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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

“Remember, remember always, that all of us, and you and I 

especially, are descended from immigrants and revolutionists.”1 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sebuah kutipan terkenal dari penggalan pidato Presiden Franklin 

Roosevelt pada tahun 1938 di hadapan The Daughters of The American 

Revolution menjadi pengingat bahwa Amerika Serikat adalah negara yang 

“dibangun bersama melalui pahitnya revolusi.” Amerika Serikat menjadi suatu 

negara yang besar dan memberikan “mimpi” kepada rakyatnya dan para 

pendatang. Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 membawa Amerika 

Serikat sebagai kubu pemenang perang dan menjadi negara adidaya, sehubungan 

dengan arus politik dan struktur sosial yang berubah setelah Perang Dunia II. 

Negara-negara pemenang perang seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, 

Inggris Raya dan Perancis kemudian memegang kendali dalam interaksi global. 

Hancurnya perekonomian dunia akibat Perang Dunia II mendorong negara-negara 

pemenang Perang Dunia II seperti Amerika Serikat untuk menjadi sumber 

                                                 
1 Franklin D. Roosevelt: "Remarks to the Daughters of the American Revolution. Washington, 

D.C.," April 21, 1938. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency 

Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15631 diakses pada 22 Januari 2018 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15631


2 

 
Universitas Pelita Harapan 

investasi bagi negara-negara yang hancur akibat perang. Melalui Marshall Plan, 

Amerika Serikat membantu negara-negara di Eropa Barat dengan dana lebih dari 

US $ 13 Milyar2 untuk membangun kembali perekonomian mereka. Secara 

ekonomi Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan sistem 

perekonomian yang sangat berpengaruh bagi perekonomian global. Amerika 

Serikat menjadi contoh bagi banyak negara lain di dunia untuk membangun 

sistem perekonomian mereka. 

Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki, Amerika Serikat menjadi contoh 

berhasil dari sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal yang kemudian 

coba diterapkan oleh negara-negara lain, khususnya bagi negara-negara penerima 

bantuan dana dari lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan IMF (International 

Monetary Fund) yang adalah keluaran dari konferensi yang diselenggarakan di 

Bretton Woods, yang digagas oleh Amerika Serikat dan Inggris, dan pada 

perkembangannya dikenal dengan istilah Bretton Woods System. Kekuatan 

ekonomi Amerika Serikat semakin kuat ketika Uni Soviet sebagai pesaingnya 

dalam Perang Dingin runtuh pada tahun 1991. Hegemoni Amerika Serikat 

memainkan peran penting dalam menjalankan dan mengkontrol ekonomi politik 

global. Dan jika ditilik ke belakang kekuatan ekonomi Amerika Serikat, 

bagaimanapun, memberikan stabilitas yang memungkinkan dunia bangkit dari 

kekacauan pasca perang ke era baru kemakmuran dan pertumbuhan, dapat 

dikatakan bahwa Amerika Serikat menjadi “arsitek” dari ekonomi global yang 

berjalan selama ini. Konferensi Bretton Woods membentuk sistem baru dengan 

                                                 
2 Jacob, Magid; History Departmen, Boston University, Boston. USA. 2012 diakses pada 18 

Desember 2017 
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nilai tukar yang relatif stabil yang mendorong arus barang dan modal yang 

“bebas”. Juga dengan penandatanganan GATT (General Agreement on Tariff and 

Trade) pada tahun 1948 menandai pengakuan resmi akan kebutuhan untuk 

menetapkan tatanan internasional perdagangan bebas multilateral. 

Perjanjian umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dibentuk, 

sebagai sebuah kesepakatan perdagangan untuk mendorong pergerakan ekonomi. 

Tujuan utamanya adalah meningkatkan perdagangan internasional dengan 

menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif, kuota, dan subsidi tanpa 

menghilangkan aturan atau kebijakan dasar masing-masing negara. Seiring 

dengan perkembangannya pada Januari 1995, GATT disempurnakan dan berubah 

menjadi WTO (World Trade Organization) dengan 123 negara anggota3. WTO 

dianggap memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perdagangan 

internasional. 

Amerika Serikat memegang peranan penting dalam arus globalisasi. 

Amerika membawa tren ekonomi global yang liberal dengan pasar internasional 

terintegrasi dan kesempatan investasi langsung yang terbuka lebar. Untuk 

mempromosikan nilai-nilai Amerika Serikat dalam kerja sama perdagangan, pada 

tahun 1989 Amerika Serikat dengan Australia membentuk kerja sama ekonomi 

untuk kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation), kemudian Amerika Serikat mengagas Trans Pacific Partnership 

                                                 
3 General Agreement on Tariffs and Trade - GATT 

https://www.investopedia.com/terms/g/gatt.asp#ixzz54j9pjvZ5 diakses pada 8 Januari 2018 

https://www.investopedia.com/terms/g/gatt.asp#ixzz54j9pjvZ5
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(TPP), kerja sama ini dapat dikatakan sebagai high standard trade package4 yang 

mencerminkan komitmen Pemerintah Amerika Serikat yang kuat dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan diplomatik, keamanan, dan 

ekonomi di wilayah Asia Pasifik. 

Melalui perjanjian dagang TPP, Amerika Serikat berencana menghapus 

tarif perdagangan di 12 negara yang mencakup 40% perekonomian dunia. Namun 

sebelum pakta perdagangan ini diratifikasi oleh Kongres, Donald Trump sebagai 

Presiden terpilih, telah lebih dahulu menandatangani surat keputusan keluarnya 

Amerika Serikat dari pakta perdagangan Trans Pasifik tersebut. Amerika Serikat 

sebagai negara terbesar kedua setelah Cina, memiliki Sumber Daya Manusia dan 

Sumber Daya Alam yang mumpuni membawa Amerika Serikat menjadi negara 

dengan kekuatan ekonomi yang besar. Pada tahun 2010, Amerika Serikat menjadi 

negara manufaktur terbesar, dengan seperlima hasil manufaktur global dihasilkan 

dari Amerika Serikat, juga 132 perusahaan multinasional dari 500 perusahaan 

terbesar di dunia berkantor di negara ini. Sistem ekonomi yang Amerika Serikat 

jalankan membawa Amerika Serikat mengalami pertumbuhan PDB yang stabil, 

dengan angka penanaman modal yang tinggi. Pada tahun 2012, PDB (Pendapatan 

Domestik Bruto) Amerika Serikat mencapai US $ 17,4 triliun5, setara dengan 

seperempat jumlah dari PDB dunia. 

                                                 
4 FACT SHEET: Trans-Pacific Partnership’s High-Standard Rules Promote U.S. Interests and 

Values, 2016, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2016/may/fact-sheet-

trans-pacific-partnership%E2%80%99s diakses pada 8 Januari 2018 

 

5 United States GDP (current US $) 2012 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US diakses pada 28 

November 2017 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2016/may/fact-sheet-trans-pacific-partnership%E2%80%99s
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2016/may/fact-sheet-trans-pacific-partnership%E2%80%99s
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US
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Kekuatan ekonomi Amerika Serikat ini bukannya tanpa tantangan, sejak 

krisis ekonomi dunia di tahun 2007 – 2008, Amerika Serikat juga mengalami 

dampak yang sama dari krisis ini dengan nilai utang yang terus meningkat. 

Dampak paling parah dirasakan oleh keluarga dengan pendapatan kurang dari US 

dua dollar per hari, yang jumlahnya bertambah menjadi 1,5 juta keluarga di tahun 

2011 dan semakin meningkat jumlahnya pada tahun 20136. Krisis ekonomi yang 

saat ini terjadi di Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai akumulasi dari 

melemahnya keadaan ekonomi Amerika Serikat sebagai imbas krisis di tahun 

2008. Amerika Serikat sebenarnya juga pernah mengalami krisis keuangan parah 

pada tahun 1930 yang dikenal dengan istilah “great depression”. Namun kala itu 

Amerika berhasil bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia. Hal 

inilah yang menjadi tantangan bagi seorang calon Presiden ke-45 Amerika Serikat 

yang dengan slogan kampanyenya menyatakan “Make America Great Again”, 

dengan tujuan membawa Amerika Serikat kembali kepada kedigjayaannya. 

Donald Trump berhasil menarik simpati warga negara Amerika Serikat yang 

selama ini menganggap mereka sudah jauh tertinggal karena liberalisme yang 

mereka promosikan, dan terpilih menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat.  

Jika pada tahun 2005, utang Amerika Serikat bernilai US $ 7,9 Triliun, di 

akhir tahun 2017 utang Amerika Serikat tercatat senilai US $ 20 Triliun7 yang 

sebagian besar didapat dari Cina. Pada gambar di bawah ini adalah data bank 

                                                 
6 Exterme Poverty, in United States, 1996 to 2011, Luke Shaefer & Kathryn Edin, Policy Brief National 

Poverty Center http://npc.umich.edu/publications/policy_briefs/brief28/policybrief28.pdf diakses pada 28 

November 2017 

7 Who owns the U.S. National Debt, Kimberly Amadeo, 2018. https://www.thebalance.com/who-

owns-the-u-s-national-debt-3306124 diakses pada 7 Januari 2018 

http://npc.umich.edu/publications/policy_briefs/brief28/policybrief28.pdf
https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124
https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124
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dunia untuk perdagangan Amerika Serikat dari tahun 2006 sampai 20168, serta 

grafik penurunan PDB Amerika Serikat pada periode 2008 dan 20099. 

 

Gambar 1. Data Bank Dunia untuk nilai perdagangan Amerika Serikat dari 2006 - 2016 

 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa perdagangan Amerika Serikat yang terus 

naik dari periode 2000-2009 kemudian mengalami penurunan tajam disekitar 

tahun 2009-2011 sebagai dampak krisis keuangan yang Amerika Serikat di tahun 

2007. 

                                                 
8.External balance on goods and services (% of GDP) 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.ZS?end=2016&locations=US&start=2006 

diakses pada 28 November 2017 

9 United States GDP (Current US $) 2008-2009 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US diakses pada 28 

November 2017 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.ZS?end=2016&locations=US&start=2006
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US


7 

 
Universitas Pelita Harapan 

 

Gambar 2. Data Bank Dunia untuk Produk Domestik Bruto (GDP) Amerika Serikat dari tahun 

1960 - 2016 

Pada gambar dua dapat kita lihat efek krisis ekonomi yang terjadi dengan 

penurunan angka GDP Amerika Serikat sekitar tahun 2008 dan 2009 dari yang 

terdata pada bank dunia. 

Krisis keuangan Amerika Serikat terlihat pada neraca perdagangan 

Amerika dengan lima rekan dagang utama, yaitu Jerman, Kanada, Cina, Meksiko 

dan Jepang. Dengan keterangan nilai perdagangan Amerika Serikat sebagai 

berikut: 

 Dengan Cina, Amerika Serikat defisit perdagangan sebesar $ 347 miliar 

dari nilai $ 579 yang diperdagangkan; 

 Dengan Jepang, Amerika Serikat defisit perdagangan sebesar $ 69 miliar 

dari nilai $ 196 miliar yang diperdagangkan; 
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 Dengan Jerman, Amerika Serikat defisit perdagangan sebesar $ 65 miliar 

dari nilai $ 164 miliar yang diperdagangkan; 

 Dengan Meksiko, Amerika Serikat defisit perdagangan sebesar $ 63 miliar 

dari nilai $ 525 miliar yang diperdagangkan; 

 Dengan Kanada, Amerika Serikat defisit perdagangan sebesar $ 11 miliar 

dari nilai $ 545 miliar yang diperdagangkan10. 

Donald Trump sebagai Presiden terpilih memiliki beberapa kebijakan baik 

dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Salah satu kebijakan Trump di bidang 

ekonomi adalah kebijakan proteksionis, yang bertolak belakang dengan sistem 

ekonomi yang selama ini Amerika Serikat jalankan. Proteksionisme sendiri adalah 

kebijakan dimana suatu negara berusaha untuk melindungi negaranya secara 

ekonomi. Pada awalnya kebijakan ini diambil untuk melindungi “infant industry” 

pada suatu negara, namun seturut dengan globalisasi saat ini proteksionis 

berkembang bukan hanya melindungi infant industry saja, tetapi juga semua aspek 

ekonomi suatu negara termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Seperti yang 

terjadi di Amerika Serikat, dimana warga lokal dianggap “terdesak” secara 

ekonomi. Sehingga negara tersebut mengambil kebijakan penting dengan 

mengkaji ulang dan kembali “menarik batas” atas kebijakan-kebijakan yang telah 

mereka ambil sebelumnya.  

Dalam bidang keamanan Proteksionis dinilai sebagai kebijakan paling 

dramatis dalam sejarah. Sejak 1945, Amerika Serikat telah bertindak sebagai 

                                                 
10 United States Balance of Trade, Joanna Taborda, 2018 https://tradingeconomics.com/united-

states/balance-of-trade diakses pada 7 Januari 2018 

https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade
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penjaga tatanan dunia dan penyeimbang kekuatan regional. Kehadiran militernya 

yang terdepan, perlawanan terhadap senjata nuklir, dan jaminan pertahanan telah 

memberi keamanan bagi banyak negara yang seharusnya berjuang sendiri dalam 

sistem global yang anarkis. Sebelum dan sesudah pemilihannya, Trump 

mengabaikan semuanya itu, Trump membuat pernyataan kontroversial yang 

menyebabkan orang asing tidak mempercayai penilaian lama mereka tentang 

maksud Amerika Serikat. Trump mempertanyakan komitmen aliansi Amerika 

Serikat dan mencoba untuk mendorong sekutu Amerika Serikat; seperti Jepang, 

untuk mendapatkan persenjataan nuklir mereka sendiri. 

Kebijakan Proteksionis Trump menjadi “tanda” penting dalam Hubungan 

Internasional. Di Asia, proteksionis menimbulkan ketidakpercayaan terhadap 

Amerika Serikat yang dapat meningkatkan tatanan keamanan regional. Meskipun 

Cina sekarang menjadi pusat ekonomi Asia, tetapi Amerika Serikat sejak Perang 

Dunia II, telah menjamin keamanan melalui jaringan aliansi dan kemitraan. Tapi 

ini bisa berubah jika pemerintah Trump meningkatkan ketidakpastian tentang 

daya tahan Washington di wilayah tersebut dengan membalikkan "pivot" 

pemerintahan Obama ke Asia, menahan jaminan keamanan Amerika Serikat 

kecuali sekutu membayar lebih untuk pertahanan mereka sendiri, atau 

menganjurkan proliferasi nuklir di wilayah mereka. Yang jelas terlihat dari 

fenomen ini adalah sebuah kemunduran globalisasi, khususnya dalam hal 

ekonomi dengan berkembangnya paham proteksionis dalam negara besar seperti, 

Amerika Serikat. Karenanya menjadi menarik bagi peneliti untuk dapat 
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memahami fenomen kebijakan Proteksionisme Trump di negara sebesar Amerika 

Serikat yang selama ini menjadi mercusuar dari liberalisme dan globalisasi. 

Sehingga menjadi das sollen dari penelitian ini adalah, bagaimana 

Amerika Serikat sebagai negara adidaya, yang selama ini menjadi hegemoni 

dalam Hubungan Internasional berperan penting dalam politik dan ekonomi 

global. Dan yang kemudian terjadi adalah Amerika Serikat di bawah pimpinan 

Donald Trump mengambil langkah berani yang bertentangan dengan tradisi 

Amerika Serikat, melalui kebijakan proteksionis yang diambilnya sebagai das sein 

dari penelitian ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan mengambil studi kasus Kebijakan Proteksionis Trump 

di Amerika Serikat. Bahwa ekonomi dalam suatu negara tidaklah berdiri sendiri 

tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti; politik, sosial dan budaya, 

karenanya menjadi menarik untuk menganalisis penyebab dari timbulnya 

kebijakan proteksionis ini. Berdasarkan pemaparan fakta di atas, penulis 

mengajukan tiga pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Faktor apakah yang mendorong Trump mengambil kebijakan 

proteksionis? 

2. Bagaimana Trump mengimplementasikan kebijakan proteksionis 

tersebut?  



11 

 
Universitas Pelita Harapan 

3. Bagaimana implikasi dari kebijakan proteksionis yang diambil Trump 

terhadap stabilitas domestik Amerika Serikat dan hubungannya dengan 

mitra dagang utamanya? 

Untuk melihat lebih dalam dan komprehensif kepada studi kasus peneliti 

akan mendeskripsikan apa yang terjadi dengan Amerika Serikat dimulai dengan 

kampanye politik Donald Trump hingga kemenangannya menjadi Presiden ke 45 

Amerika Serikat dengan slogannya “America First” dan “Make America Great 

Again”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan pertanyaan penelitiannya, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi Trump 

mengambil kebijakan proteksionis bagi Amerika Serikat. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan Proteksionis Trump. 

Hal tersebut membawa penelitian ini kepada tujuan utamanya untuk 

menggambarkan perkembangan proteksionis di era globalisasi, melihat dampak 

kebijakan Proteksionis yang Trump ambil, terhadap ekonomi politik internasional. 

Menggambarkan hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara mitra 

dagangnya menyusul kebijakan proteksionis yang diambil. Mengingat selama ini 

betapa pentingnya peran Amerika Serikat dalam tatanan dunia global.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

pengetahuan Hubungan Internasional. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti 

berharap agar isu yang diangkat dapat memberikan pandangan baru terhadap arus 

globalisasi yang kita hadapi saat ini, dan melengkapi pemahaman pembaca 

tentang apa yang dimaksud dengan proteksionisme. 

Berkenaan dengan studi kasus yang peneliti pakai dalam penelitian ini, 

peneliti sadar bahwa pengambilan kebijakan pada negara besar seperti Amerika 

Serikat dapat mempengaruhi dinamika politik secara global, sehingga diharapkan 

hasil penelitian ini juga dapat menjadi wawasan bagi para peneliti Hubungan 

Internasional.  

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai 

masukan bagi pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan yang berkenaan 

dengan globalisasi dan kebijakan proteksionis yang berkembang.  

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk membantu 

memahami setiap pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian. Penjelasan dari 

masing-masing pokok bahasan akan disusun dalam lima bab, yang terdiri dari 

urutan berikut; 

Bab I. Pendahuluan 
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Pada bab ini peneliti memberikan pendahuluan yang menjabarkan tentang 

latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini, manfaat 

penelitian dan sistematika dari penelitian ini. 

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori 

 Bab ini menjelaskan kerangka berpikir dan literatur-literatur yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini, melalui teori dan konsep yang telah dipelajari 

mengenai topik ini. Untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini, 

peneliti mengunakan teori Merkantilis, yang berakar pada teori Realis dalam 

Hubungan Internasional, mengingat kebijakan proteksionis sebagai praktik dari 

teori ini. Dengan menggali konsep globalisasi dan proteksionisme dalam ekonomi 

politik internasional. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

 Bab ini menguraikan metode penelitian dan alat analisis yang akan 

digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus menggunakan kasus tunggal yaitu, Kebijakan 

Proteksionisme Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.  

Bab IV. Pembahasan 

 Pada bab IV peneliti akan membagi menjadi beberapa subbab yang 

menjadi variabel dependent dan independent dari penelitian ini, pada subbab 

pertama, peneliti akan membahas bagaimana persepsi Trump tentang globalisasi 

dan dampak dari globalisasi bagi Amerika Serikat. Pada subbab ini, peneliti akan 
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mencoba menjawab pertanyaan pertama dari penelitian yaitu faktor-faktor apakah 

yang melatarbelakangi Kebijakan Proteksionis dari Donald Trump. Pada subbab 

selanjutnya, peneliti akan memberikan gambaran dari fenomen proteksionis yang 

diambil sebagai studi kasus, yaitu; kebijakan proteksionis yang diambil oleh 

Trump di Amerika Serikat. Pada subbab ketiga peneliti akan membahas 

implementasi dari kebijakan proteksionis di Amerika Serikat. Dan pada subbab 

keempat peneliti akan membahas implikasi kebijakan proteksionis Trump 

terhadap stabilitas dalam negeri Amerika Serikat, dan hubungan Amerika Serikat 

dengan negara-negara mitra dagang utamanya seperti contohnya; Cina dan Uni 

Eropa sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian nomor tiga.  

Bab V. Kesimpulan & Saran 

 Pada bab terakhir peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian ini, 

sebagai hasil yang komprehensif dan mendalam dari apa yang telah peneliti dapat 

melalui penelitian ini. Juga memberikan saran yang mungkin diperlukan untuk 

upaya peningkatan atau perbaikan penelitian sejenis dimasa depan. 




