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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1  Kesimpulan  

Mekanisme penerapan SP dan SSM beserta upaya Indonesia bersama 

dengan kelompok G-33 melalui perundingan di WTO bukanlah hal yang mudah 

untuk ditempuh. Perundingan panjang dibidang pertanian membuat Indonesia 

bersama dengan negara G-33 lainnya harus mampu mempertahankan argumentasi 

bahwa negara berkembang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang 

khusus serta berbeda. Metode SP dirasa perlu untuk lebih diperjuangkan, hal ini 

karena kepentingan anggota G-33 lainnya mengenai produk pertanian khusunya 

pangan adalah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak di negara yang 

bersangkutan. Sedangkan metode SSM  dirasa lebih mudah untuk diterapkan bagi 

negara berkembang karena metode penggunaannya hanya didasari pada trigger 

atau metode penentu berdasarkan lonjakan harga dan serbuan barang impor. 

Secara umum dalam strategi Indonesia bersama G-33 memperjuangkan SP 

dan SSM oleh G-33 belum bisa meloloskan draft teks modalitas (Draft Text 

Rev.4)  sebagai dasar dalam perundingan SP dan SSM. Hal ini lantaran setiap 

perundingan mengenai SP dan SSM dari tahun 2010 hingga tahun 2014 

mengalami hambatan, khususnya dari negara maju yang menolak unutk menerima 

SP dan SSM sebagai dasar perundingan pertanian bagi negara berkembang. Upaya 

terus diklakukan dengan menyelesaikan putaran Doha, atau DDA. Hal ini menjadi 

bagian dari upaya pencapaian SP dan SSM karena SP dan SSM masuk ke dalam 

tujuan pencapaian DDA yaitu mengenai perlakuan khusus dan berbeda bagi 

negara berkembang. 

Upaya penyelesaian DDA telah berhasil dilakukan di tahun 2013, sehingga 

rencana selanjutnya bagi negara berkembang dan negara maju adalah bagaimana 

membuat suatu agenda kerja pasca disepakatinya paket Bali. Hal ini mutlak harus 

dilakukan agar pencapaian dalam paket Bali segera dapat direalisasikan dan 

mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari negara-negara anggota WTO. Oleh 

karena itu dibentuklah PostBali work program. Post Bali work program 
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merupakan satu strategi yang dilakukan oleh negara berkembang anggota G-

33 menuntut penyelesaian pending issues termasuk SP dan SSM. Diharapkan 

dengan 

dimasukkannya SP dan SSM ke dalam perundingan mengenai Draft Post Bali 

Work Program G-33 dan NM berhasil mencapai kesepakatan bahwa SP dan SSM 

itu mutlak diterapkan bagi NB dalam menajalani perdagangan pertanian di bawah 

kerangka WTO. 

 

IV.2  Saran 

Saran yang penulis ajukan adalah agar Inodnesia bersama dengan G-33 terus 

berupaya menjaga agar kepentingan akan produk pertanian strategis dan sensitive 

seperti beras  dapat terus dilindungi melalui SP dan SSM. Penulis juga 

menyarankan agar Indonesia sebagai kordinator G-33 bisa menjaga keutuhan dan 

persamaan persepsi diantara negara-neagra anggota G-33.Hal ini harus dilakukan 

lantaran tekanan dari negara maju begitu besar pada isu SP dan SSM. 

Kekuatan juga harus didukung oleh kemantapan dalam membangun gagasan 

draft yang akan dijadikan dasar dalam perundingan bagi negara berkembang. 

Artinya negara berkembang harus mampu membuat draft modalitas pertanian 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan saat ini. Kemudian harus mampu 

membawa draft modalitas tersebut menjadi bagian dari agenda dalam post Bali 

work programe. 

Selain itu untuk mendukung keberhasilan perlindungan dan penguasaan 

akses pasar, penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk 

memperhatikan sektor internal terkait pertanian.Sektor internal patut untuk 

diutamakan agar saat memasuki pasar internaisonal secara lebih luas, ada 

kelebihan yang dapat menjadi modal. Artinya, peningkatan daya saing sebuah 

produk pertanian di dalam kancah internasional, harus didukung oleh peningkatan 

kualitas sebuah produk yang dipersiapkan dari dalam negeri. Hal ini tidak kalah 

pentingnya, khususnya bagi Indonesia terkait dengan peningkatan efisiensi 

produksi dan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan baik di 

pasar dalam negeri (sekaligus mampu membendung banjirnya produk serupa dari 

luar negeri) maupun bersaing di pasar internasional. Indonesia harus melakukan 
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pembangunan sektor pertanian yang masih belum menjadi prioritas dalam 

kebijakan pembangunan. Secara khusus bagi Indonesia sektor pertanian belum 

mendapatkan perhatian dan komitmen yang konsisten terutama jika dikaitkan 

dengan alokasi anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk sektor pertanian. 

Padahal hampir 50% penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian. Jika melihat pada angka kemiskinan nasional sebagian besar ada 

di desa yang merupakan masyarakat pertanian. Oleh karenanya Indonesia dan 

negara berkembang lainnya harus mempergunakan SP dan SSM dengan sebaik-

baiknya guna melindungi pertanian nasional dari ancaman liberalisasi pertanian. 
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