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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai gambaran 

umum kebijakan GSP AS terhadap produk perikanan Indonesia pada tahun 2015. 

Untuk memberikan gambaran umum yang lebih mendalam, maka penulis akan 

memberikan penjelasan mengenai gambaran umum tentang GSP dan sistem 

pemerintahan AS. 

4.1. Generalized System of Preferences (GSP) Secara Umum 

 Generalized System of Preferences memiliki peranan penting di dalam 

pemberian fasilitas ekspor bagi negara-negara berkembang menuju ke pasar 

ekspor utama.
1
 GSP adalah program yang berjalan sejak tahun 1971 di bawah The 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
2
  GSP ini 

telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang 

memungkinkan bagi negara-negara berkembang.
3
  

 Pada awalnya, fasilitas ini diajukan di siding WTO yang bertujuan untuk 

mengatasi adanya kesenjangan daya saing antara negara maju dengan negara 

berkembang dengan memberikan negara berkembang kemudahan dari negara-

negara maju berupa pemberian tarif bea masuk yang lebih rendah daripada tarif 

                                                 
1
 Preferential Market Access and the Generalized System of Preferences, 

http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx 
2
 ibid 

3
 ibid 



37 

 

normal.
 4

 Selanjutnya, GSP juga mampu untuk meningkatkan keterbukaan dan 

kesejahteraan negara berkembang seperti beberapa negara di ASEAN yaitu 

Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di dalam GSP terdapat ketentuan 

negara penerima fasilitas GSP dan produk apa saja yang diperbolehkan 

mendapatkan GSP.
5
 Meskipun GSP wajib dilakukan oleh negara-negara maju, 

akan tetapi negara-negara tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan negara 

mana saja yang dapat menerima GSP dan juga produknya.
6
 

Menurut Resolusi 21 (ii) pada Konferensi UNCTAD tahun 1968 di New 

Delhi,  

"… the objectives of the generalized, non-reciprocal, non-

discriminatory system of preferences in favour of the developing 

countries, including special measures in favour of the least 

advanced among the developing countries, should be: 

(a)  to increase their export earnings; 

(b)  to promote their industrialization; and  

(c)  to accelerate their rates of economic growth."
 7

 

GSP menurut resolusi diatas harus meningkatkan pendapatan ekspor, 

mempromosikan industrialisasi, dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 

                                                 
4
 Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution. Kajian Dampak Kebijakan United States 

Generalized System Of Preference (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia 

ke USA hal 136 
5
 ibid 

6
 ibid 

7
 About GSP. http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx 
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negara berkembang dan negara kurang berkembang yang diberikan GSP tersebut.
8
 

Negara-negara yang produknya terpilih akan dikurangi tarif masuknya atau 

bahkan dibebaskan dari tarif masuk. Negara-negara yang kurang berkembang 

mendapatkan perlakuan dan preferensi khusus dengan cakupan produk yang lebih 

luas dan pemotongan tarif masuk yang lebih dalam.
9
 

Negara-negara yang menyelenggarakan GSP antara lain adalah: Australia; 

Belarus; Kanada; Uni Eropa; Islandia; Jepang; Kazakhstan; Selandia Baru; 

Norwegia; Rusia; Swiss; Turki; dan Amerika Serikat.
10

 Masing-masing dari 

negara tersebut memiliki Rules of Origins (ROO) yang berbeda-beda terhadap 

produk-produk yang akan diberikan GSP. ROO merupakan komponen yang 

paling penting di dalam skema GSP. Hal ini dikarenakan ROO menjadi syarat 

yang harus dipenuhi oleh negara untuk dapat memperoleh GSP dari negara 

pemberi GSP tersebut.
11

  

ROO digunakan agar aktor-aktor yang terlibat mendapatkan pemahaman 

yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan GSP tersebut.
 12

 Tujuan utama 

dari ROO adalah juga untuk memastikan manfaat pemberian GSP terbatas pada 

negara-negara yang dipilih karena telah dipercaya dalam proses produksinya.
13

 

ROO ini terdiri atas kriteria asal, kondisi pengiriman dan bukti dokumenter. 

Biasanya, ROO di definisikan di dalam produk yang seluruhnya diproduksi atau 

yang sebagian diproses dan dirubah menjadi produk baru di negara penerima. 

                                                 
8
 ibid 

9
 ibid 

10
 Op.cit. Preferential Market Access and the Generalized System of Preferences 

11
 http://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Rules-of-Origin.aspx 

12
http://industry.govmu.org/English//DOCUMENTS/THE%20GENERALIZED%20SYSTEM%20

OF%20PREFERENCES.PDF hal 2 
13

 ibid 

http://industry.govmu.org/English/DOCUMENTS/THE%20GENERALIZED%20SYSTEM%20OF%20PREFERENCES.PDF
http://industry.govmu.org/English/DOCUMENTS/THE%20GENERALIZED%20SYSTEM%20OF%20PREFERENCES.PDF
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Sebagian besar cakupan produk GSP mencakup ekspor pertanian dan industri. 

Akan tetapi, ada beberapa pengecualian yang telah ditetapkan oleh beberapa 

negara pemberi GSP dan pengecualian tersebut berbeda-beda tergantung kepada 

negara pemberi GSP tersebut.
14

 

4.2. Generalized System of Preferences (GSP) Amerika Serikat 

GSP AS adalah program AS yang ditujukan untuk negara-negara 

berkembang dan Least-Developed Countries (LDCs).
 15

  Bentuk dari program ini 

adalah pengurangan atau pembebasan bea masuk terhadap barang yang masuk ke 

AS.
16

 GSP AS mulai dilembagakan sejak tanggal 1 Januari 1976 dan program ini 

diperbarui setiap sepuluh tahun sekali.
17

 Program GSP dapat diperpanjang dengan 

melalui persetujuan kongres AS.
18

 

GSP AS adalah program preferensi AS yang terbesar dan tertua dalam 

perdagangan AS. Tujuan utama dari diberlakukannya GSP AS adalah 

mempromosikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara 

berkembang melalui dengan cara memperluas pasar AS. Untuk itu AS memiliki 

tujuan-tujuan yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnnya yaitu: 

1.) Mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dunia 

yang berkembang. GSP AS mempromosikan sustainable development 

kepada negara penerima GSP dengan cara membantu negara-negara 

                                                 
14

 ibid 
15

 United Nations. Handbook on the Scheme of the United States of America. 2010. New York and 

Geneva hal 1 
16

 ibid 
17

 ibid 
18

 ibid 
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tersebut untuk meningkatkan dan diversifikasi perdagangan mereka 

dengan AS. 

2.) GSP mendukung profesi di AS dan membantu perusahaan AS untuk 

tetap kompetitif. Puluhan ribu pekerjaan di AS telah didukung oleh 

GSP AS. Selain itu, GSP juga digunakan untuk meningkatkan daya 

saing AS dengan cara mengurangi biaya masuk barang yang digunakan 

oleh perusahaan AS untuk memproduksi barang di dalam negeri AS. 

Oleh karena itu, GSP AS sangat penting bagi usaha kecil karena 

dengan begitu, usaha di AS dapat menghemat biaya produksi dari 

pemotongan biaya masuk tersebut sehingga dapat tetap kompetitif 

3.) GSP mempromosikan nilai-nilai AS. Selain mempromosikan peluang 

ekonomi di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, 

program GSP juga mendukung kemajuan negara-negara penerima 

dalam memberikan hak pekerja kepada rakyat mereka, menegakkan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan mendukung peraturan undang-

undang.
19

 

 Untuk memenuhi tujuan ini diperlukan adanya dua konstituen atau unsur 

yaitu negara berkembang penerima GSP yang tumbuh, memproduksi dan 

mengekspor barang dan yang kedua adalah konsumen dari AS. Keduanya 

membutuhkan program GSP yang: 

1.) pasti, dapat dipercaya, dapat diprediksi dan jangka panjang;  

2.) mudah untuk digunakan;  

                                                 
19

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

preference-gsp 
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3.) mempromosikan sustainability development dan merangsang peluang 

produksi bernilai tambah di negara-negara penerima 

4.) sensitif terhadap kebutuhan pengembangan yang beragam 

5.) dapat berpartisipasi dan memanfaatkan pasar sepenuhnya
20

 

Dalam praktiknya, Presiden berperan penting di dalam terselenggaranya 

GSP AS. Akan tetapi, meskipun banyak isu kebijakan di dalam GSP yang 

ditentukan oleh Presiden AS, keputusan akhir dari kebijakan tersebut dibuat 

berdasarkan saran yang diberikan oleh United States Trade Representative 

(USTR) dan agensi-agensi lainnya.
21

 USTR juga berkonsultasi dengan agensi 

pemerintahan AS yang lain dalam membahas isu yang berhubungan dengan GSP. 

USTR memiliki Subkomite GSP yang berfungsi untuk melakukan tinjauan 

tahunan terhadap program GSP dan mempertimbangan petisi.
22

  

Presiden juga dapat membatasi kelayakan dari negara atau produk untuk 

GSP yaitu seperti:  

1.) Menghapus produk dari kelayakan GSP sebagai tanggapan atas petisi 

yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam proses tinjauan 

tahunan 

2.) Menghalangi negara penerima GSP tertentu dari kelayakan GSP untuk 

produk tertentu yang telah ditunjuk untuk menerima GSP 

3.) Membatasi ditunjuknya kembali kelayakan GSP terhadap produk 

tertentu ketika produk tertentu uang ditunjuk ulang sesuai dengan GSP 

                                                 
20

 Consensus Recommendations for U.S. Preference Program Improvement. 2010 
21

 Op;cit Handbook on the Scheme of the United States of America hal 3 
22

 Ibid hal 3 
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4.) Menghapus produk untuk negara penerima yang telah melampaui 

CNLs
23

 

Penghapusan kelayakan GSP suatu negara atas dasar faktor yang terkait 

dengan pendapatan negara dan daya saing.
 24

 Presiden dapat menghapus negara 

dari program GSP karena negara tersebut sudah cukup berkembang dan 

kompetitif. Akan tetapi, presiden juga dapat hanya membatasi produk yang 

berasal dari negara tersebut.
25

 Penghapusan negara dari kelayakan penerima GSP 

adalah dikarenakan beberapa hal yaitu ketika presiden menganggap bahwa negara 

penerima tersebut berpenghasilan tinggi seperti yang didefinisikan di dalam 

undang-undang GSP (berdasarkan statistik Bank Dunia) atau setelah adanya 

peninjauan kemajuan negara penerima dalam perkembangan ekonomi dan daya 

saing perdagangan. Presiden juga dapat mengajukan permintaan untuk 

memodifikasi daftar negara dan produk penerima GSP AS setelah adanya tinjauan 

tahunan yang dilakukan oleh USTR.
26

 

Pihak-pihak yang berkepentingan seperti kedutaan besar, instansi 

pemerintah, perusahaan asing AS dan pihak-pihak yang lain dapat mengajukan 

petisi subkomite GSP tersebut untuk dapat memodifikasi daftar produk ataupun 

negara yang berhak mendapatkan skema GSP.
 27

 Petisi tersebut dapat berisi seperti 

permintaan penambahan produk GSP, mengeluarkan produk dari daftar GSP, 

menghapus kelayakan produk tertentu yang berasal dari negara tertentu atau 

                                                 
23

 Office of the United States Trade Representative Executive Office of the President Washington, 

D.C. U.S. Generalized System of Preferences Guidebook. 2015 
24

 ibid 
25

 ibid 
26

 ibid 
27

 United Nations. Handbook on the Scheme of the United States of America. 2010. New York and 

Geneva. Op.cit hal 3 
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menghapus negara tersebut dari daftar negara penerima GSP AS. Keputusan 

tersebut biasanya akan keluar dalam beberapa minggu untuk memutuskan petisi 

mana yang akan dilakukan tinjauan kembali.
28

 Negara-negara penerima GSP juga 

dapat menggunakan tinjauan tahunan ini untuk mengajukan permintaan 

penambahan produk GSP atau menghapus batasan yang berlaku terhadap impor 

produk tertentu kepada subkomite GSP.
29

 

Untuk mendapatkan GSP, negara-negara berkembang dan LDCs yang 

ingin mendapatkan fasilitas GSP dari AS harus mengajukan permintaan terlebih 

dahulu secara bilateral kepada pemerintah AS.
 30

 Setelah itu, pemerintah AS akan 

mempertimbangkan permintaan negara yang bersangkutan apakah produk ekspor 

negara tersebut dapat memperoleh GSP atau tidak. Syarat-syarat negara penerima 

GSP AS adalah:  

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.
31

 

                                                 
28

 ibid 
29

 ibid 
30

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

preference-gsp 
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Negara-negara penerima GSP tersebut biasanya akan dihapus dari 

penerima GSP ketika negara tersebut memiliki tingkat pendapatan dan 

pembangunan yang cukup tinggi sepeti Hong Kong, Republik Korea, Singapura 

dan Taiwan.
 32

  Produk-produk yang diimpor juga harus memiliki tiga persyaratan 

untuk memperoleh GSP yaitu: 

1.) Produk tersebut harus berasal dari negara penerima yang telah 

ditunjuk;  

2.) Produk tersebut harus memenuhi syarat pemberian GSP; harus 

memenuhi aturan Rules of Origins (ROO) GSP AS. ROO tersebut 

menyatakan bahwa produk yang dikirim harus dikirim secara langsung 

dari negara asal menuju ke Amerika Serikat tanpa melewati batas 

wilayah negara lain atau apabila melewati batas negara lain, produk 

tersebut tidak boleh memasuki wilayah perdagangan negara tersebut 

dan langsung menuju AS 

3.) Jumlah biaya atau nilai bahan yang diproduksi di negara penerima 

beserta biaya prosesnya minimal harus sejumlah 35 persen dari nilai 

barang tersebut ketika masuk ke AS. Nilai tersebut dapat diakumulasi 

lebih dari satu negara dalam satu asosiasi regional GSP AS tertentu.
33

 

 

Selain itu, di AS, makanan yang diimpor dari negara lain juga harus 

memenuhi persyaratan yang sama dengan produk makanan produksi dalam 

                                                 
32

 Ibid hal 14 
33
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negeri.
34

 Sistem traceability menjadi syarat yang penting dengan meningkatnya 

permintaan akan keamanan dan sustainability produk seafood di AS. Traceability 

adalah proses bisnis yang memungkinkan siapa saja yang terlibat di dalam proses 

distribusi untuk mengikuti produk ketika produk tersebut bergerak di dalam rantai 

pasokan dengan tujuan untuk menjamin kesehatan dan mutu produk hingga 

terciptanya sustainability.
35

 

Dalam sektor perikanan, sistem ini melewati beberapa tahapan yaitu 

pendataan penangkapan ikan di laut, port landing (penjualan pertama di 

pelabuhan), pengolah utama, distributor, retailer. Melalui proses ini, diharapkan 

ikan yang didapatkan tersebut dapat dilacak dengan benar sehingga diketahui 

dengan benar ikan tersebut berasal dari mana dan bagaimana bentuk asalnya.
36

 

Pemberian sistem ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya IUU fishing dan 

aman dikonsumsi oleh konsumen karena produk ikan tersebut dapat diketahui 

asal-usulnya sehingga dapat dikonsumsi secara terus menerus dengan adanya 

sustainability karena ikan tersebut tidak diperoleh dengan cara ilegal yang dapat 

menyebabkan overfishing.
37

  

Di dalam program GSP juga terdapat pembatasan yaitu Competitive Need 

Limitations (CNLs) yang bertujuan untuk mencegah perpanjangan GSP kepada 

negara-negara yang sudah mampu berkompetisi dalam produksi barang. CNLs 

menetapkan keuntungan maksimal yang diperoleh untuk setiap produk dan 

                                                 
34

 Olsen, NA. 2012. A Survey of Seafood Traceability and Sustainability in the United States— 

Processes, Regulations, and Current Initiatives 
35

 ibid 
36

 https://www.kompasiana.com/herjunohnk/traceability-dalam-industri-pangan-global-satu-di-
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negara.
38

 Program GSP dirancang bebas dari timbal balik sehingga negara-negara 

pemberi GSP dapat memperluas keuntungan GSP kepada negara-negara 

berkembang tanpa perlu adanya timbal balik dari negara penerima. Akan tetapi, 

negara-negara pemberi GSP tersebut memiliki hak untuk mengurangi atau 

menghentikan GSP tersebut setiap saat. Pada tahun 1984, Presiden AS meminta 

kongres untuk memperbarui GSP.
 39

  

Kelompok kepentingan dan legislator melihat hal tersebut sebagai sebuah 

kesempatan untuk mempromosikan tujuan mereka. Undang-undang tahun 1984 

tersebut mengizinkan pejabat perdagangan AS untuk membuat setiap kelayakan 

bagi negara penerima GSP maupun produk tertentu. Di dalam undang-undang 

tersebut juga disebutkan bahwa negara penerima dapat kehilangan sebagian 

hingga seluruh hak penerimaan GSP apabila negara tersebut tidak memenuhi 

persayaratan yang diberikan oleh AS yaitu seperti melindungi kekayaan 

intelektual, menghormati hak-hak buruh, menyelesaikan perselisihan investasi dan 

persyaratan-persyaratan lainnya.
40

 

Isu hak buruh menjadi isu yang paling sering muncul di dalam 

perekonomian internasional. Banyak negara yang mengajukan petisi terkait 

dengan isu hak-hak buruh. Oleh karena itu, pada tahun 1984, undang-undang 

perdagangan mengubah GSP dengan menambahkan ketentuan mengenai hak 

buruh sehingga apabila negara penerima tidak memenuhi ketentuan tersebut maka 

negara tersebut dapat kehilangan keuntungan dari GSP. Ketentuan mengenai hak 

buruh tersebut antara lain adalah hak asosiasi; hak untuk berorganisasi dan 

                                                 
38
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melakukan tawar-menawar secara kolektif; larangan kerja paksa atau kerja wajib; 

usia minimum pekerja di bawah umur; kondisi kerja yang dapat diterima seperti 

upah minimum, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
41

 

Dalam menentukan negara penerima GSP, presiden harus 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu adanya permintaan dari negara tersebut 

untuk menjadi negara penerima GSP; tingkat pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut dianggap tepat sebagai negara penerima yaitu pendapatan perkapita, 

standar hidup penduduk dan faktor ekonomi lainnya; pemberian GSP dari negara 

maju lain kepada negara tersebut; meyakinkan AS bahwa negara tersebut 

memberikan akses yang adil dalam pasar sumber daya komoditas dasar negara 

serta tidak terlibat di dalam praktik ekspor yang tidak masuk akal; memberikan 

hak perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai dan efektif; 

pengambilan tindakan untuk mengurangi praktik dan kebijakan penanaman modal 

yang distortif, mengurangi atau menghilangkan hambatan dalam perdagangan jasa 

dan membayar pekerja sesuai dengan hak pekerja yang telah diakui secara 

internasional.
42

 

Pada tahun 2011, impor senilai $ 18,5 miliar bebas bea masuk ke AS 

melalui program GSP. Pada tahun 2011 tersebut, lima negara penerima GSP 

dengan jumlah impor teratas yaitu India, Thailand, Brazil, Indonesia dan Afrika 

Selatan. Produk-produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan GSP AS 

adalah barang-barang yang banyak diproduksi; berbagai jenis bahan kimia; 

mineral dan batu bangunan; karpet; berbagai macam produk pertanian dan 

                                                 
41
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perikanan. Sedangkan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dalam program 

GSP adalah produk tekstil dan pakaian jadi; jam  tangan; tas tangan; berbagai 

macam alas kaki, dll.
43

 

Fasilitas GSP AS sempat terhenti pada tahun 2013 dikarenakan adanya 

dinamika politik di dalam kongres AS. Setelah diberhentikannya GSP AS ini, 

negara-negara penerima GSP yang tergabung di dalam aliansi A-GSP melakukan 

berbagai upaya politik agar pemerintah AS mengubah keputusan tersebut.
44

 

Meskipun pada dasarnya tujuan dari GSP AS adalah untuk membantu negara-

negara berkembang, GSP AS berkembang menjadi sangat penting bagi 

perusahaan-perusahaan di AS. Salah satu keuntungan langsung yang diperoleh 

dari GSP AS adalah dengan adanya program ini, maka banyak perusahaan yang 

menghemat pengeluarannya atau tariff saving karena berkurangnya biaya 

produksi sebab berkurangnya tarif untuk barang yang masuk. Berikut adalah 

gambaran dari  data tariff saving berdasarkan negara pengimpor produk di AS 

pada tahun 2012
45

: 
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Bagan 4.1 GSP Tariff Impact by State 2012 

Sumber: The Trade Partnership. The U.S. Generalized System of 

Preferences Program. 

 

Meskipun program GSP hanya mencakup sebagian kecil dari impor AS, 

akan tetapi program ini telah membantu untuk mengurangi biaya produksi dan 

juga membantu produsen AS agar kompetitif dan sanggup memperkerjakan 

pekerja AS. Meskipun begitu, jalannya GSP AS terhambat oleh jangka waktu 

yang dimiliki oleh GSP AS sangat terbatas sehingga ketika jangka waktu periode 

GSP AS berakhir, maka diperlukan adanya perpanjangan GSP yang harus 

disetujui oleh kongres. Ketika masa berlaku GSP AS telah habis dan kongres 

belum menyetujui perpanjangan GSP, maka produsen akan membayar tarif masuk 
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dari produk yang diimpor dari negara lain. Hal ini menimbulkan berbagai 

permasalahan seperti penundaan investasi atau bahkan memberhentikan pekerja.
46

 

 

4.3. Generalized System of Preferences (GSP) Amerika Serikat kepada 

Indonesia 

 AS menjalin hubungan politis dan strategis yang baik dengan Indonesia 

semenjak tahun 1960, akan tetapi hubungan ekonomi antar kedua negara ini masih 

kurang berkembang. Pada tahun 2009 terjadi krisis ekonomi di AS dan ini 

mendorong AS untuk mencari pasar yang lebih luas untuk memulihkan krisis 

ekonomi di negaranya.
47

  Kemudian pada bulan November 2010, AS dan 

Indonesia menandatangani the US-Indonesia Comprehensive Partnership 

Agreement (US-Indonesia CPA) untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua 

negara tersebut dan salah satu yang menjadi fokus dalam kerjasama itu adalah 

dalam bidang ekonomi.
48

 AS merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi 

Indonesia dan neraca perdagangan Indonesia terhadap AS nilainya positif dan 

trennya terus meningkat. Komoditas Indoneisa yang dikirim ke AS didominasi 

oleh ekspor non-migas yaitu karet, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki dan mesin 

listrik.
49
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 Investasi AS pada tahun 2011 mencapai USD 1,5 miliar atau 7,6% dari 

total investasi yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Foreign Direct Investment 

(FDI) dari AS sebesar 4% dari total FDI yang masuk ke Indonesia. AS juga 

banyak memberikan berbagai bentuk bantuan bagi Indonesia melalui United 

States Agency for International Development (USAID).
50

 Berikut adalah data 

mengenai nilai ekspor Indonesia menuju AS dari tahun 2000-2010: 

Bagan 4.2. Ekspor Indonesia ke AS tahun 2000-2010 

Sumber: Kajian Kerja Sama Bilateral Indonesia – Amerika Serikat di Bidang 

Ekonomi dan Keuangan 

 Ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam bantuan AS dalam bidang 

ekonomi yaitu: penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan 

pekerjaan; pengembangan iklim usaha dan perusahaan; stabilitas dan kewajaran 

sektor keuangan; perbaikan kualitas jasa kebutuhan dasar; jasa lingkungan; jasa 

kesehatan; sektor pangan dan gizi. AS juga memberikan pinjaman luar negeri 

                                                 
50

 Ibid hal VI 



52 

 

kepada Indonesia. Pinjaman yang berasal dari AS di Indonesia berada di peringkat 

kedua setelah Jepang.
51

  

 Dalam menjalin hubungan ekonomi, Indonesia memiliki kekuatan yang 

menarik bagi AS yaitu seperti stabilitas makro ekonomi yang dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan stabil; potensi pasar yang 

besar, menempati urutan ke-15 di dunia, diikuti dengan daya beli masyarakat yang 

meningkat.
 52

 Oleh karena itu, ada beberapa peluang kerjasama yang dapat 

dikembangkan antara Indonesia dan AS yaitu: 

1.) Kerja sama di bidang infrastuktur 

2.) Meningkatkan perdagangan bilateral yang tidak hanya menyangkut 

perdagangan komoditas, tapi juga berbagai kegiatan yang dapat 

mendorong perdagangan seperti sertfikasi dan labeling, pemberian 

General System of Preferences (GSP) bagi Indonesia, perlindungan HKI 

oleh Pemerintah Indonesia bagi produk dari AS, dan tindakan tegas 

terhadap praktek-praktek korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit 

3.) Perbaikan pelaksanaan debt-swap. AS adalah negara kreditor yang paling 

banyak memberikan pengurangan utang dengan menggunakan skema 

debt-for nature swap (DNS). Pada tahun 2009, Indonesia juga 

menandatangani perjanjian DNS dengan AS untuk mengalihkan sisa 

pembayaran enam jenis utang pemerintah Indonesia hingga US$29.2 juta 

selama 8 tahun ke depan 
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4.) Meningkatkan hubungan ekonomi dengan meningkatkan transparansi akun 

wajib pajak AS di Indonesia. Indonesia dapat membantu pelaksanaan 

FATCA yang menjadi mekanisme Pemerintah Amerika Serikat untuk 

menyingkap dan membuka penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh 

warganya yang memiliki akun keuangan di luar negeri.
53
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Dalam program GSP AS, salah satu negara yang diberikan GSP oleh 

Amerika Serikat adalah Indonesia. Meskipun AS mulai memberlakukan GSP 

semenjak tahun 1976, akan tetapi AS baru memberikan GSP kepada Indonesia 

sejak tahun 1981. Hal ini dikarenakan sebelumnya Indonesia dianggap tidak layak 

sebagai negara penerima GSP karena Indonesia merupakan salah satu negara 

anggota OPEC.
 54

  Indonesia adalah negara keempat terbesar pengguna GSP AS 

setelah India, Thailand dan Brazil. Indonesia telah memanfaatkan sekitar 652 

produk yang memenuhi persyaratan GSP AS. Pada tahun 2014, total GSP AS 

adalah sejumlah $ 18,7 miliar dan Indonesia memanfaatkan sekitar $ 1,7 miliar. 

Angka tersebut sebesar 8,8% dari total ekspor Indonesia ke AS.
55

 Berikut adalah 

tabel data dari negara-negara yang melakukan ekspor ke AS: 

 

Bagan 4.3. GSP Imports and US Tariff Saving by Country 2012 
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Sumber: The Trade Partnership. The U.S. Generalized System of Preferences 

Program 

 

4.4. Politik Amerika Serikat 

 Amerika Serikat adalah negara federal dengan sistem pemerintahan yang 

demokratis. Amerika serikat memberlakukan sistem pemisahan kekuasaan di 

dalam pemerintahannya akan tetapi tetap menyeimbangkan satu sama lain. 

Kekuasaan tersebut terbagi atas tiga cabang yaitu badan eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. Masing-masing dari kekuasaan tersebut memiliki kemampuan untuk 

memeriksa kinerja dari kekuasaan yang lain yang disebut dengan check and 

balances. Hal ini membuat pemerintahan di AS menjadi sistem pemerintahan 

yang terbatas karena kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kekuasaan sama 

sehingga tidak ada yang mendominasi kekuasaan yang lainnya.
56

 

Badan eksekutif terdiri atas presiden yang dipilih secara tidak langsung 

melalui Electoral College beserta wakil presidennya. Badan legislatif  yaitu 

kongres dengan sistem bikameral terbagi menjadi dua kamar yang terdiri dari 

House of Representative atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan senat.
57

 DPR 

adalah perwakilan dari setiap negara bagian dan untuk masing-masing negara 

jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dari 

negara bagian tersebut. Sedangkan untuk senat masing-masing negara bagian 

jumlahnya sama yaitu 2 senator.
58

 Sedangkan badan yudikatif terdiri dari 

Mahkamah Agung. Masing-masing dari badan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan 

terpisah satu sama lain kecuali wakil presiden yang berfungsi sebagai pengawas 
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legislatif.
59

 Kongres AS merupakan perwakilan terkuat di dunia saat ini karena 

konstitusi AS memberikan otonomi yang sangat tinggi kepada kongres.
60

  

Presiden dan pemerintahannya dapat mengajukan kebijakan dan 

menyediakan kepemimpinan di dalam badan legislatif. Akan tetapi, kongres yang 

dapat memutuskan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, peran pemerintah 

di masyarakat dan bagaimana aktivitas pemerintah dapat dibiayai.
61

 Presiden 

dapat mengajukan kebijakan dan dapat mendesak kebijakan tersebut kepada 

kongres. Akan tetapi, presiden tidak dapat menentukan undang-undang apa yang 

akan diloloskan, kapan di sah kan dan bagaimana bentuk undang-undang 

tersebut.
62

 

Dalam pembuatan kebijakan AS, berbeda dengan kebanyakan negara yang 

menggunakan satu jalur dalam menentukan keputusan yang penting. Dalam 

kebijakan AS, terdapat banyak kelompok elit yang memiliki peranan penting 

dalam pengambilan keputusan, akan tetapi tidak ada kekuasaan yang tertinggi. 

Keputusan-keputusan penting dapat dibuat oleh kongres, presiden maupun 

lembaga yudikatif. Proses pembuatan kebijakan melibatkan banyak kelompok 

yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
63

 

Dalam pembuatan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, pemerintah AS 

memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut terletak dalam kekuasaan 

presiden, peran pemimpin nasional, ketua diplomat dan panglima tertinggi.
64

 

Dalam kebijakan luar negeri, kongres memiliki wewenang untuk mengatur dan 
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menentukan kebijakan luar negeri sesuai yang dikehendaki oleh kongres. Kongres 

juga menjadi keputusan akhir mengenai keuangan sehingga dalam kebijakan 

perdagangan perlu adanya persetujuan dari kongres.
65

 Presiden juga dapat 

mengambil tindakan di dalam kebijakan luar negeri akan tetapi kebijakan-

kebijakan luar negeri tidak dapat terlepas dari persetujuan kongres.
66

 

Dalam pembuatan kebijakan, ada partisipan diluar pemerintahan AS yang 

juga turut ikut terlibat. Yang pertama adalah kelompok kepentingan. Kelompok 

kepentingan adalah organisasi yang anggotanya memiliki permasalahan yang 

sama dan sama-sama berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang 

berpengaruh terhadap permasalahan tersebut.
67

 Kurang lebih ada 150 juta NGO di 

AS saat ini. NGO ini turut serta dalam berbagai kegiatan termasuk di dalam 

politik AS yaitu kebijakan luar negeri, pemilihan umum, pembangunan ekonomi, 

dan isu-isu lainnya. Biasanya organisasi ini lebih berkembang pendekatannya 

dalam bidang sosial dan ekonomi dibandingkan dengan pemerintahan itu 

sendiri.
68
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