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Abstraksi
Perubahan kebijakan pertanian dalam setiap masa pemerintahan cukup berbeda
dari setiap kepempinannya ini memberikan pola kebijakan sangat berpengaruh terhadap
perkembangan pertanian di indonesia dan integrasinya terhadap keikusertaan indonesia
dalam organisasi-organisasi internasional dan perjanjian yang telah disepakati.
Agreement On Agriculture (AOA) merupakan salah satu perjanjian yang ada pada World
Trade Organization (WTO) yang membahas khususnya segala aspek yang menyangkut
pertanian yang segala isi-isi perjanjian tersebut harus diikuti oleh negara-negara yang
menjadi anggota WTO.
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