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BAB V 

KEBIJAKAN PEMBERIAN GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES 

(GSP) DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK PERIKANAN 

INDONESIA TAHUN 2015 

 

5.1. Birokrasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

 

 Di dalam pemberian GSP, Amerika Serikat perlu melalui beberapa proses 

dan tahapan untuk dapat menghasilkan keputusan GSP. Untuk itu, adanya 

birokrasi dapat memperjelas apa saja yang harus dilalui oleh pemerintah AS untuk 

memutuskan kebijakan yang akan diambil. Karena penulis akan membahas 

mengenai kebijakan GSP, untuk itu peneliti melihat bagaimana birokrasi 

kebijakan luar negeri AS. Berikut adalah analisis kebijakan pemberian GSP dari 

AS kepada produk perikanan Indonesia tahun 2015 menggunakan konsep 

birokrasi kebijakan luar negeri milik Morton H. Halperin. 

 

5.1.1. Partisipan dan Kepentingan  

 Pada proses perumusan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa aktor 

yang berperan dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan. 

Aktor-aktor yang terlibat di dalam birokrasi kebijakan luar negeri AS adalah 
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presiden, kongres, organisasi dan individu di luar pemerintah yang akan penulis 

analisis lebih lanjut. Berikut ini penulis akan mengurai tentang partisipan dan 

kepentingan-kepentingan partisipan pemerintahan AS di dalam isu pemberian 

GSP AS terhadap produk perikanan Indonesia. 

 

 5.1.1.1. Presiden 

 

 Di dalam pemutusan pemberian GSP, presiden berperan penting untuk 

memutuskan kebijakan pemberian GSP. Presiden juga harus mempertimbangkan 

kelayakan negara dan produk yang akan dipilih sesuai dengan persyaratan yang 

diajukan dalam US Code. Meskipun persyaratan tersebut ada di dalam US Code, 

akan tetapi keputusan dalam menentukan kelayakan dari masing-masing negara 

adalah milik presiden. Presiden juga dapat menghapus kelayakan dari negara 

penerima GSP sesuai dengan parameter kelayakan negara penerima GSP.
1
 

 Pada tahun 2015, Obama akhirnya menandatangani undang-undang yang 

menjadi dasar hukum untuk pengurangan tarif impor untuk beberapa produk, 

termasuk Indonesia. Penandatanganan ini menandakan diperpanjangnya program 

GSP AS yang sempat terhenti di tahun 2013. Program GSP tersebut dijadwalkan 

mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015 dan berlaku hingga 31 desember tahun 

2017. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, barang yang masuk antara 

31 Juli 2013 hingga 29 Juli 2015 akan dilikuidasi atau dilikuidasi kembali 

                                                 
1
 Jones, Vivian C, 2015, Generalized System of Preferences: Background and Renewal Debate 
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sehingga bea masuk yang telah dibayarkan dalam rentang waktu tersebut akan 

dikembalikan.
2
 

 Berdasarkan tinjauan administrasi terhadap berbagai isu dan juga petisi 

terkait dengan kelayakan produk GSP, Presiden Obama juga membuat beberapa 

putusan lain yang mempengaruhi cakupan produk di bawah GSP seperti 

penghapusan produk dari negara-negara penerima GSP tertentu karena negara 

tersebut sudah cukup kompetitif sehingga tidak memerlukan lagi GSP untuk 

bersaing di pasar AS. Selain itu juga putusan mengenai pemberian keringanan 

CNLs agar GSP dapat berjalan berkelanjutan untuk 114 produk dan 15 negara.
3
 

 Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya The Trade Preference Extension 

Act (TPEA) memberikan presiden kesempatan bagi presiden untuk menambahkan 

produk barang travel dan barang bawaan ke dalam penerimaan GSP sesuai dengan 

proses peninjauan ulang yang telah diajukan melalui petisi. Penandatanganan ini 

dilakukan setelah adanya persetujuan dari senat AS.
4
 Pada pelaksanaannya, 

presiden harus memantau dan melaporkan progres dari GSP AS secara rutin setiap 

tahunnya kepada kongres untuk dilakukan tinjauan atas GSP AS yang telah 

diberikan kepada negara-negara penerima.
5
  

 Di dalam isu pemberian skema GSP AS terhadap produk perikanan 

Indonesia ini, kepentingan Presiden Obama di dalam isu ini tidak terlalu terlihat. 

Presiden Obama hanya menentukan negara dan produk apa saja yang disetujui 

untuk memperoleh GSP dan juga menandatangani berkas yang telah disetujui oleh 

                                                 
2
 https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/export-indonesia-barack-obama-

renews-generalized-system-of-preference/item5696? 
3
 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2016/june/ustr-announces-

major-expansion-trade 
4
 ibid 

5
 United Nations. Handbook on the Scheme of the United States of America. 2010 
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kongres untuk menerima skema GSP AS pada tahun 2015. Dalam isu pemberian 

GSP kepada produk perikanan Indonesia ini, ada beberapa negara seperti China, 

Thailand, Vietnam dan Philipina yang termasuk dalam produsen dan eksportir 

terbesar tidak memperoleh GSP tersebut bagi produk yang sama meskipun 

negara-negara tersebut telah mengajukan permintaan untuk GSP AS. Hal ini 

dikarenakan negara-negara tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diminta 

oleh GSP AS baik dari segi negara atau dari segi produk itu sendiri.  

 Dalam pemberian GSP, AS memiliki persyaratan bagi negara penerima 

dan juga produk yang dapat memperoleh GSP untuk menjadi pertimbangan dalam 

penentuan pemberian GSP tersebut. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

untuk menjadi negara penerima GSP AS negara tersebut harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1.) Bukan negara komunis; 

2.) Tidak melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) AS; 

3.) Bertindak adil dan wajar dalam perdagangan internasional; 

4.) Bukan negara anggota OPEC, kecuali negara-negara yang melakukan 

perjanjian bilateral dengan AS terhadap produk-produk khusus seperti 

Indonesia, Venezuela dan Ekuador; 

5.) Tidak terlibat dalam kelompok teroris internasional;  

6.) Melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan nasional.
6
 

China dan Vietnam merupakan negara yang termasuk dalam negara 

komunis.
7
 Dalam persyaratan GSP, AS mengharuskan negara penerima bukan 

                                                 
6
 https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-

preference-gsp 
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termasuk negara komunis sehingga China dan Vietnam tidak memenuhi 

kualifikasi bagi negara penerima GSP AS meskipun kedua negara tersebut 

termasuk negara produsen dan pengekspor produk perikanan terbesar di dunia dan 

di AS.
8
 Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand juga termasuk eksportir 

perikanan terbesar di dunia dan di AS itu sendiri. Akan tetapi, Thailand juga tidak 

disetujui untuk mendapatkan program GSP dari AS. Hal ini dikarenakan Thailand 

masih memiliki pekerja paksa di dalam pelaksanaan produksi perikanannya.
9
 

Padahal, persyaratan dalam GSP AS salah satunya adalah melindungi hak-hak 

pekerja. Oleh karena itu, Thailand tidak memenuhi persayaratan dalam negara 

penerima GSP AS.  

Sedangkan untuk Indonesia, yang pertama, Indonesia bukan termasuk 

negara komunis karena Indonesia adalah salah satu negara yang demokratis. Yang 

kedua, Indonesia bertindak adil dan wajar di dalam perdagangan internasional. 

Hal ini dapat dilihat dari perjuangan Indonesia untuk menciptakan perdagangan 

yang adil dan berimbang di dalam konferensi WTO dan juga KTT G20.
10

 Yang 

ketiga, Indonesia bukan negara anggota OPEC. Meskipun Indonesia pada tahun 

2016 sempat masuk kembali menjadi negara anggota OPEC, Indonesia 

memutuskan untuk keluar kembali karena adanya kebijakan OPEC yang dianggap 

merugikan Indonesia.
11

  

Yang keempat adalah Indonesia tidak terlibat di dalam kelompok teroris 

internasional. Meskipun banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban dari 

                                                                                                                                      
7
 https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-negara-negara-yang-masih-menganut-paham-

komunis/.html 
8
 The State of World Fisheries and Aquaculture 

9
 https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/23/thai-seafood-products-banned-

europe-mep-gabriel-mato 
10

 http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/04/indonesia-akan-suarakan-perdagangan-bebas-

adil-dalam-ktt-g20 
11

 http://politiktoday.com/ada-apa-indonesia-keluar-masuk-opec/ 
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terorisme, Indonesia bukan termasuk negara yang mendukung adanya terorisme 

seperti Arab Saudi, Inggris, Perancis, Turki, Qatar dan beberapa negara lainnya. 

Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha untuk memberantas tindakan 

terorisme tersebut salah satunya adalah dengan adanya usaha untuk 

pemberantasan terorisme di Indonesia dan melibatkan TNI dan juga adanya RUU 

mengenai Antiterorisme.
12

   

  

 5.1.1.2. Kongres 

 

 Kongres memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan kebijakan 

luar negeri sesuai yang dikehendaki oleh kongres dan kebijakan perdagangan 

perlu adanya persetujuan dari kongres. Ketika senat mengadakan pemungutan 

suara mengenai penandatanganan undang-undang Trade Promotion Authority 

(TPA), ada perkembangan pada prakarsa perdagangan lain yaitu GSP. Dalam 

pemungutan suara tersebut terdapat 97 senat yang menyetujui dan hanya satu yang 

menentang mengenai kebijakan pemberian GSP AS.
 13

  

Dikarenakan dalam pemberian GSP AS, harus atas dasar persetujuan dari 

kongres AS dan senat adalah bagian dari kongres AS.  Oleh karena itu, ketika 

senat AS pada akhirnya memutuskan untuk memberikan otorisasi ulang kepada 

GSP untuk membantu mendorong perdagangan bebas dengan menghapus tarif 

impor, maka presiden menandatangani pembaharuan GSP AS dan GSP tersebut 

                                                 
12

 http://www.mediaindonesia.com/news/read/122718/tni-terlibat-penuh-tangani-terorisme/2017-

09-16 
13

 http://www.livingstonintl.com/u-s-regulatory-updates/senate-overwhelmingly-passes-gsp/ 
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diberlakukan kembali.
14

 Hal ini dikarenakan dalam pembuatan kebijakan luar 

negeri, harus dengan persetujuan minimal dua pertiga dari total senat yang ada 

sehingga melihat persetujuan dari sebagian besar senat AS, maka kebijakan 

tersebut dapat berlaku. 

 Sedangkan di dalam isu pemberian GSP terhadap produk perikanan 

Indonesia ini penulis tidak menemukan kepentingan kongres di dalam isu 

tersebut. Anggota kongres hanya menyetujui produk-produk dan juga negara yang 

akan diberikan GSP AS pada tahun 2015 tersebut. 

   

 5.1.1.3. Organisasi 

 

Salah satu organisasi internasional yang paling berperan penting di dalam 

isu GSP adalah World Trade Organization (WTO). Meskipun WTO tidak turun 

tangan langsung di dalam isu pemberian GSP AS terhadap produk perikanan 

Indonesia, akan tetapi WTO memiliki The Enabling Clause yaitu “Decision on 

Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller 

Participation of Developing Country” yang menjadi dasar hukum bagi jalannya 

GSP. The Enabling Clause inilah yang mengharuskan negara-negara maju untuk 

memberikan pembebasan bea masuk kepada negara-negara berkembang yang 

menjadi anggota WTO juga.
15

 

Organisasi-organisasi yang terlibat di dalam GSP AS juga dapat membuat 

proposal konsensus untuk perbaikan di dalam program GSP. Proposal ini 

didukung oleh berbagai kepentingan yang memanfaatkan program GSP atau yang 

                                                 
14

 ibid 
15

 https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm 
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memiliki kerjasama dengan pihak yang bersangkutan. Kelompok ini juga terdiri 

dari organisasi non-pemerintah (NGOs) yang berupaya untuk mengurangi 

kemiskinan di negara-negara berkembang, perusahaan AS yang mengambil 

barang dari negara-negara berkembang dan kemudian di jual di AS, dan individu 

dan organisasi penelitian yang berfokus kepada kebijakan perdagangan dan 

pembangunan.
16

 

Adanya dampak yang dirasakan oleh bisnis-bisnis di AS dalam 

pemberhentian GSP AS, maka terbentuklah The Coalition of GSP. Koalisi 

tersebut berisikan dengan kelompok usaha, asosiasi perdagangan, dan organisasi 

konsumen AS yang berusaha untuk meminta pembaharuan program GSP AS oleh 

kongres. Semenjak tahun 1992, koalisi tersebut telah menjadi suara dari 

komunitas bisnis di AS yang dominan dan sukses dalam mengajukan 

perpanjangan GSP. Anggota koalisi dan staf berkomunikasi secara teratur dengan 

pejabat administrasi dan kongres untuk mendorong mereka agar memperpanjang 

GSP.
 17

  

Anggota koalisi juga memberikan pendapatnya kepada DPR dan juga 

senat sehingga kongres dapat melakukan pembaharuan kepada GSP AS. Koalisi 

tersebut juga merupakan suara aktif dalam dunia bisnis AS yang turut 

berpartisipasi dalam upaya untuk memperbaiki program GSP AS seperti 

menyarankan perubahan dalam mempromosikan program GSP sehingga dapat 

bermanfaat bagi eksportir maupun importir.
18

 Oleh karena itu, dengan 

diperbaharuinya program GSP ini, maka diharapkan akan mempermudah arus 

perdagangan dari banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang. 

                                                 
16

 Consensus Recommendations for U.S. Preference Program Improvements 
17

 http://www.tradepartnership.com/site/gsp.html 
18

 ibid 
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Selain itu program GSP juga diharapkan mampu menguntungkan bisnis dan juga 

konsumen AS.
19

 

 

 5.1.1.4.  Partisipan Diluar Pemerintah 

  

 Banyak bisnis di AS yang mengandalkan GSP untuk mengimpor 

barang-barang setengah jadi karena biaya yang dihasilkan lebih murah. Hal ini 

dapat membantu berlangsungnya produksi dalam negeri membuat perusahaan-

perusahaan AS lebih kompetitif.
20

 GSP AS telah membantu perusahaan dalam 

negeri AS sebesar $749 juta dari total impor AS sebesar $19.9 miliar pada tahun 

2012.
21

 Dengan kata lain, GSP ini menghemat pengeluaran perusahaan di seluruh 

AS sekitar $2 juta per harinya.
22

  

Diberlakukannya GSP AS kembali ini dikarenakan semenjak 

diberhentikannya program GSP AS tahun 2013 membuat bisnis AS yang selama 

ini memanfaatkan GSP harus membayar lebih dari $ 1 miliar untuk produk yang 

sebelumnya telah masuk ke dalam produk GSP.
23

 Selain itu, puluhan ribu pekerja 

di AS yang selama ini di bawah kebijakan GSP juga terancam karena 

melonjaknya biaya produksi untuk perusahaan dalam negeri karena adanya 

tambahan biaya produksi dari biaya masuk produk tertentu yang selama ini tidak 

dikenai biaya masuk ke AS. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh produsen 

untuk bahan baku utama meningkat karena adanya tambahan biaya masuk yang 

                                                 
19

 Op;cit. Coalition of GSP 
20

 Coalition for GSP, “American Companies Frustrated by Congress’ Inability to Renew Generalized System 

of Preferences Program,” press release, August 1, 2013, http://renewgsptoday.com/   
21

 Coalition for GSP. http://www.tradepartnership.com/site/gsp.html.   
22

 Coalition For GSP. Washington 
23

 https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/trade_bills_fact_sheet.pdf hal 2 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/trade_bills_fact_sheet.pdf
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harus dibayarkan.
 
Hal ini menjadi beban yang berat bagi ribuan usaha kecil yang 

mengandalkan program GSP untuk menekan biaya produksi.
24

 Berakhirnya GSP 

AS memang berdampak besar kepada bisnis kecil karena tidak adanya cadangan 

kas yang besar untuk menanggung adanya tambahan biaya baru yang selama ini 

terbantu dengan adanya GSP.
25

  

5.1.2. Pengambilan Keputusan 

 

5.1.2.1. Menentukan Situasi 

 

Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa situasi yang mempengaruhi 

dan mendorong partisipan untuk mengambil keputusan luar negeri. Situasi 

tersebut yaitu tindakan secara drastis yang dilakukan oleh negara lain atau aktor di 

luar negara, teknologi baru, pergantian personil dan upaya yang dihasilkan sendiri. 

Dalam isu mengenai GSP ini, tindakan yang dilakukan negara lain yaitu Indonesia 

berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Sejak November 

2014, Indonesia di bawah kebijakan yang diprakarsai oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti sedang gencar untuk memperoleh GSP AS 

ini dengan mengeluarkan kebijakan memberantas IUU Fishing di perairan 

Indonesia dan membangun kelautan dan perikanan Indonesia.
26

  

Tujuan dari  IUU fishing di Indonesia adalah karena rendahnya produksi 

produk perikanan di Indonesia. Ekspor perikanan yang dilakukan oleh Indonesia 

hanya peringkat ketiga di kawasan ASEAN, padahal Indonesia memiliki luas laut 

                                                 
24

 Op.cit; https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/trade_bills_fact_sheet.pdf  
25

 Op;cit. Coalition of GSP 
26

 http://www.jitunews.com/read/18474/pengurangan-bea-masuk-produk-perikanan-indonesia-ke-

as-gunakan-skema-gsp 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/trade_bills_fact_sheet.pdf
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yang paling besar di kawasan. Selain itu, jumlah nelayan dan eksportir ikan di 

Indonesia banyak yang tutup. Ternyata hal ini terjadi karena banyak kapal asing 

dan eks asing yang melakukan IUU fishing di perairan Indonesia. Kemudian 

Indonesia melakukan kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti 

melakukan IUU Fishing di perairan Indonesia. Hasilnya adalah ekspor perikanan 

Indonesia naik sebesar 5 persen dan impor turun sebanyak 70 persen.
27

 

Berikut adalah data mengenai kapal yang berhasil ditenggelamkan oleh 

pemerintah Indonesia karena terbukti melakukan IUU fishing: 

Tabel 5.1. Data Penangkapan Penenggelaman Kapal Ikan yang Melakukan 

IUU fishing di perairan Indonesia tahun 2015 

Sumber: Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2015 

 

                                                 
27

 http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/15/184315026/menteri-susi-ungkap-latar-belakang-

pemberantasan-illegal-fishing- 
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Semenjak kebijakan pemberantasan IUU fishing di perairan Indonesia 

pada bulan November 2014, sudah banyak kapal yang ditangkap dan bahkan 

ditenggelamkan oleh Indonesia. Dari kapal-kapal yang tertangkap tersebut 

terungkap bahwa banyak negara-negara yang selama ini bebas melakukan praktik 

IUU fishing di perairan Indonesia. Negara yang paling banyak tertangkap dalam 

operasi ini adalah negara tetangga Indonesia sendiri yaitu Thailand, Vietnam dan 

Filipina. 

Dari kebijakan Indonesia dalam memberantas IUU fishing di wilayah 

perairannya tersebut, tangkapan ikan di seluruh dunia berkurang. Sedangkan stok 

perikanan yang meningkat adalah dari Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia 

adalah salah satu pemasok ikan utama di dunia. Berdasarkan data yang bersal dari 

Food and Agricultur Organization (FAO), pada 1960an, rata-rata konsumsi ikan 

di dunia sebesar 9,9 kg per tahun dan meningkat menjadi 14,4 kg per tahun pada 

1990an. Pada 2009, rata-rata konsumsi tersebut meningkat menjadi 18,1 kg per 

tahun dan kemudian mencapai 20kg per tahun pada 2014. Karena peningkatan 

permintaan atas konsumsi produk perikanan inilah yang membuat produksi 

perikanan juga meningkat.
28

  

Untuk memahami lebih jelas, berikut adalah data dari nilai produksi dari 

beberapa negara yang memiliki nilai produksi perikanan 10 terbesar di dunia: 

                                                 
28

 https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuhH 
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Bagan 5.1. Nilai Produksi dari Produk Perikanan Setiap Negara 

Sumber : https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuhH 

 

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa China merupakan produsen 

perikanan laut terbesar di dunia. Dan dalam hal produksi perikanan ini, Indonesia 

menduduki di posisi kedua yang diikuti oleh AS di peringkat ketiga dan negara-

negara lain sebagai sepuluh negara produsen utama perikanan laut dunia. Dari 

sebagian produksi perikanan tersebut, sebagian ada yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagian digunakan sebagai produk ekspor 

menuju ke negara lain. Negara-negara di dunia yang menjadi negara pengekspor 

produk perikanan terbesar di dunia dapat dilihat dalam bagan ini: 

https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuhH
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Bagan 5.2. Nilai Ekspor Produk Perikanan 

Sumber: Diolah dari The State of World Fisheries and Aquaculture 

 

 China tetap unggul sebagai produsen dan juga pengekspor produk 

perikanan pertama di dunia. Sedangkan di peringkat kedua diduduki oleh 

Norwegia dalam ekspornya. Sedangkan Indonesia yang menempati peringkat 

kedua dunia sebagai produsen perikanan tidak termasuk di dalam sepuluh negara 

pengekspor terbesar di dunia. Selain negara pengekspor, ada negara yang 

melakukan impor dari produk perikanan untuk memenuhi kebutuhan perikanan 

dalam negeri negaranya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

1000
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11000

16000

China Norwegia Vietnam Thailand AS Chili India Denmark Belanda Kanada

Negara Pengekspor Produk Perikanan  

2004 2014
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Bagan 5.3. Negara Pengimpor Produk Perikanan 

Sumber: Sumber: Diolah dari The State of World Fisheries and Aquaculture  

 

 

 AS merupakan negara pengimpor hasil produk perikanan terbesar di dunia. 

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa AS menempati urutan pertama dalam hal 

impor produk perikanan. Untuk peringkat kedua adalah Jepang dan China sebagai 

negara produsen dan pengekspor terbesar di dunia juga menjadi negara ketiga 

pengimpor produk perikanan terbesar di dunia. Di dalam penelitian ini, penulis 

lebih fokus melihat kepada impor perikanan menuju ke AS. Untuk lebih jelasnya, 

berikut adalah nilai dari impor produk perikanan AS: 
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Nilai Impor Produk Perikanan AS (dalam US $ 1,000) 

Bagan 5.4. Nilai Impor Produk Perikanan AS 

Sumber: https://www.statista.com/statistics/197999/value-of-total-us-imports-of-

all-fishery-products-since-1940/ 

 

 Dari tahun ke tahun, impor produk perikanan AS menunjukkan tren yang 

meningkat. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahun kebutuhan akan produk 

perikanan di AS juga meningkat sehingga impor dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Produk perikanan tersebut diimpor oleh AS dari banyak 

negara. Berikut adalah negara-negara pengimpor terbesar dari produk perikanan 

ke AS: 

https://www.statista.com/statistics/197999/value-of-total-us-imports-of-all-fishery-products-since-1940/
https://www.statista.com/statistics/197999/value-of-total-us-imports-of-all-fishery-products-since-1940/
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Bagan 5.5. Impor Produk Perikanan AS Berdasarkan Negara Pengimpor 

Sumber: FUS 2014, http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/index# 

 

 China merupakan negara pengimpor produk perikanan terbesar pertama di 

AS sebesar 24% dari keseluruhan impor produk perikanan AS. Sedangkan yang 

terbesar kedua adalah Kanada yakni sebesar 11%. Kemudian diikuti oleh Thailand 

dan Vietnam yang sama banyak yaitu sebesar 9%. Setelah itu impor produk 

perikanan AS yang berasal dari Indonesia dan Chili sebesar 6%. Sisanya 35% 

berasal dari berbagai macam negara lainnya. 

Lebih dari 90 persen hasil perikanan Indonesia adalah berasal dari sektor 

kelautan. Setiap tahunnya, produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan. 

Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai pemasok produk perikanan yang 

cukup kuat di dunia.
29

 Beberapa negara juga mengandalkan produk perikanan 

Indonesia yaitu China, AS dan Jepang. Produk perikanan laut Indonesia tahun 

2012 adalah sebesar 5,44 juta ton. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,71 juta 

ton. Kemudian pada tahun 2014 menjadi 6,04 juta ton dan pada tahun 2015 

                                                 
29

 ibid 

http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/index
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menjadi 6,2 juta ton. Berikut adalah gambaran dari perkembangan produksi 

perikanan Indonesia: 

 
Bagan 5.6. Produksi Perikanan Laut Indonesia 

Sumber: https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuhH 

 

 

 Dari data-data diatas dapat dilihat bahwa Indonesia termasuk negara 

terbesar dalam hal produksi produk perikanan yaitu peringkat kedua di dunia 

setelah China. Akan tetapi, Indonesia tidak termasuk di dalam negara terbesar 

pengekspor produk perikanan dunia. Namun, Indonesia termasuk di dalam negara 

terbesar pengekspor produk perikanan untuk AS. Meskipun banyak negara yang 

menjadi negara pengekspor produk perikanan, akan tetapi AS memberikan skema 

GSP tersebut kepada produk perikanan Indonesia.  

Hal ini dikarenakan selama ini negara tetangga Indonesia, Thailand dan 

Vietnam mengambil produk perikanan mereka melalui penangkapan yang legal 

maupun illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kemudian produk hasil 

https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuhH


76 

 

tangkapan tersebut diekspor dengan mengatasnamakan negara mereka.
30

 Terbukti 

dari adanya kebijakan pemberantasan IUU fishing di perairan Indonesia membuat 

pasokan perikanan negara mereka terganggu dan membuat pasokan perikanan AS 

juga terganggu karena negara-negara tersebut termasuk negara pengimpor produk 

perikanan bagi AS.  

China, Filipina dan Vietnam, yang termasuk dalam negara terbesar 

pengimpor produk perikanan untuk AS yang juga mengajukan skema GSP 

terhadap produk perikanan mereka akan tetapi ditolak oleh AS. Sedangkan 

Indonesia yang nilai impor produk perikanannya masih dibawah negara-negara 

tersebut diterima oleh AS. Oleh karena itu, penulis akan memberikan data 

mengenai ekspor negara-negara tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi 

ekspor produk perikanan negara tersebut: 

Bagan 5.7. Vietnam Seafood Exports 1993-2015 

Sumber: http://seafood.vasep.com.vn/610/whybuy.htm 

 

                                                 
30

 https://www.kompasiana.com/evierlinda/bu-susi-ekspor-ikan-bebas-tarif-ke-amerika-tinggal-

setahun_571174eb8e7a6108048b4575 

http://seafood.vasep.com.vn/610/whybuy.htm
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Ekspor produk perikanan Vietnam menunjukkan kenaikan tren setiap 

tahunnya. Setelah adanya pemberantasan IUU fishing di perairan Indonesia yaitu 

pada tahun 2014 menunjukkan dampak yang terjadi pada ekspor perikanan 

Vietnam. Terbukti di dalam tahun selanjutnya yaitu tahun 2015, ekspor perikanan 

Vietnam berkurang drastis. Karena memang banyak sekali kapal dari Vietnam 

yang tertangkap di perairan Indonesia yaitu 46 yang tertangkap dan sebanyak 39 

yang ditenggelamkan pada tahun 2015. Dari data tersebut, Vietnam adalah negara 

yang paling banyak tertangkap melakukan praktik IUU fishing di perairan 

Indonesia.
 31

  

Banyaknya kapal Vietnam yang tertangkap melalui kebijakan Indonesia 

ini tentu berdampak sangat besar kepada pasokan perikanan Vietnam. Terbukti 

dari nilai ekspor perikanan Vietnam sebelum adanya kebijakan pemberantasan 

IUU fishing adalah sebesar US$ 7.836 ribu di tahun 2014 dan kemudian 

berkurang menjadi US$ 6.573 ribu di tahun 2015 setelah adanya kebijakan 

tersebut.
32

 

Vietnam hampir mendapatkan kartu kuning dari Uni Eropa karena 

kurangnya aksi penanganan dan pemberantasan IUU fishing di negaranya.
33

   

Kemudian, The US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

juga ikut mendesak pengolah makanan laut, ekportir dan importir Vietnam untuk 

melawan IUU fishing dalam seminar “Seafood Import Monitoring Program” 

(SIMP) yang dilakukan oleh NOAA dengan Việt Nam Association of Seafood 

Exporters and Producers (VASEP). Hal ini disebabkan karena adanya IUU 

fishing dapat mengancam sumber alam yang sangat penting bagi keamanan 

                                                 
31

 Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 
32

 Op;cit 
33

 http://www.iuuwatch.eu/2017/10/us-latest-warn-vietnam-iuu-fishing/ 
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pangan global. SIMP tersebut bertujuan untuk menetapkan perizinan, pelaporan 

data dan persyaratan pencatatan untuk mengimpor ikan dan produk ikan yang 

telah diprioritaskan karena dianggap rentan terhadap IUU fishing.
34

 

SIMP tersebut diaplikasikan kepada produk makanan laut yang masuk ke 

AS yang berasal dari luar negeri. Catatan dari importir akan diminta untuk 

mengetahui catatan data mengenai rantai ikan atau produk ikan dari penangkapan 

hingga masuk ke AS. Hal ini dilakukan agar memungkinkan spesies laut yang 

masuk ke AS dapat dilacak untuk memastikan bahwa produk tersebut ditangkap 

atau diproduksi secara sah. Informasi tersebut akan dilaporkan ke International 

Trade Data System dan bersifat rahasia.
35

 Dari data-data tersebut dapat dilihat 

bahwa praktik IUU fishing di Vietnam masih banyak dan membutuhkan tindakan 

untuk menangani isu tersebut.  

Begitu juga dengan nilai ekspor produk perikanan milik Thailand. Pada 

tahun 2015, ekspor Thailand berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut adalah 

bagan yang menjelaskan mengenai nilai ekspor perikanan Thailand tahun 2014-

2015: 

 

                                                 
34

 http://vietnamnews.vn/economy/405462/us-cautions-vn-seafood-exporters-against-unregulated-

fishing.html#TxZVdXo38P6XEXrA.97 
35
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Bagan 5.8. Total Ekspor Produk Perikanan Thailand 2014-2015 

Sumber: Diolah dari http://www.thai-frozen.or.th/statistic_total.php 

 

Pada tahun 2014, total ekspor produk perikanan Thailand adalah sebesar 

US$ 886.85 juta. Dan pada tahun 2015 berkurang menjadi US$ 793.26 juta. 

Ekspor setiap bulannya pada tahun 2015 dalam grafik tersebut menunjukkan nilai 

yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2014. Ini 

membuktikan bahwa pemberantasan IUU fishing di Indonesia menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi berkurangnya ekspor perikanan Thailand. Karena 

dapat dilihat juga bahwa banyak kapal milik Thailand yang tertangkap sedang 

melakukan praktik IUU fishing di perairan Indonesia pada tahun 2015 yaitu 

sebanyak 7 kapal dan 21 kapal berhasil di tenggelamkan.
36

 

Thailand adalah negara pengekspor perikanan terbesar yaitu lebih dari 700 

juta dolar.
37

 Meskipun Thailand merupakan negara pengekspor perikanan 

terbesar, ternyata Thailand memperoleh produk perikanan tersebut melalui 

                                                 
36

 Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 
37

 https://www.scbeic.com/en/detail/product/1437 
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overfishing dan juga dengan mempekerjakan para pekerja dengan bayaran rendah 

yang berasal dari negara tetangga. Thailand juga mendapatkan peringatan dari Uni 

Eropa berupa kartu kuning terhadap produk perikanan Thailand. Uni Eropa juga 

mengancam untuk melarang produk perikanan Thailand untuk masuk ke dalam 

Uni Eropa apabila pemerintah Thailand tidak mengatasi tindakan IUU fishing dan 

penyalahgunaan tenaga kerja di negaranya.
 38

 Dan apabila hal tersebut terjadi 

karena Thailand tidak dapat mengatasi isu IUU fishing ini, maka kerugian yang 

dialami oleh Thailand dapat mencapai 500 juta dolar.
39

  

Tindakan ini dilakukan setelah teridentifikasi adanya kekurangan yang 

serius dalam pemantauan ikan, sistem pengendalian dan sanksi. Komisaris 

lingkungan dan perikanan, Kermenu Vella mengatakan bahwa tidak ada kontrol 

sama sekali dan tidak ada upaya yang dilakukan dalam penanganan penangkapan 

ikan ilegal di Thailand karena hampir semuanya diizinkan.
40

 Sejak awal tahun 

2015, Thailand juga kehilangan skema GSP yang berasal dari Uni Eropa untuk 

produk ekspor perikanannya terkait dengan isu IUU fishing.
41

  

Untuk ekspor perikanan dari negara lain yang juga mengajukan GSP AS 

untuk produk perikanannya adalah Filipina. Filipina juga termasuk negara yang 

melakukan IUU fishing di perairan Indonesia dan Filipina juga termasuk salah 

satu negara yang memperoleh kartu merah dari Uni Eropa terkait illegal fishing 

Bersama dengan Belize, Kamboja, Guinea dan Sri Lanka.
42

 Sebanyak 17 kapal 

dari Filipina yang melakukan IUU fishing tersebut ditangkap dan 34 kapal 

                                                 
38

 https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-warns-thailand-over-illegal-fishing/ 
39

 Op;cit 
40

 https://www.theguardian.com/environment/2015/apr/21/eu-threatens-thailand-with-trade-ban-

over-illegal-fishing 
41

 Op;cit 
42

 Ibid   
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berhasil ditenggelamkan.
43

 Pemberantasan tersebut juga berakibat kepada ekspor 

perikanan Filipina. Berikut adalah data ekspor perikanan Filipina tahun 2013-

2015: 

 

Bagan 5.9. Nilai Ekspor Perikanan Filipina 2013-2015 

Sumber: Fishery Statistics of the Phillipines 2013-2015 

 

Dari bagan tersebut dapat dilihat pada tahun 2013, ekpor perikanan 

Filipina 146.852 metrik ton. Pada tahun 2014 meningkat drastis menjadi 316.863 

metrik ton. Akan tetapi setelah adanya pemberantasan IUU fishing, pada tahun 

2015 turun mejadi 225.821 metrik ton. Hal ini membuktikan bahwa 

pemberantasan tersebut mempengaruhi ekspor perikanan Filipina dan membuat 

Filipina tidak dapat memenuhi persyaratan GSP AS yaitu sustainability dan 

traceability. Filipina juga tidak termasuk di dalam negara pengimpor perikanan 

terbesar bagi AS. Berbeda dengan China, Vietnam, Thailand yang merupakan 

importir terbesar produk perikanan bagi AS. 

                                                 
43
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Sedangkan untuk Kanada, meskipun Kanada termasuk negara eksportir 

produk perikanan terbesar di AS kedua setelah China, akan tetapi, Kanada 

merupakan salah satu negara yang tergolong negara maju.
44

 Padahal, tujuan 

negara bagi GSP AS adalah negara-negara berkembang dan negara kurang 

berkembang. Selain itu, Kanada merupakan salah satu negara maju yang 

memberikan GSP juga bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang.
45

 

Sedangkan untuk ekspor perikanan dari Chili tidak ditemukan. 

Beberapa tahun terakhir, Industri perikanan Indonesia memang berusaha 

untuk terus meningkatkan produk perikanan dengan cara meningkatkan kapasitas 

dan kualitas produk. Selain itu, Indonesia juga mengusahakan untuk adanya 

keberlanjutan (sustainability) dan ketertelusuran (traceability) produk karena 

kedua prinsip tersebut semakin menjadi faktor penting bisnis seafood di AS.
46

 

Setelah Indonesia melakukan pemberantasan IUU fishing, produksi perikanan 

juga naik dan populasi ikan di perairan Indonesia meningkat.
47

 Hal ini dapat 

mendukung terciptanya sustainability untuk produk perikanan Indonesia sehingga 

memenuhi persyaratan bagi AS untuk menerima ekspor perikanan Indonesia. 

 Persyaratan produk ekspor yang diterima oleh AS adalah produk tersebut 

harus berasal langsung dari negara penerima GSP, produk tersebut harus sesuai 

dengan ROO yang telah ditetapkan oleh AS , dan jumlah biaya atau nilai produksi 

beserta biaya prosesnya minimal 35 persen dari nilai barang tersebut ketika masuk 

                                                 
44 http://www.antarapost.com/2014/12/daftar-nama-negara-maju-dan-berkembang.html 

45 Preferential Market Access and the Generalized System of Preferences 

46 https://www.embassyofindonesia.org/index.php/2017/03/22/ekspansi-produk-seafood-

indonesia-yang-aman-dan-berkelanjutan-di-negeri-paman-sam/ 
47

 https://tirto.id/sektor-perikanan-meningkat-pasca-pemberantasan-ikan-iiegal-zSQ 
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ke AS.
48

 Dalam isu ini, produk perikanan yang di ekspor Indonesia berasal 

langsung dari perairan Indonesia. Indonesia juga termasuk dalam negara produsen 

terbesar kedua di dunia sehingga ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki 

potensi perikanan yang besar.
49

 

 Produk ekspor juga harus sesuai dengan ROO yang telah ditetapkan oleh 

AS yaitu produk yang diekspor harus dikirim dari negara pengekspor secara 

langsung menuju ke wilayah AS tanpa melewati batas wilayah negara lain. 

Indonesia melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur untuk 

memungkinkan produk perikanan dapat segera dikirim langsung menuju ke 

negara penerima dengan cara memangkas jalur transportasi produk hasil 

tangkapan sehingga biaya pengiriman dapat diminimalisir dan harga produk 

perikanan Indonesia tidak mahal di pasaran internasional.
50

 Dan untuk biaya 

proses produksi minimal 35 persen dari nilai barang ketika masuk ke AS tidak 

ditemukan oleh penulis. 

Inilah yang menjadi faktor-faktor yang dapat menjadi penentuan situasi 

yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan luar 

negeri AS. Banyak sekali syarat-syarat yang harus dipertimbangkan untuk 

melakukan ekspor ke AS. Dengan melihat beberapa syarat yang meliputi 

persyaratan negara penerima GSP AS, persyaratan produk yang dapat diekspor 

menuju AS dan juga persyaratan produk yang dapat menerima GSP AS, produk 

perikanan Indonesia sejauh yang penulis analisis memang lebih memenuhi 

                                                 
48 https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-

preference-gsp 

49 https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-

cuhH?gclid=EAIaIQobChMIhMzo4vTi1gIV1yO9Ch1D_w23EAMYASAAEgLka_D_BwE 

50https://economy.okezone.com/read/2017/08/01/320/1747727/mantap-menteri-susi-gaet-jica-

tingkatkan-infrastruktur-kelautan-perikanan 



84 

 

persyaratan dari AS dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, China dan 

Philipina yang juga mengajukan GSP AS untuk produk yang sama. 

5.1.2.2. Merencanakan Strategi untuk Mengambil Keputusan 

 Dalam merencanakan strategi, yang harus diperhatikan adalah 

mendefinisikan isu. Setelah diberhentikannya GSP AS sejak tahun 2013 karena 

alasan dinamika politik, ada 28 negara penerima GSP AS yang tergabung di 

dalam aliansi A-GSP yang mendesak pemerintah AS untuk memberlakukan 

kembali GSP AS.
51

 Hal ini juga diikuti dengan melemahnya industri dalam negeri 

AS akibat meningkatnya biaya produksi yang berasal dari bea masuk karena 

selama ini dapat diminimalisir melalui GSP sehingga apabila GSP tidak segera 

dijalankan kembali maka GDP akan melemah.
52

 

 Setelah mendefinisikan isu maka AS akan menentukan tujuan dari GSP. 

Sebelum program GSP berakhir, AS mengimpor $ 20 miliar dan membantu 

negara-negara berkembang untuk meningkatkan dan mendiversifikasi 

perdagangan negara berkembang dengan AS dan juga mengembangkan ekonomi 

mereka.
53

 Setelah program ini berakhir, AS harus membayar $ 1 miliar untuk bea 

masuk barang-barang dari negara lain.
54

 Untuk itu, dengan diperpanjangnya GSP 

AS diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang dan negara kurang 

berkembang di dunia dan juga konsumen. Selain itu juga untuk menguntungkan 

pekerja dan bisnis di AS.
55

 Kemudian, ketika presiden menandatangani beberapa 

                                                 
51

 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat Kembali 

Mengeluarkan 

Perpanjangan Generalized System of Preference (GSP) 
52

 Op.cit hal 2 
53

 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/06/29/trade-here-s-what-president-signed-law 
54
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kebijakan mengenai perdagangan global, GSP AS pun juga diperbaharui oleh 

presiden AS setelah mendapatkan persetujuan oleh senat. 

 Selain itu, tujuan dari pemberian GSP AS untuk produk perikanan 

Indonesia adalah untuk memenuhi pasokan produk perikanan di AS. Sebelumnya 

telah dijelaskan bahwa Indonesia telah melakukan usaha untuk memberantas IUU 

fishing yang ada di wilayah perairannya. Setelah diberlakukan kebijakan ini, 

ekspor perikanan Indonesia ke Amerika meningkat karena stok produk perikanan 

di Amerika berkurang.
56

  Hal ini disebabkan karena selama ini pasokan produk 

perikanan Amerika berasal dari Qatar.
57

 Sedangkan produk perikanan Qatar 

sendiri dibeli dari Vietnam dan Thailand sehingga setelah adanya kebijakan ini 

berjalan, pasokan tersebut menurun drastis karena ternyata selama ini Vietnam 

dan Thailand mencuri ikan tersebut dari perairan Indonesia.
58

  

Bahkan, produk perikanan Thailand yang berasal dari Indonesia tersebut 

mencapai 70 persen.
59

 Kebijakan ini menimbulkan gangguan pasokan yang 

berasal dari negara-negara pemasok ikan terbesar karena terjadi kekosongan di 

pasar dunia.
60

 Oleh karena itu, AS memberikan GSP kepada perikanan Indonesia 

untuk mengatasi kurangnya pasokan tersebut mengingat 90 persen produk 

perikanan di AS merupakan produk impor dari negara lain sehingga sustainability 

dari produk perikanan juga dapat tercapai.
61
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 Kebijakan Menteri Susi buka pintu ekspor ikan ke Amerika. 
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AS memiliki beberapa persyaratan khusus untuk tidak memberikan GSP 

kepada negara yang tidak mau bekerjasama dengan AS untuk membasmi 

kejahatan lintas negara.
62

 AS adalah salah satu negara yang berusaha untuk 

melawan adanya IUU fishing karena adanya IUU fishing membuat persaingan di 

dalam pasar menjadi negatif dan berpotensi merusak pasar.
63

 Terlebih lagi, dari 

penelitian yang dilakukan, diperkirakan 20 hingga 32 persen dari penangkapan 

ilegal tersebut diekpor menuju AS.
64

 

Oleh karena itu, setelah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk 

menindak tegas pelaku IUU fishing,  pihak parlemen dan pemerintah Amerika 

Serikat terkesan dengan tindakan tersebut dan menganggap kebijakan tersebut 

perlu didukung sehingga AS memberikan GSP tersebut kepada produk perikanan 

Indonesia.
65

 Selain itu Indonesia juga memenuhi prinsip-prinsip industri seperti 

sustainability dan traceability yang biasa diinginkan negara-negara maju dan juga 

menjadi dasar bagi kegiatan impor AS inilah yang menjadi pertimbangan AS 

dalam pemberian GSP tersebut mengingat besarnya potensi perikanan Indonesia 

yang juga sangat besar dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh AS.
66

 Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa total potensi ekonomi maritim Indonesia 

adalah sebesar Rp 7.200 triliun per tahun. Jumlah tersebut enam kali lipat 

besarnya dari total APBN 2014 yang hanya sebesar Rp 1.800 triliun.
67
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5.1.2.3. Informasi dan Pendapat 

 Dalam menentukan kebijakan luar negeri perlu adanya informasi yang 

sesuai dengan isu yang sedang berlangsung dan juga adanya pendapat dari aktor-

aktor yang terlibat. Dalam hal ini, ketika AS telah mendefinisikan isu dan tujuan 

yang akan dicapai mengenai GSP, dan setelah kongres telah menyetujui 

perpanjangan GSP AS beserta petisi-petisi mengenai negara dan produk apa saja 

yang akan diberikan GSP, maka GSP AS mulai resmi diberlakukan. 

 Selain itu, adanya pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kelompok-

kelompok bisnis di AS yang tergabung dalam Coalition of GSP yang sudah 

dijelaskan dalam sub bab sebelumnya juga merasakan perlu adanya perpanjangan 

GSP untuk membantu bisnis-bisnis di AS. Pendapat tersebut biasanya 

dikemukakan melalui Letter to Congress yang mengatasnamakan perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam Coalition of GSP dan menginginkan adanya 

perpanjangan GSP AS.
68

 Sedangkan pendapat dari partisipan lain mengenai isu 

GSP AS terhadap produk perikanan Indonesia ini tidak ditemukan oleh penulis. 

 

5.1.2.4. Fungsi dari Media  

 

Peran media dalam mempengaruhi informasi juga dapat mempengaruhi 

kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara. Dengan adanya pertumbuhan dan 

perkembangan dari media massa global yang semakin meluas saat ini, media dan 

pembuat kebijakan luar negeri memiliki hubungan yang kompleks. Peran media 
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global di AS telah berkembang dan memiliki kekuatan yang besar untuk dapat 

mempengaruhi substansi dan proses kebijakan luar negeri AS.
69

 

Ketika Indonesia mulai memberlakuan pemberantasan IUU Fishing di 

negaranya, banyak media  yang menyorot mengenai isu tersebut. Hal ini tentu saja 

mendapat perhatian besar di dunia dan mendapat banyak dukungan dari negara-

negara lain. Beberapa negara bahkan meniru kebijakan negara Indonesia dalam 

memberantas IUU Fishing seperti Cina, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja dan 

Vietnam. Kebijakan tersebut berdampak positif kepada perikanan Indonesia yaitu 

hasil tangkapan ikan yang meningkat.
70

  

Selama ini, potensi perikanan Indonesia belum dimanfaatkan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah ekspor perikanan Indonesia di tahun 2011 hanya 

senilai US$ 3,34 miliar, sedangkan Vietnam yang luas perairannya jauh lebih 

kecil dari Indonesia nilai ekspor perikanannya mencapai US$ 25 miliar. Hal ini 

dikarenakan adanya praktik IUU Fishing di Indonesia yang masih merajalela di 

perairan Indonesia.
71

 

 

5.1.2.5. Keterlibatan Presiden 

 Dalam pelaksanaan GSP AS, fungsi dari presiden adalah melakukan 

tinjauan tahunan terhadap program GSP atas kelayakan negara penerima GSP. 

Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah negara penerima telah 

menerapkan segala sesuatu yang sesuai dengan kriteria kelayakan. Ketika masa 
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berlaku GSP habis, diperlukan masa transisi sementara sehingga transisi antara 

kebijakan GSP yang lama dengan kebijakan GSP yang baru dapat berjalan dengan 

mulus. Pada masa transisi ini, ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:  

1.) Presiden mengeluarkan peraturan untuk program GSP AS yang baru 

2.) Presiden akan menentukan negara berkembang mana yang memenuhi 

kriteria negara penerima GSP dan negara berkembang yang membutuhkan 

bantuan pengembangan kapasitas untuk memenuhi kriteria kelayakan pada 

akhir masa transisi 

3.) Menentukan kelayakan produk GSP yang berasal dari negara berkembang 

maupun kurang berkembang dengan melalui evaluasi “negative list” yang 

dilakukan oleh US International Trade Commission
72

  

Keterlibatan Obama di dalam isu GSP AS dalam isu ini sejauh yang 

penulis ketahui adalah dalam proses penandatanganan pembaharuan skema GSP 

AS tahun 2015 saja setelah disetujui oleh senat. Melalui skema GSP AS ini, 

produk perikanan Indonesia seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan 

kaleng, lobster olahan dan rajungan dibebaskan dari tarif masuk ke AS atau 

dikenakan tarif sebesar 0%.
73

 Selain itu komoditas perikanan utama yang diekspor 

ke AS adalah udang, tuna dan kepiting biru juga dibebaskan dari tarif masuk 

kecuali tuna kaleng.
74

  

                                                 
72

 Consensus Recommendations for U.S. Preference Program Improvements 
73

 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2979315/disetujui-obama-ekspor-ikan-ri-ke-as-

bebas-bea-masuk 
74

 http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/04/ri-unable-benefit-us-tariff-cut-due-fishing-

restrictions.html 



90 

 

5.1.3. Tindakan 

 5.1.3.1. Implementasi Hasil dari Keputusan 

 Adanya permintaan dari perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam 

Coalition of GSP kepada kongres dan melihat adanya situasi yaitu perubahan 

tindakan drastis yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam kebijakan 

pemberantasan IUU fishing, dan juga melalui tahapan-tahapan yang telah 

dijelaskan sebelumnya mengenai syarat-syarat yang dimiliki AS bagi negara 

penerima GSP AS, produk yang dapat diekspor ke AS dan juga produk yang 

memenuhi kualifikasi penerimaan GSP, kongrespun menyetujui perihal 

perpanjangan GSP AS tersebut terutama dalam bidang produk perikanan terhadap 

produk perikanan Indonesia. Setelah kebijakan luar negeri telah ditentukan dan 

disetujui oleh presiden, maka kebijakan tersebut akan langsung dilaksakan oleh 

kedutaan besar dan anggota-anggotanya.  

Oleh karena itu, ketika Obama telah menandatangani dan menyetujui 

negara-negara dan produk apa saja yang diberikan kebijakan pemberian skema 

GSP tahun 2015, termasuk produk perikanan Indonesia untuk menyelamatkan 

perekonomian AS dan supply produk perikanan dalam negeri AS, maka kebijakan 

tersebut harus dilaksanakan oleh AS. Dari keputusan-keputusan tersebut 

menghasilkan perpanjangan GSP AS yang berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 

Desember 2017.
75
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