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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hubungan luar negeri antara Amerika Serikat dengan Indonesia sudah 

berlangsung dengan baik sejak tahun 1960-an. Akan tetapi hubungan baru 

berkembang dan menuju kepada kerjasama bilateral dalam sektor ekonomi pada 

bulan November 2010. Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan The US-

Indonesia Compherensive Partnership Agreement (US-Indonesia CPA) oleh kedua 

negara tersebut. Semenjak itu, Amerika Serikat terus berkembang dan kemudian 

menjadi mitra dagang Indonesia yang terbesar ketiga setelah Cina dan Jepang.1  

Kerjasama perekonomian ini terus meningkat melalui kegiatan ekspor dan 

impor yang dilakukan antar kedua negara tersebut. Banyak sekali barang komoditi  

yang telah diimpor Amerika Serikat dari Indonesia dan salah satu yang paling besar 

adalah produk impor yang berasal dari sektor perikanan.2 Selama beberapa tahun 

terakhir, nilai produk perikanan yang diimpor oleh AS dari Indonesia terus 

menunjukan peningkatan. Pada tahun 2011, nilai impor tersebut sebesar US$1,07 

miliar, tahun 2012 sebesar US$1,15, US$1,33 miliar pada 2013 dan US$1,84 miliar 

pada 2014.3 Terlebih semenjak adanya pemberantasan IUU (illegal, unreported, 

unregulated) Fishing di Indonesia, impor perikanan dari Indonesia mengalami 
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 Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan. 
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peningkatan contohnya adalah seperti produk ikan tuna yang pada tahun 2015 

mengalami peningkatan sebesar 7,73%.4 Hal ini juga terjadi kepada produk perikanan 

lainnya.  Kegiatan ekspor impor tersebut semakin berkembang dan pada tahun 2015, 

ketika AS mulai memberikan berbagai kemudahan terhadap impor perikanan dari 

Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberlakukan skema Generalized System 

of Preferences (GSP) terhadap produk perikanan Indonesia. 

Program GSP adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju 

kepada negara-negara berkembang berupa pemberian tarif rendah maupun 

pembebasan bea masuk bagi barang-barang yang berasal dari negara-negara 

berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bagi produk-produk dari 

negara berkembang tersebut. Kebijakan ini diberikan agar dapat membantu negara-

negara berkembang untuk memperluas perekonomian negaranya dengan cara 

mengizinkan barang-barang tertentu yang akan diekspor ke Amerika Serikat.5 

Tujuan dari diberlakukannya program ini adalah untuk mendorong 

pembangunan di negara berkembang sehingga negara berkembang dapat melakukan 

sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya 

program GSP ini dapat meningkatkan persaingan di dalam negara AS itu sendiri 

karena bahan baku yang diimpor dari negara lain akan lebih murah sehingga akan 

mengurangi biaya produksi. Program ini juga digunakan untuk memperkenalkan 

nilai-nilai AS kepada negara penerima seperti memberikan hak pekerja kepada para 
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 Ilegal Fishing Ditindak, Tuna Indonesia Kuasai Pasar Amerika. 
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pekerja di negaranya seperti hak kekayaan intelektual dan mendukung penegakan 

hukum.6 

Program GSP ini telah memberlakukan pembebasan terhadap 5.000 jenis 

produk yang berasal dari 131 negara berkembang termasuk 43 negara yang kurang 

berkembang dan Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapatkan izin untuk 

mendapatkan program ini.7 Pada tahun 2013, program tersebut sempat terhenti karena 

tidak mendapatkan persetujuan Senat AS. Akan tetapi, pada tanggal 29 Juni 2015, 

Presiden Barack Obama menandatangani pembaharuan dan perpanjangan program 

ini dengan persetujuan Senat AS dan akhirnya program ini dapat berjalan kembali 

sejak tanggal 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017.
8
  Untuk mencapai hal 

tersebut dibutuhkan proses politik yang panjang bagi kongres AS sebelum 

akhirnya Presiden Obama menandatangani perundang-undangan tersebut.
9
 

Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah memberlakukan GSP 

terhadap Indonesia dalam beberapa bidang yaitu furnitur, elektronik dan juga tekstil.10  

Dan akhirnya pada tahun 2015 AS memberlakukan GSP untuk produk perikanan 

Indonesia.11 Namun, dibalik diberikannya GSP tersebut di Indonesia, ternyata 

beberapa negara berkembang yang lain seperti Vietnam, Filipina dan China yang juga 

melakukan pengajuan GSP tidak disetujui oleh Amerika.12 
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 https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-
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Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan karena ternyata banyak sekali 

negara yang mengajukan GSP ini kepada Amerika Serikat akan tetapi ditolak oleh 

pemerintah Amerika sedangkan Indonesia mendapat persetujuan tersebut.13 Padahal 

dalam segi ekpor produk perikanan, negara-negara tersebut jauh lebih unggul 

dibandingkan dengan ekpor perikanan yang dilakukan oleh Indonesia.14 Oleh karena 

itu, penulis melakukan penelitian ini sehingga dapat menganalisis lebih lanjut tentang 

kebijakan pemberian skema GSP dari Amerika Serikat terhadap produk perikanan 

Indonesia tahun 2015. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah 

yaitu bagaimana kebijakan pemberian skema Generalized System of Preferences 

(GSP) dari Amerika Serikat terhadap produk perikanan indonesia tahun 2015? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kebijakan pemberian skema Generalized System of Preferences (GSP) 

dari Amerika Serikat terhadap produk perikanan indonesia tahun 2015 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini bagi aspek akademis maupun praktis adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1. Akademis: 
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14

 https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuhH 
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a. Memberikan pengetahuan dan informasi terkait tentang program GSP  

b. Memberikan khasanah ilmu di bidang pengetahuan sosial dan 

hubungan internasional mengenai birokrasi kebijakan pemberian skema 

GSP dari Amerika Serikat terhadap produk perikanan Indonesia tahun 

2015 

 

2. Praktis: 

a. Untuk memberikan gambaran dan juga pengetahuan tentang faktor 

yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait 

dengan isu yang ada 

b. Memperkaya tulisan serta wawasan mengenai program GSP Amerika 

Serikat 

 


