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ABSTRAK 
 
Paket Bali yang disepakati pada perundingan Konferensi Tingkat Menteri, KTM WTO IX, 
di Bali, menyelesaikan 10 persen dari totalDoha Development Agenda (DDA). Paket Bali 
berisi tiga poin penting DDA, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, beberapa isu pertanian 
dan pembangunan serta negara kurang berkembang. Pencapaian Paket Bali dinilai telah 
menjadi kemajuan penting bagi perundingan DDA, mengingat kegagalan pencapaian 
penyelesaian atas isu-isu DDA dalam forum KTM-KTM sebelumnya. Jika KTM-KTM 
sebelumnya gagal karena pertentangan kepentingan negara maju dan berkembang yang 
sulit mencapai konsesi, lalu bagaimana KTM WTO IX berhasil mencapai penyelesaian 
sebagian DDA? Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan digunakan 
pendekatan power Barnett dan Duvall dengan terkonsentrasi pada konsep structural 
power, serta teori permainan keseimbangan Nash. Faktor peningkatan structural power 
negara berkembang serta dicapainya titik keseimbangan Nash baik oleh Amerika Serikat 
dan India dalam KTM WTO IX kemudian tampak sebagai dua faktor penting yang 
mempengaruhi tercapainya Paket Bali sebagai penyelesaian DDA. 
 
Kata kunci : DDA, Paket Bali, KTM WTO IX, structural power, keseimbangan Nash. 
 
 
The Bali package which agreed at the 9th Ministerial Conference forum in Bali, WTO MC9, 
has completed 10 percent of the total Doha Development Agenda (DDA). The Bali package 
contains three important DDA points, a Trade Facilitation Agreement, several agricultural 
issues, development and a less developed country issues. The achievement of the Bali 
Package considered as an important milestone for DDA negotiations, given the failure to 
achieve completionof any DDA issues in previous MC forums. If the previous MC failed to 
reach completion of DDA issues because of the conflict of interest of developed and 
developing countrieswhich always happens, so the agreement difficult to achieve, then how 
did the WTO MC9 succeed in achieving 10 percent DDA completion? The factors that 
influence success are explained by using Barnett and Duvall power approach, focus on the 
concept of structural power, as well as Nash's equilibrium game theory. Increasing 
structural power of developing countries and the achievement of Nash's equilibrium points 
both by the United States and India in the WTO MC9 indicates two important factors that 
affecting the achievement of the Bali Package as the completion of DDA. 
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Doha Development Agenda (DDA)merupakan putaran perundingan perdagangan WTO 
setelah Putaran Uruguay. DDA sesuai dengan kesepakatan pada KTM IV seharusnya 
diselesaikan pada tahun 2005. Namun ternyata penyelesaian, bahkan hanya sebagian, 
sekitar 10 persen dari total agenda, baru dapat dihasilkan pada Konferensi Tingkat Menteri 
(KTM) WTO IX pada tahun 2013 di Bali melalui Paket Bali(Firdaus, 2014). Paket ini memuat 
tiga elemen penting diantaranya Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Agreement on Trade 
Facilitation), beberapa kesepakatan atas sektor pertanian salah satunya adalah public stock-
holding atau dukungan domestik berupa subsidi untuk ketahanan pangan serta isu-isu 
pembangunan dan negara kurang berkembang. Meskipun hanya menyelesaikan 10 persen 
dari total agenda, menurut Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, Paket Bali merupakan 
pencapaian WTO yang signifikan sekaligus sebagai batu loncatan penting bagi penyelesaian 
DDA secara keseluruhan (WTO, 2013). Dikatakan demikian karena pada perundingan KTM-
KTM sebelumnya penyelesaian agenda DDA ini sulit dihasilkan sebab selalu diwarnai 
dengan pertentangan kepentingan antara negara maju dan berkembang yang sulit mencapai 
konsesi terkait agenda-agenda DDA. Jika sebelumnya selalu gagal mencapai konsesi lalu 
mengapa  dalam perundingan KTM WTO IX di Bali DDA ini akhirnya dapat mencapai 
penyelesaian, walaupun hanya sebagian, 10 persen agendanya?  Faktor yang kemudian 
mensukseskan pencapaian tersebut sehingga membuat KTM WTO IX ini berbeda yang 
kemudian akan dijelaskan lebih lanjut.  
 
 

Perkembangan Perundingan DDA melalui Forum KTM WTO 

Perundingan DDA,  yang disebut juga sebagai Putaran Doha, dimulai sejak KTM IV di Doha 
Qatar pada tahun 2001 dengan mengusung sembilan-belas isu. Kesembilan-belas isu 
tersebut diantaranya adalah isu pertanian yang salah satunya tentang dukungan domestik, 
Trade-related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS); hubungan antara 
perdagangan dan investasi; fasilitasi perdagangan; ketentuan anti-dumping dan subsidi; 
dan isu lainnya (Firdaus, 2014). Dalam perkembangannya, perundingan dalam Putaran 
Doha ini sulit untuk mencapai konsesi atas penyelesaian agenda-agenda dalam DDA. Setelah 
KTM IV di Doha, perundingan berlanjut melalui KTM V tahun 2003 di Cancun yang 
berakhir tanpa kesepakatan penyelesaian DDA dan mengakibatkan kerugian serius untuk 
memajukan Putaran Doha (Fergusson, 2011). Kebuntuan penyelesaian DDA di Cancun 
berlanjut pada tahun 2005 ketika KTM VI dilaksanakan di Hong Kong. Bahkan pada bulan 
Juli 2006, ketika seharunya dihasilkan kesimpulan dari KTM di Hong Kong, perundingan 
untuk menyelesaikan DDA terhenti sama sekali karena tidak tercapai kesepakatan antara 
negara-negara anggota(Lokollo, 2010). Kemunduran penyelesaian DDA berlanjut hingga 
KTM VII yang baru dilaksanakan 4 tahun setelahnya yaitu di tahun 2009. Dalam KTM VII 
anggota sepakat untuk tidak merundingkan isu DDA. Bahasan yang diutamakan adalah 
terkait upaya memperkuat sistem perdagangan multilateral WTO dalam menghadapi 
tantangan lingkungan global saat ini(Lokollo, 2010). Kemudian KTM VIII dilaksanakan di 
tempat yang sama pada tahun 2011. KTM ini berakhir dengan menyepakati elemen-elemen 
arahan politis (political guidance) yang akan menentukan program kerja WTO dan DDA dua 
tahun ke depan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, t.t.). Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa sejak KTM IV hingga KTM VIII belum dapat disepakati perjanjian apapun sebagai 
upaya penyelesaian DDA. Hingga di tahun 2013 melalui KTM IX yang dilaksanakan di Bali 
akhirnya menyepakati Paket Bali dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang disebut 
memberikan arti penting bagi perkembangan WTO sekaligus menjadi perjanjian 
perdagangan multilateral pertama yang disepakati sejak berdirinya WTO pada tahun 1995 
(Auboin, et. al., 2015).  

Dalam proses perundingan KTM WTO IX, kendala yang dihadapi anggota adalah sulitnya 
mencapai konsesi dalam pertentangan antara Amerika Serikat dan India atas proposal G33 
tentang isu Public Stockholding untuk ketahanan pangan yang juga termasuk dalam Paket 
Bali. Tuntutan proposal G33 yang dipertahankan India adalah tuntutan perubahan aturan 
domestic support atau dukungan domestik dalam Perjanjian Pertanian atau Agreement on 



Agriculture (AOA). Dalam proposalnya negara berkembang menuntut kenaikan batas “de 
minimis”, bukan lagi 10 persen namun 15 persen dari nilai produksi nasional guna 
menyesuaikan perubahan harga saat ini dan berlaku secara permanen di WTO. Meskipun 
ditentang oleh Amerika Serikat, India tetap pada sikap tidak akan menyetujui Paket Bali jika 
proposal G33 tidak diwujudkan. Sikap India ini akhirnya membuat Amerika Serikat 
menawarkan peace clause. Namun hingga pertemuan tanggal 6 Desember 2013 berakhir 
India tetap bersikeras pada tuntutannya. Pada tanggal 7 Desember 2013 sikap India 
akhirnya melunak dan menyetujui peace clause sehingga Paket Bali sebagailangkah awal 
penyelesaian DDAberhasil disepakati. Peace clause merupakan interim solution (solusi 
sementara) yang memberikan kelonggaran selama 4 tahun pada negara-negara berkembang 
untuk mencapai ketahanan pangan dengan “de minimis” 15 persen dan negara harus 
melakukan notifikasi peace clause pada Committee on Agriculture (COA) WTO.  

Dua faktor yang tampak mensukseskan pencapaian Paket Bali, yang belum terlalu kuat dan 
bahkan tidak terlihat padaKTM-KTM sebelum KTM WTO IX, diantaranya adalah adanya 
peningkatan structural power negara berkembang serta dicapainya titik keseimbangan 
Nash optimal oleh kelompok negara maju dan berkembang. Sebenarnya faktor peningkatan 
structural power negara berkembang, dalam KTM WTO IX khususnya ditunjukkan oleh 
India, telah terlihat sebelum KTM WTO IX di Bali. Namun jika sebelumnya peningkatan 
structural power ini belum mampu mendorong disepakatinya penyelesaian agenda-agenda 
DDA, dalam KTM WTO IX ini faktor tersebut berhasil karena didukung oleh faktor 
tercapainya titik keseimbangan Nash optimal oleh Amerika Serikat dan India. 
 
 

Faktor Peningkatan Structural Power 

Power atau kekuasaan dalam ilmu Hubungan Internasional merupakan salah satu konsep 
dalam perpektif realisme yang dilihat sebagai kemampuan satu negara dalam menggunakan 
sumberdaya material yang dimiliki untuk membuat negara lain melakukan apa yang negara 
tersebut inginkan (Barnett dan Duvall, 2005). Lebih lanjut,power juga dijelaskan sebagai 
suatu pengaruh yang dihasilkan dan ada dalam relasi social, yang mana membentuk 
kapasitas aktor untuk menentukan kondisi dan takdir mereka. Barnett dan Duvall 
(2005)juga membagipower menjadi empat jenis yaitu compulsory, institusional, structural, 
dan productive power.Dari empat jenis power di atas, yang paling sesuai digunakan untuk 
melihat keberhasilan pencapaian Paket Bali adalah structural power. 

Structural power berkaitan dengan struktur, hubungan internal dari posisi struktural, dan 
menentukan aktor sebagai makhluk sosial seperti apa (Barnett dan Duvall, 2005). Selain itu 
menurut Fels, structural power juga dapat dipahami sebagai power yang dimiliki aktor 
karena pembentukan struktur atau kontrol atas struktur dalam hubungan internasional 
(Pustovitovskij dan Kremer, 2011). Relasi power yang dapat menggambarkan bagaimana 
structural power dalam interaksi adalah hubungan tuan-budak serta pemilik modal dan 
buruh. Dalam contoh ini dapat dilihat bagaimana pemilik modal mengatur buruh karena 
dalam struktur pemilik modal memiliki kapabilitas lebih besar daripada buruh. Dengan 
demikian terdapat dua cara yang menunjukkan hasil kerja dari structural power dalam 
menentukan nasib dan kondisi eksistensi aktordapat dilihat yang pertama dari posisi 
struktural yang ada kemudian mengalokasikan kapasitas dan keuntungan yang berbeda atas 
masing-masing aktor (Barnett dan Duvall, 2005). Kedua adalah membentuk pemahaman 
diri dan kepentingan subyektif masing-masing aktor. 

Lebih lanjut, untuk factor yang mempengaruhi naik turunnya structural power dapat dilihat 
dari dua faktor dominan yaitu dari dalam dan luar negeri. Faktor dalam negeri yang paling 
menonjol dalam kasus ini adalah faktor ekonomi. Hal ini selaras dengan pendapat Organski 
(1958 dalam Tammen, et al., 2011) bahwa faktor dalam negeri disebut Organski sebagai 
faktor dominan yang mempengaruhi transisi power suatu negara. Perubahan faktor 
ekonomi negara-negara berkembang, sebagai faktor dalam negeri, ditunjukkan dengan 



pertumbuhan ekonomi oleh anggota kunci kelompok negara berkembang. Pertumbuhan ini 
tampak meningkat signifikan sejak 2007 hingga 2013. Dapat dilihat dari data kenaikan GDP, 
pertumbuhan GDP, serta peningkatan perdagangan internasional.  

Grafik Pertumbuhan GDP Tahunan (%) 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : World Bank, 2008 - 2013 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pertumbuhan GDP, China berada dalam 
posisi paling atas, walaupun memang prosentasenya mengalami naik turun sejak tahun 
2008 hingga 2013. Diikuti dengan India, Indonesia, dan Brazil yang juga naik turun setiap 
tahunnya namun tetap lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan Amerika Serikat. Dari 
sini dapat diketahui bahwa pertumbuhan yang tinggi dari negara-negara berkembang ini 
dapat membuat negara berkembang semakin diperhitungkan dan dapat dipandang sebagai 
ancaman jika pertumbuhan ini terus berlanjut. Bahkan negara berkembang disebut juga 
telah menjadi pemain utama dalam perdagangan dunia (Ali danStancil, 2009). Negara 
berkembang yang dimaksud adalah anggota BRIC, Brazil, Rusia, India, dan China, yang 
mana tiga diantaranya adalah anggota kelompok negara berkembang dalam forum WTO. 

Bukan hanya ditunjukkan melalui GDP, bahkan perdagangan negara berkembang juga 
mengalami peningkatan. Di tahun 2009 dapat dilihat adanya pertumbuhan yang cukup 
signifikan pada ketiga negara pemain utama dalam koalisi negara berkembang, India, China, 
Brazil. Ketiga negara tersebut total menyumbang 11,8 persen perdagangan dunia, dengan 
peningkatan tiga kali lipat dari tahun 2000 yang hanya 3,3 persen.Bahkan pertumbuhan ini 
sudah ditunjukkan dengan peningkatan ekspor pada ketiga negara tersebut yang mengalami 
peningkatan pada tahun 2006. Pertumbuhan ketiga negara dalam perdagangan dunia yang 
signifikan ini dilihat bukan hanya berdampak pada mereka sendiri namun juga memberikan 
peningkatan perdagangan pada negara berkembang lain walaupun dalam tingkatan 
pertumbuhan dibawah mereka (Wang, Medianu, dan Whalley, 2011). Pada dasarnya 
perkembangan dalam perdagangan negara berkembang juga disebabkan meningkatnya 
kerjasama perdagangan dengan negara berkembang lain, misalnya antara India dan China. 
Perdagangan bilateral antara China dan India telah tumbuh semakin signifikan juga, 
ditunjukkan dengan ekspor dari China ke India yang melonjak dari US$ 686 juta menjadi 
US$ 14,5 miliar (Ali dan Stancil, 2009). Selain meningkatkan perdagangan negara 
berkembang, kerjasama perdagangan bilateral antar negara berkembang juga semakin 
menguatkan koalisi kelompok negara berkembang di WTO. Penguatan koalisi negara 
berkembang kemudian dapat disebut sebagai salah satu faktor dari luar yang juga 
mempengaruhi structural power negara berkembang dalam perundingan WTO. 

Penguatan koalisi sebagai faktor dari luar ini selaras dengan pendapat Pustovitovskij dan 
Kremer (2011), yang selain menjelaskan goods atau sumberdaya dan needs sebagai 
kebutuhan suatu negara, juga menjelaskan mengenai Outside Option (OO) sebagai faktor 
penting bagi pertimbangan lebih lanjut structural power (Pustovitovskij dan Kremer, 2011). 
OO dapat didefinisikan sebagai pilihan yang tersedia bagi seorang aktor dalam situasi tawar 
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menawar untuk mendapatkan kepentingannya adalah sama atau lebih baik melalui rekan 
negosiasi alternatif yang mungkin (Schneider, 2005 dalam Pustovitovskij dan Kremer, 2011). 
OO kemudian dapat digambarkan dengan adanya penguatan koalisi. Selaras dengan hal ini 
John S. Odell (2006) menjelaskan mengenai beberapa hal yang mampu membuat negara 
berkembang dapat berperan aktif mempengaruhi hasil negosiasi, diantaranya adalah 
rancangan koalisi, strategi dan koalisi, serta interaksi subjektif dinamis. Berbicara mengenai 
penguatan koalisi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor pendukung 
penguatan. Selain itu faktor penguatan kerjasama perdagangan bilateral antar negara 
berkembang serta semakin aktifnya negara berkembang dalam penyampaian kepentingan 
dan berpartisipasi dalam perundingan WTO juga dapat dikatakan sebagai faktor pendukung. 
Penguatan ini bahkan dapat dilihat sejak 2006, namun belum begitu kuat, ketika negara 
berkembang diikutsertakan dalam perundingan green room yang merupakan lingkaran inti 
dalam perundingan WTO tempat pengambilan keputusan.  

Structural power kelompok negara berkembang pada KTM WTO IX yang dikatakan 
meningkat karena dua faktor diatas dapat ditunjukkan dengan penawaran peace clause 
Amerika Serikat pada India. Hal ini menunjukkan Amerika Serikat dan negara maju 
bersedia untuk mengakomodasi tuntutan India dan negara berkembang dengan 
menawarkan peace clause. Pengakomodasian seperti inilah yang kemudian membedakan 
KTM WTO IX dengan KTM-KTM sebelumnya yang sulit mencapai konsesi karena masing-
masing pihak berpegang teguh pada kepentingan masing-masing tanpa berpikir untuk 
mengakomodasi kepentingan pihak lain. Sesuai pendapat Steinberg (dalam Hopewell, 2012), 
dalam sebagian besar sejarah sistem perdagangan multilateral, negara-negara berkembang 
sangat terpinggirkan dan sebagian besar kepentingan mereka diabaikan. Lebih dari itu, 
peningkatan structural power juga dilihat oleh Direktur Jenderal Pascal Lamy (2012), 
adanya peningkatan power negara berkembang dikatakan telah menggeser keseimbangan 
kekuasaan dan mereka tidak lagi hanya bertindak sebagai penerima kebijakan namun juga 
semakin mempengaruhi pola dan lingkup perdagangan internasional.  
 
 

Kepentingan Amerika Serikat dan India atas Paket Bali 

Titik keseimbangan Nash dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada hasil 
yang didapat dari suatu negosiasi yang melibatkan dua pemain atau lebih dengan strategi 
masing-masing serta masing-masing pemain diasumsikan memiliki informasi strategi 
lawan. Sehingga pertanyaan penting yang harus diketahui oleh pemain adalah jika strategi 
lawan konstan maka apakah keuntungan optimal dapat diperoleh jika pemain ini tetap pada 
strateginya atau mengubah strateginya. Keseimbangan Nash dapat dipahami sebagai kondisi 
ketika pemain menggunakan strategi yang paling optimal baginya, dengan keuntungan yang 
lebih besar dan biaya lebih sedikit, dalam menghadapi strategi tertentu yang digunakan oleh 
lawan. Dengan demikian untuk menentukan titik keseimbangan Nash yang perlu 
diperhatikan adalah keuntungan dari setiap kombinasi strategi masing-masing pemain dan 
kemungkinan keuntungan yang akan didapat jika strategi dirubah. Dikatakan mencapai 
keseimbangan Nash ketika satu kombinasi strategi menghasilkan keuntungan optimal 
dibanding kombinasi strategi lain dengan mengubah strategi pemain atas strategi lawan 
yang konstan. Sebelum membahas mengenai bagaimana perhitungan keuntungan dan 
kerugiannya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bagaimana kepentingan India dan 
Amerika Serikat, sebagai pemain paling menonjol dalam perundingan KTM WTO IX, atas 
Paket Bali.  

Bagi India, Paket Bali ini penting untuk ketahanan pangan dalam negerinya. Ketahanan 
pangan berhubungan erat dengan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi penduduk suatu 
negara. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi ketika semua penduduk suatu 
negara memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup dan bergizi guna 
memenuhi kebutuhan pangan mereka untuk hidup dan lebih sehat (Jain, 2016). Dari definisi 
di atas dapat diketahui dua dimensi penting dalam ketahanan pangan, ketersediaan pangan 



(aksesibilitas fisik) dan keterjangkauan makanan (aksesibilitas ekonomi individu) (Jain, 
2016). Sehingga untuk India walaupun telah berhasil dalam swasembada beras dan gandum, 
namun pemerintahnya dikatakan masih belum dapat menjamin ketahanan pangan di India 
karena masyarakat belum mampu menjangkau bahan pangan seimbang dengan baik. Dilihat 
dari tingginya angka kelaparan dan kekurangan gizi. Hampir seperempat penduduk India 
mengalami kelaparan pada tahun 2013, angka ini menempatkan India pada peringkat ke 63 
indeks kelaparan global oleh The International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan 
angka ini telah menempatkan India dalam 'tingkat mengkhawatirkan' (Majumder, 2013). 
Lebih dari itu menurut FAO, hingga tahun 2013 setidaknya terdapat lebih dari 200 juta 
orang kekurangan gizi di India (Domínguez, 2013). Tingginya angka kelaparan dan 
kekurangan gizi ini sebenarnya bukan karena tidak dipenuhinya dimensi pertama ketahanan 
pangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun lebih karena tidak dipenuhi 
dimensi kedua yaitu tentang aksesibilitas ekonomi, berkaitan dengan tidak terjangkaunya 
harga pangan seimbang untuk masyarakat miskin di India. Oleh karena itu pemerintah India 
kemudian membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan ini yaitu 
National Food Security Act (NFSA) yang terbit pada tahun 2013. Pada dasarnya dalam 
undang-undang tersebut ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin 
ketersediaan pangan dan nutrisi dalam setiap tahap kehidupan warganya, dengan 
memastikan ketersediaan dengan kuantitas dan kualitas yang cukup dengan harga yang 
terjangkau. Program ketahanan pangan ini disebut sebagai yang terbesar di dunia dengan 
menjangkau lebih dari 800 juta orang dan menyediakan 60 kg gandum untuk tiap orang per 
tahun dengan harga sekitar 10 persen dari ritel saat ini (OECD, 2014). National Food 
Security Act 2013sendiri dikatakan menyediakan subsidi untuk 75 persen penduduk 
pedesaan dan 50 persen penduduk perkotaan, yang  mencakup sekitar dua pertiga populasi 
(Departemen Pangan dan Distribusi Public India, t.t.). Meskipun NFSA baik bagi ketahanan 
pangan India namun kenaikan subsidi atau dukungan domestik melalui NFSA ini juga 
membawa kekhawatiran terkait dengan aturan dukungan domestik yang diterapkan di WTO 
yang termasuk dalam Agreement of Agriculture. Sesuai aturan WTO dukungan domestik 
yang masuk dalam kategori amber box dengan “de minimis” maksimal hanya boleh 10 
persen. Sedangkan dengan peningkatan subsidi NFSA, diperkirakan total dukungan 
domestik India akan melebihi “de minimis” tersebut. Oleh karenanya India 
memperjuangkan perubahan aturan dukungan domestik melalui proposal G33 tentang 
public stockholding. Dalam proses perundingannya telah melahirkan peace clause yang 
ditawarkan Amerika Serikat dan telah menyebabkan penutupan KTM WTO IX ditunda 
sehari karena India bersikeras tidak akan menyetujui Paket Bali jika proposal G33 tersebut 
tidak disetujui. Sebab dengan disetujuinya proposal G33 maka India akan aman dari sangsi 
WTO apabila menerapkan NFSA yang bertujuan mengatasi masalah ketahanan pangan.  

Sedangkan terkait dengan kepentingan Amerika Serikat atas Paket Bali sendiri adalah untuk 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan ini merupakan jalan 
bagi Amerika Serikat untuk mendukung pemulihan krisis keuangan Amerika Serikat pada 
2007 yang kemudian semakin parah dan akhirnya memulai krisis global pada 2008. Krisis 
yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyebabkan kerugian yang besar 
bagi Amerika Serikat. Baik pada keuangan dan perekonomian Amerika Serikat. Dengan 
krisis ini banyak perusahaan bangkrut dan akhirnya pemutusan hubungan kerja juga 
meningkat sehingga pengangguran juga meningkat. Lebih dari itu perdagangan juga 
menurun hingga kemudian berdampak pada GDP yang juga turun sekitar US$ 650 miliar 
pada 2008 dan 2009. GDP tersebut turun 5,4 persen dan 6,4 persen, pada tingkat tahunan, 
pada kuartal terakhir tahun 2008 dan kuartal pertama tahun 2009, angka ini menunjukkan 
enam bulan terburuk untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sejak 1958 (Swager, 
2009). 

 

 



Tabel Dampak Ekonomi dan Keuangan dari Krisis  

 

 

 

 

 

 

Sumber :Financial Reform Project – Economic Policy Group, 2009 

Salah satu tindakan yang dilakukan Amerika Serikat untuk pemulihan krisis ini dapat dilihat 
dengan usaha Amerika Serikat untuk meningkatkan ekspor agar mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan dengan gaji tinggi (Anonim, 2016). Hal ini diupayakan dengan tindakan 
Obama pada 2010. Dalam pidatonyapada Januari 2010, Obama menyatakan bahwa Amerika 
Serikat menetapkan tujuan perdagangan baru yaitu melipatgandakan ekspor dalam jangka 
waktu lima tahun (Anonim, 2010). Dalam pidatonya Obama juga menyebutkan peningkatan 
ini akan mendukung dua juta tenaga kerja masyarakat Amerika Serikat. Untuk mewujudkan 
tujuan ini Obama meluncurkan National Export Initiative (NEI) yang bertugas untuk 
membantu petani dan usaha kecil guna menumbuhkan ekspor dan kontrol ekspor mereka 
sesuai dengan keamanan nasional Amerika Serikat. Lebih penting dalam pidatonya ini 
Obama juga menyatakan akan mencari pasar baru secara agresif dengan akan melanjutkan 
pembentukan kesepakatan perdagangan Doha yang akan membuka pasar global (Anonim, 
2010). Dari sini terlihat alasan penting dari usaha Amerika Serikat untuk mewujudkan Paket 
Bali yang didalamnya berisi kesepakatan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian 
Fasilitasi Perdagangan sendiri berisi aturan dalam perdagangan yang bertujuan untuk 
menyederhanakan perdagangan dan mengurangi biayanya, mengurangi “red tape”, dan 
birokrasi bea cukai yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi prosedur 
perdagangan dan kepabean yang akhirnya berdampak pada menurunnya biaya perdagangan 
global. 
 
 

Titik Keseimbangan Nash dengan Paket Bali 

Setelah mengetahui kepentingan masing-masing pihak yang sama besar atas terwujudnya 
Paket Bali ini, maka perlu dihitung bagaimana kemungkinan keuntungan dan kerugian yang 
akan didapat dari setiap kombinasi strategi yang diterapkan dalam permainan. 
Keseimbangan Nash dikatakan telah tercapai ketika baik India dan Amerika Serikat tidak 
akan memilih untuk menyimpang dari strategi yang dipilihnya karena akan lebih merugikan. 
Jika melihat pada teori permainan, unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam suatu 
permainan diantarnya adalah pemain, strategi, hasil dan informasi (Hoffmann, 2016). Lebih 
lanjut akan dijelaskan menggunakan matriks di bawah ini. 

 

 

 

 

 



Matriks Permainan Amerika Serikat dan India pada Perundingan KTM WTO IX 

 India 

Menurunkan 
Kepentingan/tuntutan 

Tetap pada 
kepentingan/tuntutan 

Amerika 
Serikat 

Menurunkan 
kepentingan / 
tuntutan 

 

(1, 1) 

 

(-1 , -1) 

Tetap pada 
kepentingan/ 
tuntutan 

 

(-1 , -1) 

 

(0 , 0) 

 

Keterangan : 

 Pemain : Amerika Serikat dan India 

 Strategi : 

Menurunkan kepentingan : 

- Bagi Amerika Serikat menurunkan kepentingan adalah dengan mengakomodasi 
kepentingan India melalui peace clause dengan mengubah “de minimis” menjadi 15 persen 
dengan syarat berlaku 4 tahun. 

- Bagi India menurunkan kepentingan berarti mengorbankan sebagian kepentingan 
awalnya dengan menerima peace clause dari Amerika Serikat. 

Tetap pada kepentingan/tuntutan : 

- Bagi Amerika Serikat tetap adalah dengan tidak mengakomodasi kepentingan India 
dengan mempertahankan “de minimis” 10 persen. 

- Bagi India tetap berarti tidak akan menyetujui Paket Bali jika proposal G33 tidak 
diwujudkan. 

 Hasil  : 

(1) : 

- Bagi Amerika Serikat merupakan insentif untuk dicapainya kepentingan atas 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan 

- Bagi India merupakan insentif untuk dicapainya kepentingan atas kesepakatan 
terkait isu public stockholding, perubahan “de minimis” menjadi 15 persen. 

( -1 ) :  

- Bagi Amerika Serikat merupakan insentif untuk hilangnya kepentingan atas 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan 

- Bagi India merupakan insentif untuk hilangnya kepentingan atas kesepakatan terkait 
isu public stockholding, perubahan “de minimis” menjadi 15 persen. 

 

1 

2 

3 

4 



(0) : 

- Bagi Amerika Serikat merupakan insentif untuk hilangnya kepentingan atas 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, namun “de minimis” 10 persen mampu dipertahankan 
sehingga tidak mendistorsi perdagangan.   

- Bagi India merupakan insentif untuk amannya kepentingan atas kesepakatan terkait 
isu public stockholding karena tidak diganggu dengan penerapan terbatas hanya 4 tahun, 
namunIndia merugi dengan tidak amannya penerapan NFSA berkaitan dengan ancaman 
sangsi WTO  karena melewati “de minimis”.  

  

Dalam matriks di atas yang merupakan titik keseimbang Nash adalah pada kotak nomor 
satu dan empat. Seperti dijelaskan sebelumnya titik keseimbangan Nash terjadi ketika kedua 
pemain tidak akan mendapat keuntungan lebih baik jika mengubah strateginya dalam 
menanggapi strategi lawan yang tetap. Kedua kotak tadi menunjukkan kombinasi strategi 
dengan keuntungan lebih besar dibanding kombinasi strategi lainnya. Namun kotak pertama 
menunjukkan keuntungan lebih optimal dibanding dengan kotak keempat.  

Kotak satu menunjukkan insentif satu masing-masing untuk Amerika Serikat dan India. 
Insentif ini merupakan perolehan dari penerapan strategi saling menurunkan kepentingan 
baik oleh Amerika Serikat maupun India. Satu sebagai insentif ini bagi India adalah 
perhitungan untuk keuntungan dari keputusan disetujuinya isu public stockholding, dengan 
mengubah “de minimis” menjadi 15 persen meskipun dalam jangka waktu empat tahun. 
Dengan disepakatinya Paket Bali, yang memuat kesepakatan ini, maka India dapat 
diuntungkan. Perubahan “de minimis” ini dapat menjamin dan mendukung penerapan 
kebijakan NFSA India untuk ketahanan pangan bagi masyarakat India. Sehingga dengan 
jangka waktu empat tahun tersebut, NFSA ini dapat dimaksimalkan oleh India sambil 
menunggu keputusan final untuk isu ini.  

Dengan penerapan NFSA yang aman, India bukan hanya dapat memaksimalkan penguatan 
ketahanan pangan melalui NFSA, namun India juga akan aman dari ancaman sangsi WTO 
karena subsidi pangan yang melebihi “de minimis” seperti aturan “de minimis” sebelumnya. 
Hal ini juga berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar 
masyarakatnya yang hidup dari pertanian. Sederhananya insentif yang akan didapat India 
adalah terkait dengan terjaminnya kepentingan ketahanan pangan dengan kenaikan “de 
minimis” hingga 15 persen tersebut.  

Begitu pula untuk Amerika Serikat yang juga memilih strategi menurunkan kepentingannya 
dengan menawarkan peace clause pada India akan mendapat insentif satu, yaitu terkait 
dengan tercapainya Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Satu keuntungan pada Amerika 
Serikat adalah dukungan atas upaya pemulihan diri dari krisis. Selain itu hal ini dapat 
mendukung tujuan perdagangan baru Obama untuk melipatgandakan ekspor dan membuka 
lapangan kerja dengan peningkatan kegiatan ekspor tersebut. Insentif yang didapat kedua 
pihak dengan strategi saling menurunkan kepentingannya ini dinilai lebih menguntungkan 
dibanding dengan strategi lain. Sebagaimana terlihat pada kotak kedua, tiga dan empat. 

Kotak keempat sebagai titik keseimbangan lainmemperlihatkan hasil yang lebih kecil 
dibanding dengan hasil kotak pertama. Dalam kotak ini insentif yang akan didapat Amerika 
Serikat dan India adalah nol, nol ini untuk insentif yang didapat dari amannya kepentingan 
kedua negara karena tidak berkurang. Untuk Amerika Serikat terkait kepentingan 
menjalankan aturan WTO terkait pengurangan subsidi pada kotak amber box akan aman 
karena “de minimis” masih 10 persen. Sedangkan kepentingan India adalah terkait waktu 
penerapan kebijakan public stockholding yang tidak terbatas empat tahun seperti yang akan 
terjadi jika India menyetujui peace clause Amerika Serikat. Namun selain nilai plus tersebut 
kedua negara juga mengalami kerugian karena tidak terwujudnya Perjanjian Fasilitasi 



Perdagangan dan public stockholding karena baik Amerika Serikat dan India tetap pada 
kepentingannya sehingga Paket Bali sulit untuk disepakati karena masih adanya 
pertentangan kepentingan yang sama-sama tinggi ini. Sehingga keduanya tidak rugi dan 
tidak untung karena tetap pada keputusan masing-masing. Pilihan strategi seperti ini yang 
menjadi alasan mengapa pada KTM-KTM sebelumnya sulit untuk menyepakati penyelesaian 
DDA. Dari dua keseimbangan Nash tadi dapat dilihat bahwa pilihan strategi dua negara, 
baik Amerika Serikat maupun India, untuk saling menurunkan kepentingannya adalah 
pilihan terbaik. Insentif dari pilihan aksi reaksi strategi ini lebih tinggi dibanding dengan 
insentif dari titik keseimbangan kedua dengan masing-masing tetap pada kepentingannya. 
Pilihan strategi menurunkan kepentingan inilah yang kemudian melahirkan kesepakatan 
Paket Bali.  

Lebih lanjut untuk kotak kedua dan tiga tidak dapat disebut sebagai keseimbang Nash 
karena jika strategi lawan tetap pemain akan mendapat insentif lebih besar dengan 
mengganti strategi awal dengan strategi lain. Sehingga ada pilihan lebih baik dengan insentif 
lebih besar untuk menghadapi lawan daripada strategi tersebut. Dapat dilihat dari kotak 
kedua dan ketiga yang menunjukkan insentif minus satu untuk masing-masing pemain. 
Minus satu ini untuk nilai tidak tercapainya kepentingan pada Perjanjian Fasilitasi 
Perdaganganoleh Amerika Serikat dan public stockholding oleh India karena Paket Bali 
tidak dapat disepakati, sehingga keduanya sama-sama menderita kerugian. Insentif ini dapat 
ditingkatkan dengan mengubah strategi masing-masing mereka. Inilah mengapa tidak 
disebut dengan titik keseimbangan Nash.  

Pada kotak kedua terlihat kombinasi strategi Amerika Serikat tetap pada kepentingannya 
sedangkan India memilih untuk menurunkan kepentingannya. Hal ini akan menyebabkan 
tidak dapat disepakati Paket Bali karena tidak dicapai kesepakatan terkait isu public 
stockholding. Dengan kombinasi ini maka Amerika akan merugi dengan minus satu. Nilai 
minus satu ini dari kegagalan disetujuinya Perjanjian Fasilitasi Perdagangan karena Paket 
Bali, yang diputuskan berdasarkan prinsip single undertaking, tidak dapat diputuskan. 
Amerika dapat meningkatkan insentifnya dengan mengubah strateginya menjadi 
menurunkan kepentingannya dengan insentif satu.  

Begitupula dengan India apabila memilih untuk menurunkan kepentingannya maka India 
juga akan merugi dengan minus satu, karena kepentingannya dalam isu kebijakan pangan 
tidak dapat terwujud karena gagalnya kesepakatan untuk Paket Bali. India ini juga dapat 
mengubah strategi untuk memperbesar keuntungan dengan insentif satu dengan strategi 
tetap pada kepentingan, apabila dihadapkan pada strategi Amerika Serikat, tetap pada 
kepentingannya, yang konstan. Dengan demikian maka kombinasi di kotak dua ini lebih 
merugikan dibanding dengan kotak satu yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga 
berlaku pada kotak ketiga yang mana masing-masing pemain juga memiliki pilihan strategi 
lain yang dapat dipilih guna insentif yang lebih besar dibanding kombinasi strategi pada 
kotak tiga. Kombinasi strategi ini juga menunjukkan tidak akan tercapainya Paket Bali 
karena India memilih strategi tetap pada kepentingannya. 

Dengan demikian maka terlihat jelas bagaimana strategi saling menurunkan kepentingan 
menjadi pilihan kombinasi strategi paling optimal untuk kedua negara. Dengan 
memperhitungkan kepentingan masing-masing atas Paket Bali maka insentif dalam kotak 
satu membuat kedua negara tidak memiliki pilihan lebih baik daripada kombinasi strategi 
pada kotak satu. Dengan kombinasi tersebut KTM WTO IX ini menjadi berbeda dengan 
KTM sebelumnya yang diwarnai dengan sulitnya mencapai konsesi antara negara maju dan 
berkembang karena baik negara berkembang dan negara maju saling mempertahankan 
kepentingan masing-masing dan tidak dapat menemukan titik keseimbangan yang saling 
menguntungkan. 
 
 
 



 
Kesimpulan 

Akhirnya dapat dikatakan bahwa keberhasilan pencapaian kesepakatan penyelesaian DDA 
dengan kesepakatan Paket Bali ini berhasil dihasilkan pada KTM WTO IX karena dua faktor. 
Pertama adalah karena adanya peningkatan structural power negara berkembang yang lebih 
signifikan. Ditunjukkan dengan peningkatan power, khususnya ekonomi, beberapa anggota 
koalisi negara berkembang. Bukan hanya GDP dan pertumbuhan GDP yang meningkat, 
namun keikutsertaan negara berkembang dalam perdagangan internasional juga meningkat. 
Lebih dari itu, penguatan koalisi negara berkembang juga mempengaruhi peningkatan 
structural power negara berkembang dalam WTO. Peningkatan ini ditunjukkan dengan 
semakin aktifnya negara berkembang pada perundingan WTO. Misalnya dengan 
keikutsertaan negara berkembang pada perundingan green room atau ditunjukkan 
bagaimana kepentingan negara berkembang ini diakomodasi oleh negara maju melalui 
peace clause pada KTM WTO IX. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi 
keberhasilan pencapaian Paket Bali adalah dicapainya keseimbangan Nash dengan 
penerapan strategi saling menurunkan kepentingan baik oleh Amerika Serikat maupun 
India pada perundingan KTM WTO IX. Kombinasi strategi ini menghasilkan keuntungan 
paling optimal untuk kedua negara dibanding kombinasi strategi lain. Pilihan untuk 
mengganti strategi juga akan menghasilkan kerugian atau mungkin keuntungan tapi tidak 
seoptimal pilihan strategi saling menurunkan kepentingan ini. Dengan pertimbangan inilah 
Paket Bali kemudian berhasil disepakati bukan hanya oleh negara maju namun juga negara 
berkembang. Inilah yang kemudian membedakan perundingan KTM WTO IX ini dengan 
KTM-KTM sebelumnya yang sering mengalami kegagalan dalam perundingan untuk 
memutuskan penyelesaian DDA. 
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