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PENTINGNYA ISU PERTANIAN BAGI NEGARA 
BERKEMBANG

• Akses pasar produk pertanian merupakan isu paling sensitive dalam
perundingan Doha

• Sektor pertanian memiliki nilai sekitar 27% dari GDP dan penghasil utama
ekspor di negara berkembang dan menyerap tenaga kerja sekitar 50%

• Pasar produk pertanian di manapun merupakan area yang paling diproteksi.
Negara maju menerapkan bound tariff sekitar 60% (12 kali lebih besar dari
pada bound tariff produk manufaktur)

• Negara maju menganggarkan kurang lebih US $310 bn/tahun untuk subsidi
pertanian (kurang lebih jumlah yang sama GDP negara-negara sub-sahara
Africa. Subsidi untuk petani (US$106bn EU, $95bn US and $59bn Jepang)
tahun 2001) mengakibatkan persaingan yang tidak adil bagi petani miskin di
negara-negara berkembang.

• Special Safeguard Mechanism dan ‘Special Products’ digunakan untuk
memperlambat penurunan tariff dan digunakan untuk melindungi food
security.



Perkembangan Perundingan Sektor Pertanian Hingga  
Tahun 2008 (Revisi IV terhenti dan belum berlanjut)

Domestic Support Untuk Negara Maju :

a. Ditentukan base level, yaitu Final bound Total AMS (sesuai
skedul komitmen ditambah 10% dari nilai total produksi thn
1995-2000 (5% dari 10% merupakan produk spesifik dan
non-spesifik) dan ditambah lagi dengan

b. Nilai rata-rata bantuan domestik yang masuk dalam Blue Box
dan dilaporkan ke Komite AoA atau 5% dari nilai total rata-
rata produksi pertanian dari tahun 1995-2000

Domestic Support Untuk Negara Berkembang

• Ditentukan base level, yaitu Final bound Total AMS (sesuai
skedul komitmen ditambah 20% dari nilai total produksi thn
1995-2000 atau 1995-2004



Base OTDS wajib diturunkan
Jika base OTDS

• lebih besar dari US $ 60 M atau nilai yang setara pada saat
komitmen, pengurangan sebesar 80%

• Antara US $ 10 M dan US $ 60 M, atau nilai yang setara pada
saat komitmen, pengurangan sebesar 70%

• lebih kecil dari US $ 60 M atau nilai yang setara pada saat
komitmen, pengurangan sebesar 55%.

Final Bound Aggregate Measurement Support (AMS) harus
diturunkan dengan formula. Jika Final bound total AMS :

• Lebih dari US $ 40 M, penurunan harus 70%

• Antara US $ 15 ke US $ 40 M, penurunan harus 60%

• Kurang dari US $ 15 M, penurunan 45%



Aggregate Measurement Support (AMS)

• Base total AMS adalah jumlah semua Domestic Support yang diberikan
produsen pertanian berdasar rata-rata produksi selama 1986-1988

• Annual bound total AMS adalah tingkat bantuan maksimum yang dapat
diberikan oleh anggota setiap tahun selama periode implementasi

• Final bound total AMS adalah tingkat bantuan maksimum yang dapat
diberikan oleh anggota pada tahun terakhir periode implementasi dan
seterusnya.

Besaran Current Total AMS

1. USA turun dari $ 14.5 bn (2001) ke 4.7 bn (2011). Tapi green box naik dari 
$ 50.7 ke $ 125.1 bn

2. EU turun dari $35.3 bn (2001) ke $ 6.5 bn (2011). Tapi green box naik dari 
$ 18.5bn ke $ 88.7 bn

3. China 0. Tapi green box naik dari $ 30.6bn ke $ 86 bn

4. Brazil 0. Tapi green box naik dari $ 1.5 ke $ 4.8 bn

5. India 0. Tapi green box naik dari $ 4 ke $ 12.5 bn

6. Indonesia 0. Tapi green box naik dari $ 241 m ke $ 3.6 bn


