petaninya dan subsidi tersebut dimasukkan dalam AoA.
Dalam memperjuangkan kepentingan negaranya terkait sektor pertanian,
negara dapat bergabung dengan koalisi perundingan yang ada WTO. Koalisi
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terdiri atas negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama, misalnya
pengurangan tarif ataupun perluasan akses pasar komoditas pertanian. Berikut ini
adalah tabel koalisi-koalisi terkait isu pertanian dalam WTO.
Tabel 1.1. Koalisi Aktif Mengenai Isu Pertanian Dalam WTO

Koalisi
Deskripsi/Isu
Jumlah Anggota
African, Caribbean Negara-negara
Afrika, Anggota WTO : 58 negara
and Pacific (ACP)
Karibia dan Pasifik
Observer : 10 negara
Bukan anggota WTO atau
obsever : 11 negara
African Group
Negara-negara
Afrika Anggota WTO : 41 negara
anggota WTO
European
Union Negara-negara anggota Uni Anggota WTO : 28 negara
(EU)
Eropa
Mercosur
Negara-negara
anggota Anggota WTO : 4 negara
Mercosur
G-90
African Group + ACP + Anggota WTO : 65 negara
negara-negara terbelakang Observer : 14 negara
Bukan anggota WTO atau
observer : 11 negara
Least-Developed
Negara-negara miskin di Anggota WTO : 31 negara
Countries (LDCs)
dunia
Observer : 12 negara
Bukan anggota WTO atau
observer : 5 negara
Small,
vulnerable
Anggota WTO : 15 negara
economies (SVEs)
Recent New Members Negara-negara
anggota Anggota WTO : 19 negara
(RAMs)
WTO yang bergabung
setelah tahun 1995 dan
mengharapkan
adanya
kemudahan
dalam
perundingan
Low-income
Negara-negara yang ingin Anggota WTO : 3 negara
Economies
in mendapat perlakuan sama
Transition
dengan negara berkembang
terbelakang
Cairns Group
Koalisi
negara-negara Anggota WTO : 19 negara
pengekspor hasil pertanian
Tropical Products
Koalisi
negara-negara Anggota WTO : 8 negara
berkembang yang mencari
akses pasar lebih untuk
produk tropis

6

G-10

G-20

G-33

Cotton-4

Koalisi negara-negara yang
ingin
isu
pertanian
dianggap berbeda dan
khusus
Koalisi
negara-negara
berkembang
menuntut
pembukaan pasar negara
maju yang terbatas
Koalisi
negara-negara
berkembang
mencari
fleksibilitas bagi produk
pertanian
Koalisi
negara-negara
Afrika
Barat
mencari
penurunan subsidi dan tarif
pada produk kapas

Anggota WTO : 9 negara

Anggota WTO : 23 negara

Anggota WTO : 46 negara

Anggota WTO : 4 negara

Sumber : World Trade Organization. Groups in the Agriculture Negotiations. Tersedia
Internet;
dalam
http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_groups_e.htm;
diakses tanggal 5 Februari 2011.

Gambar 1.1. Representasi Visual Koalisi Pertanian Dalam WTO
Sumber : World Trade Organization. Visual Representation of The Agriculture Groups
Intersect. Tersedia dalam http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/groups_e.pdf;
Internet; diakses tanggal 15 Maret 2011.
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Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia mengenai isu pertanian di
WTO, Indonesia bergabung dalam Cairns Group, G-33 dan G-20. Cairns Group
adalah koalisi yang meminta adanya liberalisasi perdagangan hasil pertanian dan
akses pasar produk pertanian. G-33 adalah koalisi yang menginginkan adanya
fleksibilitas bagi negara berkembang atas pembatasan pasar mereka mengenai
produk pertanian. Sedangkan G-20 adalah koalisi bersifat ofensif dan terdiri atas
negara-negara berkembang yang menginginkan perubahan dalam sektor pertanian
di negara maju, seperti penurunan subsidi produk pertanian dan fleksibilitas bagi
produk pertanian negara berkembang.10
Sektor pertanian adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian
Indonesia. Pada tahun 1980-an, Indonesia pernah berhasil dalam swasembada
beras. Tetapi dengan meningkatnya pembangunan tahun 1990-an, terjadi
transformasi perekonomian menjadi berbasis industri.11 Penurunan dalam sektor
pertanian diperparah dengan pemberlakukan AoA pada tahun 1995 yang
mengakibatkan banyaknya impor beras dalam pasar domestik. Status swasembada
pangan yang pernah disandang Indonesia sudah berganti menjadi net importer
komoditas pangan, terutama beras.
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Banyak yang meyakini bahwa liberalisasi pertanian adalah faktor utama
dalam hancurnya sektor pertanian Indonesia. Selain karena pembukaan akses
pasar bagi komoditas pangan asing, dukungan pemerintah dalam infrastruktur dan
dana masih sangat kurang berdampak pada tidak kompetitifnya pertanian
Indonesia. Liberalisasi pertanian dianggap banyak kalangan terlalu cepat untuk
diberlakukan, dengan kondisi sektor pertanian domestik yang tidak siap menerima
gempuran produk asing.
Keanggotaan Indonesia dalam Cairns Group juga diragukan membawa
perubahan positif bagi sektor pertanian Indonesia. Kepentingan Cairns Group dan
kepentingan Indonesia dianggap tidak relevan dan selaras, dengan Cairns Group
yang menginginkan perluasan akses pasar komoditas pertanian, sedangkan
Indonesia sedang berusaha untuk membendung dan mengurangi produk impor
atas komoditas yang dianggap strategis melalui konsep Special Products (SP) dan
Special Safeguard Mechanism (SSM) melalui koalisi G-33. Keanggotaan
Indonesia di G-33 dianggap lebih mendukung perjuangan kepentingan nasional
dalam melindungi petani komoditas pangan yang mengalami keterpurukan akibat
tidak dapat bersaing dengan produk impor.

1.2.

Rumusan Masalah
Isu pertanian semakin penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara,

bahkan dunia, dengan adanya ancaman krisis pangan yang terjadi. Sektor
pertanian menjadi suatu sektor tempat negara menggantungkan hidup rakyatnya
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dan melindungi mereka dari kekurangan bahan pangan dan kekurangan nutrisi.
Selain itu, bagi negara berkembang dan terbelakang, sektor pertanian adalah
sektor yang menyediakan lapangan kerja besar bagi penduduknya.
Koalisi yang dahulu hanya memiliki peran kecil dalam perundingan,
sekarang mulai memiliki peran signifikan dalam proses perundingan yang
biasanya dikuasai oleh negara-negara maju. Koalisi menjadi suatu media untuk
memudahkan negosiasi dan menjadi suatu instrumen penolong bagi negara-negara
berkembang dan terbelakang dalam mendorong kepentingannya dalam diplomasi
internasional.
Bagi Indonesia yang menganggap sektor pertanian penting dan status
sebagai salah satu negara agraris, sektor pertanian dalam perdagangan
internasional harus dipertimbangkan secara masak. Segala bentuk kebijakan dan
prioritas dalam sektor pertanian berdampak besar pada sektor perekonomian
negara. Koalisi dapat digunakan sebagai suatu alat diplomasi dalam perundingan
multilateral untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Cairns Group adalah
koalisi mengenai isu pertanian yang berdiri pada tahun 1986 dan menjadi koalisi
pertama yang diikuti oleh Indonesia terkait perundingan sektor pertanian. Cairns
Group berdiri saat Putaran Uruguay dan hingga Putaran Doha saat ini Cairns
Group masih memperjuangkan kepentingan negara anggotanya terkait perluasan
akses pasar komoditas pertanian.
Sedangkan G-33 adalah koalisi dimana Indonesia berperan sebagai
koordinator dan diharapkan dengan keanggotaan ini, Indonesia dapat membangun
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kembali sektor pertanian komoditas pangan domestik yang terpuruk. G-33
memiliki tujuan untuk mencapai fleksibilitas bagi negara berkembang terkait
pembukaan akses pasar terhadap produk impor terutama pada komoditaskomoditas strategis dan rawan, yaitu komoditas pangan.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulis
merumuskan masalah penelitian, yaitu :
Kontradiksi kepentingan Indonesia dalam Cairns Group dan G-33
terkait isu pertanian di WTO
1) Bagaimana kepentingan Indonesia serta posisi Indonesia dalam Cairns
Group dan G-33 ?
2) Bagaimana perkembangan relevansi kepentingan Cairns Group dan
G-33 dengan kepentingan Indonesia hingga saat ini ?

1.3.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :
1) Mengetahui kepentingan Cairns Group dan G-33 terkait isu liberalisasi
pertanian dan mengetahui bagaimana kepentingan Indonesia serta
posisi Indonesia dalam kedua koalisi tersebut.
2) Mengetahui dampak liberalisasi pertanian sebagai bentuk persetujuan
AoA bagi pertanian Indonesia, dengan AoA sebagai hasil perundingan
Indonesia dalam WTO yang diwakili oleh Cairns Group.
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3) Melihat perkembangan relevansi kepentingan Cairns Group dan G-33
dengan kepentingan Indonesia terkait sektor pertanian hingga saat ini.

1.4.

Manfaat Penelitian
Selain

berusaha

memberikan

jawaban

atas

rumusan

masalah

"Kontradiksi kepentingan Indonesia dalam Cairns Group dan G-33 terkait
isu pertanian di WTO", penelitian ini memiliki manfaat :
1) Memberikan informasi mengenai Cairns Group dan G-33 dalam WTO
termasuk apa yang menjadi kepentingan mereka dalam perundingan.
2) Memberikan informasi mengenai peran dan posisi Indonesia dalam
Cairns Group dan G-33.
3) Menjelaskan bagaimana hubungan antara keanggotaan Indonesia di
Cairns Group dan G-33 mempengaruhi sektor pertanian Indonesia.
4) Dapat menjadi suatu bahan referensi di kemudian hari untuk
permasalahan masalah koalisi mengenai isu pertanian di WTO dan
dampak liberalisasi pasar terhadap sektor pertanian Indonesia.

1.5.

Sistematika Penulisan
BAB I

Bab I berisi mengenai latar belakang penelitian yang
menjadi

rumusan

masalah

penelitian.

Setelah

itu

dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian serta
bagaimana sistematika penulisan penelitian dilakukan.
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BAB II

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian
konsep serta teori yang berguna dalam melakukan
penelitian dan mencari jawaban atas permasalahan, yaitu
dengan menggunakan teori neoliberalisme, perdagangan
internasional,

hambatan

perdagangan,

kepentingan

nasional, koalisi, dan diplomasi multilateral.
BAB III

Bab III menjabarkan metode penelitian, pendekatan yang
dilakukan, jenis data yang digunakan, prosedur dan teknik
pengumpulan data serta rencana analisis penelitian.

BAB IV

Bab IV menjelaskan mengenai berbagai data yang didapat
penulis, pembahasan dan analisa data serta bagaimana
analisa tersebut menjawab rumusan pertanyaan penelitian.
Analisa data menggunakan kerangka berpikir baik teori dan
konsep dalam bab II.

BAB V

Bab V berisi mengenai kesimpulan atas analisa data dari
bab sebelumnya dan jawaban dari rumusan masalah
penelitian. Bab V juga berisi mengenai saran dari penulis
setelah mendapat jawaban dari rumusan masalah.

