
 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Amerika Serikat adalah sebuah Republik Federal 

yang terdiri dari 50 negara bagian  (Hussein, 2013). 

Memiliki total wilayah seluas 9,83 juta 𝑘𝑚2 dengan jumlah 
penduduk keseluruhan sebesar 321 juta jiwa, menobatkan 

Amerika sebagai negara terbesar ke-4 berdasarkan total 

luas wilayahnya dan terbesar ke-3 berdasarkan total 
penduduknya. Amerika juga merupakan negara dengan 

perekonomian terbesar di dunia. Tahun 2017 Amerika 

berkontribusi dalam 31,28% PDB dunia dengan jumlah 

mencapai $19,4 Triliun  (Economics, 2018). Pasca Perang 
Dunia II posisi Amerika sebagai pemimpin dunia tidak 

dapat terelakkan. Kestabilan Amerika dalam 

mempertahankan kekuatan nasionalnya dilihat lebih 
unggul. Sementara negara bagian lain seperti Eropa yang 

masih memperbaiki diri pasca-perang. Jepang yang masih 

berusaha bangkit dari kehancuran, dan Inggris yang masih 
merasakan kelelahan pasca-perang. Ditambah pada Era 

pasca perang dingin kekalahan Uni Soviet memberi 

kesempatan Amerika untuk memainkan peran tunggal 

sebagai satu-satunya negara yang masih tampak kuat 
setelah perang dingin berakhir  (Cipto, 2018, p. 1). 

Namun kesuksesan Amerika tidak selamanya 

bertahan. Pada tahun 2008 Amerika mengalami krisis 
finansial disebabkan oleh subprime mortgage. Subprime 

Mortgage merupakan kasus dimana beberapa bank di 

Amerika yang memberikan pinjaman KPR kepada 
nasabahnya dengan suku bunga yang rendah mengalami 

kebangkrutan. Disebabkan oleh Bank Sentral AS yang pada 

awalnya menurunkan suku bunga acuannya menjadi 1 

persen dimana kebijakan tersebut bermaksud untuk 
menstimulus perekonomian AS yang melemah pada tahun 
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2001. Sehingga terjadi resesi besar-besaran yang 

mengundang krisis finansial terbesar setelah “Great 
Depression” di tahun 1980. Krisis ini juga mengakibatkan 

meningkatnya angka pengangguran AS pada bulan 

desember 2008 tercatat sebesar 7,2% yang merupakan 
angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir  (Finance, 2018). 

Kondisi ini semakin memburuk dan berkepanjangan tidak 

hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika tetapi juga 

dirasakan di berbagai belahan dunia lainnya. Beberapa 
diantaranya adalah tumbangnya harga-harga saham hampir 

di seluruh belahan dunia serta kebangkrutan banyak 

lembaga keuangan baik di negara maju maupun di negara 
berkembang  (Sugema, 2012).  

Sementara di belahan dunia bagian timur negara 

Cina perlahan muncul sebagai negara yang semakin kuat 
perekonomiannya. Sejak tahun 1988, produk domestik 

bruto tahunan (PDB)Cina  tumbuh rata-rata 9,5 persen 

sampai tahun 2017. GDP Cina menginjak angka $ 2,5 

triliun pada tahun 2006, dinobatkan sebagai keempat 
terbesar di dunia setelahnya Amerika Serikat, Jepang, dan 

Jerman. Hingga pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi 

Cina telah konsisten mencapai angka diatas 11 persen setiap 
tahunnya. Sehingga fenomena pertumbuhan ekonomi Cina 

mendorong kemunculannya sebagai kekuatan ekonomi 

baru. (Lyne, 2008). Fenomena ini di sebut oleh Bank Dunia 
sebagai “the fastest sustained expansion by a major 

economy in history.” Pertumbuhan yang sedemikian rupa 

membuat Cina mampu untuk terus meningkatkan PDB nya 

dan membantu sekitar 800 juta orang keluar dari garis 
kemiskinan. Cina telah menjadi ekonomi terbesar di dunia 

(berdasarkan paritas daya beli), produsen, pedagang 

barang, dan pemegang cadangan devisa. Hal ini membuat 
Cina menjadi mitra perdagangan, sumber ekspor dan impor, 

serta pasar ekspor AS terbesar ketiga. Cina juga negara 

asing yang memegang sekuritas perbendaharaan aterbesar 

Amerika Serikat, yang membantu mendanai hutang federal 
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dan mempertahankan suku bunga AS agar tetap rendah.  

(Morrison, 2018).  
Perekonomian Cina telah mampu melampaui 

Amerika Serikat dan akan terus menyusul AS setiap 

tahunnya. Menurut data dari Bank Dunia, PDB Cina pada 
tahun 2015 menginjak angka $19,3 Triliun sedangkan AS 

hanya pada angka $17,9 Triliun. Sehingga hal ini  

menimbulkan kecemasan bagi AS. 

Table 1. 10 Countries Economic Power Index 

 
Table diatas menunjukan index 10 negara 

ekonomi terbesar di dunia. Walaupun kekuatan ekonomi 

AS masih dominan namun table diatas mengilustrasikan 

bahwa Cina terus merangkak menyusul kekuatan ekonomi 
AS. Bankd Dunia mengasumsikan 8% rata-rata tingkat 

pertumbuhan Cina akan melampaui ekonomi AS yang 

berada pada level 4% sebelum tahun 2032 (Corrin, 2016).  
Kebangkitan Cina terjadi berkat eformasi 

ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping pada tahun 1978. 

Deng Xioping mulai men-desentralisasi kebijakan ekonomi 
yang awalnya pada Era Mao seluruhnya di bawah kontrol 
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pemerintah. Deng Xiaoping mulai meliberalisasi 

perdagangan Cina, membuka investasi asing, dan sedikit 
men-desentralisasi kebijakan ekonomi di beberapa sektor 

khususnya perdagangan. Kontrol ekonomi mulai 

dilonggarkan dan diberikan kepada pemerintah provinsi 
dan daerah. Sehingga masyarakat lebih terdorong untuk 

memulai bisnis mereka sendiri. Masyarakat diberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam perdagangan bebas. 

Deng Xiaoping juga menghapuskan trade-barriers 
mendorong kompetisi yang lebih besar dan menarik 

pemasukan investasi asing. Penerapan reformasi ekonomi 

Cina secara bertahap berusaha untuk mengidentifikasi 
kebijakan mana yang menghasilkan keuntungan dalam 

ekonomi dan mana yang tidak, sehingga mereka dapat 

mengimplementasikan di seluruh bagian negara. 
Pertumbuhan ekonomi Cina terus di dukung oleh 

strategi perluasan ekonomi pada setiap kepemimpinan 

Cina. Pada era kepemimpinan Jiang Zemin, Cina aktif 

membangun ekonomi pada sektor teknologi dan 
pendidikan. Namun yang paling luar biasa adalah pada era 

kepemimpinan Xi Jinping, Xi Jinping yang sangat 

revolusioner sangat agresif dalam membangkitkan 
kekuatan Cina. Hal ini dapat di nilai dari strategi Belt and 

Road Inisiative, Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB), dan kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih 
banyaknya ekspor Cina ke pasar internasional. Hal ini patut 

menyebabkan ke khawatiran bagi Amerika sebagai negara 

“pengendali” perekonomian dunia.  

Hubungan Cina dan Amerika sendiri memiliki 
dinamika yang unik karena hubungan keduanya tidak selalu 

baik. Dimulai sejak kunjungan bersejarah Presiden AS 

Richard Nixon ke Cina pada tahun 1972, saat itu kedua 
negara hampir tidak memiliki  hubungan satu sama lain. 

Sebagian besar akibat dari kebijakan isolasi Amerika 

Serikat terhadap Cina setelah perang Korea. Ekonomi 

kedua negara benar-benar independen, berjalan masing-
masing tidak bergantung satu sama lain. Namun seiring 
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berjalannya waktu pada tahun 1979, Cina mulai 

mengadopsi kebijakan yang “terbuka” setelah melakukan 
reformasi ekonomi. Mulai ada kontak sesama warga negara 

antara Amerika dan Cina. Membawa kedua negara 

mengembangkan hubungan yang lebih komperhensif. 
Semenjak tahun 1979 hubungan luar negeri keduanya 

mengarah ke prospek yang lebih modern di realisasikan 

pada One-Cina Policy, dimana Amerika Serikat 

memberikan opsi tersebut sebagai solusi perselisihan antara 
Republik Rakyat Cina (Daratan) dan Republik Cina 

(Taiwan)  (Wagener, 2017). Selama hampir dua dekade, 

kebijakan Amerika dibawah Richard Nixon terhadap Cina 
menerapkan kebijakan “engagement” yang menjadikan 

rivalitas kedua negara di penuhi dengan dialog dan 

kerjasama  (Haass, 2007, pp. 3-4). Namun ketika 
pemerintah Cina secara brutal menekan para demonstran di 

lapangan Tiananmen pada juni 1989, Amerika bersikap 

menanggapi peristiwa tersebut dengan memutus hubungan 

keamanannya dengan Beijing dan menempatkan masalah 
HAM di dalam agenda hubungan Amerika-Cina. Tetapi 

ketika Uni Soviet runtuh 2 tahun kemudian, alasan perang 

dingin digunakan oleh Nixon sebagai dasar pembenaran 
kerjasama kembali dengan Cina membawa hubungan AS-

Cina ke area baru termasuk, perdagangan, keamanan 

regional, dan non-proliferasi senjata. Dalam segi ekonomi 
hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara 

tersebut telah tumbuh secara dramatis. Menurut 

Departemen Perdagangan AS, perdagangan Cina – AS pada 

tahun 2007 berjumlah US$ 386,7 Miliar, mewakili 
perumbuhan 12,7 persen dari tahun 2006. Selain itu volume 

perdagangan antara kedua negara sangatlah besar. 

Akibatnya, Cina merupakan mitra aging terbesar ketiga 
bagi Amerika Serikat setelah Cina. Selain itu dalam hal 

investasi, pada akhir Juli 2007, perusahaan-perusahaan AS 

telah berinvestasi di 53.754 proyek di Cina dengan actual 

sebesar US$ 55,42 Miliar.  (Huisken, 2009, pp. 21-22). 
Hubungan Amerika-Cina diwarnai dengan karakteristik 
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yang khas. Karena tidak hanya menunjukan kedekatan 

namun juga ada di beberapa peristiwa yang membuat 
keduanya bertentangan. Di satu sisi ketika perilaku Cina se-

jalur dengan agenda kebijakan luar negeri Amerika, maka 

Amerika akan menganggapnya sebagai partner sebaliknya 
jika perilaku Cina menunjukan pemberontakan atau 

menentang kebijakan luar negeri Amerika maka Amerika 

akan menganggap Cina sebagai pesaing.   

Munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru 
telah menimbulkan kekhawatiran para pembuat kebijakan 

AS. Beberapa mengklaim bahwa Cina menggunakan 

praktik perdagangan yang tidak adil (seperti mata uang 
yang di patok rendah dan subsidi yang diberikan kepada 

produsen domestik) untuk membanjiri pasar AS dengan 

barang-barang berbiaya rendah. Praktik-praktik seperti itu 
dapat mengancam pekerjaan, upah dan standart hidup 

Amerika.  (Morrison, 2018, p. 1). Jika Cina dengan 

konsisten mencitrakan dirinya sebagai The World’s Rising 

Power dan terus memperkuat kekuatan ekonominya  maka 
seiring berjalannya waktu keberadaannya akan menggeser 

Amerika Serikat sebagai World’s Greatest Power  (Haass, 

2007). Menurut John Mearsheimer dalam  (Beeson, 2009), 
misalnya, berpendapat bahwa Cina yang kaya tidak akan 

menjadi kekuatan status quo tetapi menjadi negara yang 

agresif bertekad untuk mencapai hegemoni regional. Hal ini 
menjadi penting bagi Amerika Serikat untuk 

mempertimbangkan prioritas kebijakan luar negerinya 

demi mempertahankan pengaruhnya di regional Asia 

maupun dunia. Pilihan pendekatan  negara juga menjadi 
krusial apakah Amerika harus menganggap Cina sebagai 

partner yang kuat atau sebagai lawan dalam agenda 

kebijakan luar negerinya.  
Dalam politik Amerika Serikat, Presiden 

bertindak sebagai satu-satunya organ pemerintah federal di 

bidang hubungan internasional. Dan presiden mengatakan 

kebijakan luar negeri nya dengan menyimpulkan perjanjian 
dan perjanjian lain dengan negara asing; oleh deklarasi 
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publik; dengan mengakui atau tidak mengakui 

pemerintahan baru; dengan menghadiri konferensi 
internasional; dengan mengerahkan kekuatan militer di 

sana-sini; dengan mendorong atau mencela tindakan negara 

lain, dan lain sebagainya  (Kegley & Wittkopf, 1996).  
Sejak tahun 2009 hingga 2018 Amerika Serikat mengalami 

2 kali kepemimpinan, yaitu Barack Hussein Obama dan 

Donald Trump. Keduanya sama-sama menyadari kekuatan 

Cina dapat kapan saja menggeser posisi Amerika dalam 
politik global.  

Meskipun memimpin secara berurutan namun 

kebijakan keduanya sangat kontras dalam merespon Cina 
sebagai kekuatan ekonomi baru. Dibawah administrasi 

Obama, AS membutuhkan kebijakan baru untuk berurusan 

dengan Cina. Sehingga Obama merancang satu kebijakan 
untuk menyeimbangi kekuatan Cina dengan kebijakan 

“Pivot to Asia”. Obama mendefinisikan bahwa hubungan 

antara AS dan Cina adalah jenis hubungan yang “No 

Conflict or Confrontation  and win-win cooperation”. 
Kebijakan Obama terhadap Cina telah berupaya 

membangun prinsip hubungan yang sama dengan Richard 

Nixon ketika memimpin. Beberapa prinsip tersebut yaitu : 
Menerima peningkatan pengaruh Cina secara damai dan 

tetap memainkan aturan internasional; membangun 

jaringan interkoneksi yang luas dengan elit Cina dan orang-
orang biasa; dan menciptakan kerangka formal kerjasama 

multilateral yang meliputi AS, Cina dan berbagai regional 

negara.  

Berbeda dengan Obama, administrasi Donald 
Trump berbanding terbalik dengan Barack Obama.  

Kepemimpinan Trump mencerminkan ketidakpuasan 

terhadap administrasi Obama yang terlalu multilateral. 
Dalam memimpin Amerika, Trump cenderung 

Amerikasentris. AS dibawah Trump kembali menciptakan 

rasa superioritas melihat dunia dari sudut pandang yang 

berfokus hanya pada US tanpa menerima fakta bahwa Cina 
telah tumbuh menjadi negara industri yang terkuat dalam 
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sejarah. Pilihan kebijakan Trump mayoritas sangat 

persuasif dan konfrontatif terhadap Cina. Dengan 
memberlakukan perang dagang degan Cina pada tahun 

pertama kepemimpinanya, Trump mengabaikan fakta 

sejarah bahwa AS telah mendapat manfaat dari kerjasama 
dengan Cina di Asia-Pasifik sepanjang abad ke-20. 

Dibawah kepemimpinan Trump. AS lebih fokus dengan 

dirinya sendiri dan sekutu-sekutunya, tidak dapat 

memperlakukan Cina setara dengan yang lain. 
Dilihat dari perbedaan yang sangat kontras antara 

Barack Obama dan Donald Trump menjadi menarik untuk 

di teliti lebih dalam. Berupa dorongan apa yang membuat 
kedua pemimpin memiliki pandangan berbeda dalam 

merespon Cina sebagai kekuatan ekonomi baru. Melihat 

dari faktor individunya penulis percaya bahwa 
psychobiography seorang presiden dapat mempengaruhi 

pola nya dalam membuat kebijakan luar negeri. 

Menggunakan pendekatan analisa level individu akan 

menjelaskan bagaimana kecenderungan Amerika Serikat 
dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini dibawah 2 

kepemimpinan yang berbeda dalam menghadapi Cina 

sebagai kekuatan ekonomi baru.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis 

dapat menarik rumusan masalah : “Bagaimana 

perbandingan kepribadian Barack Obama dan Donald 

Trump dalam menentukan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat menghadapi Cina sebagai kekuatan 

ekonomi baru?” 

C. Kerangka Pemikiran 

Hubungan internasional merupakan studi hubungan 
dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan 

kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi 

non-pemerintah, dan perusahaan multinasional  (Jackson & 
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Sorensen, 2013, pp. 4-5). Dalam Hubungan internasional 

interaksi dapat dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. 
Dimana Aktor non-negara yaitu masyarakat sipil, 

organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional. 

Dalam Hubungan Internasional, interaksi yang dilakukan 
oleh sesama aktor dapat berupa kerjasama atau konflik. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh aktor Hubungan 

Internasional adalah mutlak untuk mendapatkan 

kepentingan nasionalnya masing-masing. 
Untuk memahami perbedaan Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat menanggapi kebangkitan Cina di 

masa Barack Obama dan Donald Trump maka penulis 
menggunakan serangkaian prosedur berfikir untuk 

memudahkan proses analisa dalam penelitian ini. Kerangka 

dibawah akan meruntut alasan yang mendasari arah 
Kebijakan Luar Negeri Obama dan Trump berdasarkan 

faktor individu masing-masing pemimpin. Bagan ini juga 

akan membantu memudahkan pembaca dalam memahami 

hasil penelitian nantinya. Rangkaian prosedur berfikir yang 

penulis gunakan sebagai berikut :   

Bagan 1. Kerangka Prosedur Menjawab Rumusan 

Masalah 

 
Sumber : Diolah oleh penulis 

1) Kebijakan Luar Negeri  

 Kepentingan nasional sebuah negara biasanya di 

cantumkan kedalam garis besar kebijakan luar 
negerinya. Dalam  (Breuning, 2007) mendefiniskan 

Kebijakan Luar 
Negeri

Faktor Idiosinkratik

David Barber 
Tipology of 
Presidential 
Character

K.J. Holsti Political 
Leadership
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Kebijakan luar negeri sebagai totalitas kebijakan suatu 

negara serta  interaksinya terhadap lingkungan di luar 
teritori negaranya. Kebijakan luar negeri melibatkan 

cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, 

pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang 
dengannya pemerintah nasional saling melakukan 

hubungan internasional dan dengan semua organisasi 

internasional serta aktor-aktor non-pemerintah  (Jackson 

& Sorensen, 2013, p. 439).   
Dalam memahami proses pembuatan kebijakan 

luar negeri maka di perlukan level of analysis dalam 

membantu menyederhanakan fenomena yang luas 
menjadi unit-unit yang lebih ringkas untuk di pahami. 

Mengklasifikasikan setiap variabel untuk membuat 

Analisa kebijakan luar negeri menjadi lebih rinci. Secara 
garis besar level of analysis di golongkan menjadi 3 

tingkatan, yaitu : Level sistemik, level negara-bangsa, 

dan level pembuatan keputusan individu. Pada level 

sistemik, menjelaskan bahwa sistem politik 
internasional atau kebijakan negara lain dapat 

mempengaruhi kebijakan apa yang akan di ambil sebuah 

negara untuk meresponnya. Level ini menjelaskan 
struktur hubungan antar-negara besar, pola aliansi 

antarnegara, dan faktor situasional eksternal yang 

menstimulus pembuatan kebijakan sebuah negara. 
 Kedua, adalah Level Negara-Bangsa level ini 

menjelaskan tentang peran atribut nasional dalam 

menentukan arah kebijakan luar negeri. Variable ini 

mencakup atribut nasional, termasuk sistem politik 
(badan legislatif, birokrat, kelompok kepentingan, dsb), 

ekonomi, dan sosial, variabel lingkungan (luas, 

geografis, tipe daerah, dan sumber alam), populasi 
penduduk (jumlah, densitas, dan statistik vital), GNP, 

hasil pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan 

ekonomi, kekuatan militer, dan atribut lain dari 

kapabilitas power suatu negara. 
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Ketiga adalah Level Pembuatan Keputusan 

Individu. Aktor pembuat kebijakan memainkan peran 
yang sangat penting dalam penyusunan Kebijakan Luar 

Negeri. Pada level ini jangkauan Analisa cenderung 

lebih mikro dan spesifik. Memfokuskan pentingnya satu 
peran individu sebagai pengambil keputusan dalam 

mencetuskan arah kebijakan luar negeri suatu  negara 

misalnya seorang Kepala Negara atau Presiden. Menurut  

(Rosenau, 2006) variable ini nilai-nilai yang dipercayai, 
pengalaman, serta karakteristik individu pembuat 

kebijakan dapat mempengaruhi persepsi, kalkulasi, serta 

pilihan sikap yang akan menjadi kebijakan luar negeri 
nya. Variabel ini dihubungkan pula dengan karakteristik 

psikologis dan predeliksi (kegemaran) decision-maker. 

2) Faktor Idiosinkratik  

Faktor idiosinkratik adalah faktor-faktor psikologis 
yang mempengaruhi pemimpin sebuah negara dalam 

menentukan Kebijakan Luar Negeri. Ada 4 aspek 

penentu yang melekat pada faktor idiosinkratik 

pemimpin. Pertama, adalah latar belakang keluarga. 
Latar belakang keluarga mencakup status sosial 

keluarga, kondisi perekonomian keluarga, serta 

hubungan sosial dengan masyarakat. Kedua, latar 
belakang Pendidikan yang mencakup dimana seorang 

pemimpin mengenyam Pendidikan, sejak sekolah dasar 

hingga menempuh Pendidikan ke jenjang tertinggi. 

Pendidikan disini tidak hanya mengacu pada 
Pendidikan formal saja, tapi juga Pendidikan informal. 

Ketiga, pengalaman dan pembelajaran seorang 

pemimpin yang merupakan produk dari dinamika 
dalam kehidupan sosialnya. Keempat, Afiliasi 

elit/pemimpin, dimana dalam sistem politik yang 

menempatkan partai politik sebagai mesin demokrasi 
utama, presepsi elit sangat dibentuk oleh ideologi dan 

kepentingan yang diusung oleh partai politik tempat ia 

bernaung. Terakhir, faktor idiosinkratik pemimin 
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dipengaruhi oleh produksi pengetahuannya. Produksi 

pengetahuan yang dimaksudkan disini berhubungan 
dengan latar belakang kehidupan sosial dan latar 

belakang Pendidikan, nemun lebih spesifik pada 

bagaimana pemimpin tersebut menyerap pengetahuan 
menjadi presepsi, pola pikir, dan cara pandang dalam 

melihat suatu permasalahan. Sebagai contoh, seorang 

presiden yang berasal dari latar belakang militer 

cenderung mengadopsi cara pandang militer dalam 
memimpin negaranya. Seorang Menteri luar negeri 

negara berkembang yang mengenyam Pendidikan di 

Barat (Amerika dan Eropa) cenderung melakukan kerja 
sama dengan negara-negara barat dan mengadopsi pola 

pemikiran mereka  yang liberalis dan kapitalisitik baik 

kebijakan yang sifatnya politik, ekonomi, maupun 
pertahanan dan keamanan  (Anugrah, 2016, p. 8). 

Karakteristik individu yang dibentuk melalui latar 

belakang kehidupannya akan menciptakan sebuah 

persepsi yang mendorong individu tersebut dalam 
membuat keputusan untuk merespon berbagai situasi. 

Persepsi setiap individu merupakan bias dari 

kecenderungan personalitas dan dorongan batin, serta 
oleh pengalaman sebelumnya dan harapannya terhadap 

masa depan (Kegley & Wittkopf, 1996, p. 503). 

3) J. David Barber Typology of Presidential Character  

Untuk memahami faktor Idiosinkratik suatu 

tokoh, penulis membutuhkan analisa psychobiography 
dapat membantu mengkatagorikan jenis kepribadian 

pemimpin. Studi metode psychobiography telah 

dipelajari sejak tahun 1920 yang bertujuan untuk 
memahami kepribadian kan karakteristik suatu tokoh 

dan apa yang memotivasi mereka dalam melakukan 

sebuah tindakan politik  (Cottam, Uhler, Mastors & 
Preston, 2010, p. 6). Seorang ilmuan dan  cendikiawan 

politik James David Barber percaya bahwa karakter 
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seorang Presiden akan menentukan bagaimana seorang 

Presiden bekerja dalam kepemimpinannya.  

Menurut David Barber  dalam 
(Kegley &  Wittkopf, 1996, p. 506), 

“President can be understoof best 

by observing their “style” (habitual 
ways of performing political roles), 

“world view” (politically relevant 

beliefs) -  And especially 

“character” – “the way the 
President orients himself toward 

life-not for the moment, but 

enduringly” 
 

Presiden merupakan aktor vital dalam 

menentukan arah Kebijakan Luar Negeri sebuah negara. 
Sehingga pandangan politik, keyakinan, dan human 

nature nya sangat mempengaruhi kepribadiannya dalam 

merumuskan Kebijakan Luar Negeri. Setiap Presiden 

memiliki “style” masing-masing dalam memimpin. 
Tergantung dari bagaimana cara pandang nya terhadap 

dunia. Sebagai seorang individu presiden terus 

berkembang setiap waktu mengikuti realitas yang ada – 
bagaimana sesuatu bekerja dalam politik, bagaimana 

nilai-nilai lingkungannya, dan apa tujuan utamanya 

sebagai seorang pemimpin negara. Setiap presiden 

memiliki “Karakter” yang berbeda-beda. Karakter 
seorang presiden membantunya dalam menentukan 

orientasi kehidupannya – tidak hanya dalam waktu 

tertentu, namun selamanya. Karakter terbentuk 
berdasarkan pengalaman hidup seorang individu. 

Karakter seseorang adalah bagaimana cara dia 

menghadapi lingkungannya, mempertahankan nilai-
nilai yang dipercayai sebagai acuan dasar perilakunya. 

Dinamisasi dari motif, kepercayaan dan kebiasaannya 

secara psikologis akan membantu membentuk self-
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esteem seorang pemimpin negara. Dalam memprediksi 

karakter, pandangan dan gaya kepemimpinan seorang 
presiden perlu di lakukan analisa latar belakang 

kehidupannya. Bagaimana pengalaman pendidikan, 

lingkungan masa kecil, lingkungan remaja, budaya yang 
tumbuh di sekitarnya serta peran keluarga dalam 

membentuknya sebagai seorang individu. Pelajaran 

hidup seorang presiden akan membentuk citra dirinya 

dan caranya dalam melihat dunia serta membentuk 
“gaya kepemimpinan” nya (Barber, 2017).  

Meskipun konsep ini sulit untuk di 

generalisasikan, namun cukup mendemonstrasikan 
bahwa karakteristik personal Aktor pembuat kebijakan 

mempengaruhi perilakunya dalam merumuskan 

Kebijakan Luar Negeri. Faktor latar belakang kehidupan 
dianggap membentuk kepribadian pemimpin dan 

keyakinan mereka serta gaya pengambilan keputusan 

dan perilaku pembuatan kebijakan mereka (Kegley & 

Wittkopf, 1996). Untuk memahami pola 
psychobiography seroang pemimpin negara, David 

Barber membuat tipologi karakter presiden seperti 

berikut : 
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Table 2. Barber's Typology of Presidential Character 

 Positive Negative 

Active High self-esteem, Want 

most to achieve result, 

direct much of energi 
toward achievement, Open 

to new ideas, flexible, able 

to learn from mistakes 
 

(Ex : Jefferson, Roosevelt, 

Truman, Kennedy, Carter, 
Clinton) 

Aim to get and keep 

power, Ambitious, Lack of 

emotional-management, 
Aggressive 

 

(Ex : Adams, Wodrow 
Wilson, Nixon)  

Passive Individual, tends to be less 

personally 

engaged/involved in the 
formulation and making of 

policy 

 
(Ex : Ronald Reagan, 

William Taft) 

Low self-esteem, Lack of 

experience & flexibility, 

Vague Principle, 
withdrawn types 

 

(Ex : Calvin Collidge, 
Dwight Eisenhower) 

Sumber : (L .Cottam, Uhler, Mastors, & Preston, 2010, p. 26) 

Menurut tabel diatas Pemimpin yang memiliki karakter 

aktif-positif memiliki kombinasi kepribadian yang 
konsisten, memiliki harga diri yang tinggi, karismatik, 

fleksibel, mudah beradaptasi cenderung mudah 

menghargai orang lain. Aktif menyebarkan nilai-nilai 

yang dipercayainya. Individu yang memiliki karakter 
aktif-positif sangat terbuka pada pengalaman dan ide-ide 

baru serta belajar dari kesalahan. Aktif terlibat secara 

pribadi dalam rincian pembuatan kebijakan. Menurut 
David Barber, jenis kepribadian ini akan 

memaksimalkan energi dan potensi mereka untuk 

pertumbuhan negara.  Kedua, adalah individu dengan 
karakter aktif-negatif. Karakter ini merupakan individu 

yang kuat secara individu dan emosional. Cenderung 



16 
 

 
 

impulsif dalam melihat suatu permasalahan. Namun di 

sisi lain karakter ini sangat ambisius, agresif. 
Menurutnya hidup adalah perjuangan keras untuk 

mendapatkan kekuasaan. Fokus dari presiden yang 

memiliki karakter ini adalah “ Am I winning or losing, 
gaining or falling”. Ketiga pasif-positif, menurut 

Barber individu dengan karakter ini adalah individu 

yang cenderung meminimalisir keterlibatannya dalam 

perumusan pembuatan kebijakan dan lebih suka 
mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. 

Tujuan hidupnya adalah untuk mencari imbalan dari apa 

yang telah dilakukannya. Kurang optimis, bertumpu 
pada orang lain. Terakhir adalah karakter pasif-negatif, 

individu dengan karakter ini adalah individu yang 

cenderung hanya mengikuti protokol dan memiliki self-
estem yang rendah. Mereka menerima peran sebagai 

kepala negara hanya karena mereka berfikir sudah 

seharusnya mereka menjadi “pemimpin”. Karakter ini 

juga menggambarkan kurangnya pengalaman politik 
dan fleksibilitas dalam melakukan kepemimpinan. 

Mereka cenderung menarik diri dari konflik atau isu 

yang ada. Tidak memiliki nilai dan prinsip yang jelas. 

Hanya menekankan kebijakan sipil mereka sendiri.  

4) K.J. Holsti Political Leadership 

Setelah mengenali karakter Presiden melalui 

Tipologi David Barber, penulis akan memperkuat 

karakter pemimpin negara menurut KJ Holsti. Holsti 
mempunyai pandangan tersendiri mengenai kepribadian 

individu. Argument utama holsti adalah bahwa dalam 

diri seseorang terdapat proses kognitif yang memelihara 
citra tentang musuh. Hal ini akan menjadi dasar 

bagaimana seorang pemimpin menganggap lingkungan 

eksternalnya sebagai kawan atau sebagai lawan. Pribadi 
seseorang seringkali diklarifikasi menjadi pribadi yang 

tertutup atau pribadi yang terbuka. Terdapat tipe-tipe 

kepribadian politik menurut Holsti sebagai berikut :  
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1) Bloc Leader : merupakan gabungan antara 

kepribadian yang introvert dan high dominance. 
Individu ini memiliki ciri, tenacity dan 

dominance of one central idea.  

2) World Leader  : merupakan gabungan antara 
kepribadian yang ekstrovert dan high 

dominance. Ciri – ciri dari pemimpin ini adalah 

tendency to use military force, flexible and 

pragmatic, variated range and scope of 
initiatives and inclusion (worldwide leadership 

aspiration) 

3) Maintainers : merupakan gabungan antara 
kepribadian yang introvert dan low dominance , 

bercirikan mempertahanan status quo 

4) Concilliators : merupakan gabungan dari 
kepribadian yang ekstrovert dan low dominance. 

Bercirikan accomodationalist style and lack of 

consistent, strong power 

Individu adalah sumber penting bagi Kebijakan 

Luar Negeri Amerika. Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan eksekutif, kepribadiannya sangat 

mempengaruhi bagaimana cara pandangnya dalam 

memimpin negara. Dengan berfokus pada faktor 
idiosinkratik dan menggunakan analisa 

Psychobiography yang melihat dari pengalaman dan 

perjalanan politik masa lalu dari Obama dan Trump, 

penulis kemudian akan mengkatagorikan 
menggunakan dimensi Tipologi Karakter Presidensial 

David Barber untuk menentukan dimensi kepribadian 

Obama dan Trump. Setelah menentukan satu persatu 
dimensi kepribadian Obama dan Trump penulis akan 

melakukan analisis tipe kepimimpinan kedua aktor 

mengacu pada tipe kepemimpinan menurut K.J. Holsti 
untuk menentukan kedua pemimpin dalam melihat 

lingkungan ekternalnya – Cina . Analisis tersebut 

selanjutnya akan digunakan penulis untuk menjelaskan 
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apa pengaruh dari dimensi kepribadian tersebut dalam 

mendorong kedua aktor mencetuskan arah kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat terhadap Cina.  

D. Hipotesa 

Perbedaaan kebijakan Barack Obama dan Donald Trump 

dalam merespon Cina sebagai kekuatan ekonomi baru 
disebabkan oleh perbedaan faktor idosinkratik kedua 

pemimpin. Perbedaan faktor idiosinkratik tersebut 

memproduksi karakter pemimpin yang berbeda di mana 

Obama yang lebih mengedepankan kerjasama dan 
menyambut Cina secara positif dapat diklasifikasikan 

kedalam tipe kepresidenan yang aktif-positif dengan 

mengandalkan forum-forum multilateral. Maka hal 
tersebut menjadi dasar Obama menganggap lingkungan 

eksternalnya – Cina sebagai partner sehingga Obama 

termasuk kedalam tipe kepemimpinan politik Conciliators 
ala holsti. Sebaliknya Donald Trump yang Amerikasentris, 

lebih proteksionis terhadap kepentingan Amerika dapat 

diklasifikasikan kedalam tipe kepresidenan aktif-negatif. 

Sikap Trump yang agresif dan konfrontatif dapat menjadi 
dasar bahwa Trump menganggap Cina sebagai kompetitor. 

Hal tersebut mencerminkan Trump memiliki tipe 

kepemimpinan politik Bloc Leader menurut Holsti.  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah deskriptif. Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara umum pola politik luar negeri 

Amerika Serikat terhadap Cina dibawah 2 kepemimpinan 
yang berbeda, serta menjabarkan pilihan kebijakan yang 

dilakukan oleh Barack Obama dan Donald Trump. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan berupa library research 
dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok 

permasalahan dalam objek penelitian, baik berupa buku, 

jurnal-jurnal, artikel-artikel yang bersumber dari internet 
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atau surat kabar. Teknik analisa data yang digunakan 

adalah analisa yang bersifat kualitatif. Data yang relevan 
dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualiatif, yakni 

dengan menghubungkan fenomena-fenomena yang satu 

dengan yang lainnya untuk menarik kesimpulan akhir. 

F. Jangkauan Penelitian 

Dalam tujuan mempermudah penulisan serta pemahaman 

para pembaca, penulis membatasi jangkauan penulisan 

penelitian ini agar tidak keluar dari tema dan tujuan yang 

diinginkan. Objek utama dari penelitian ini adalah Barack 
Obama dan Donald Trump sebagai kepala negara dan 

aktor pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Apa 

saja yang mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri 
kedua pemimpin negara tersebut dengan menggunakan 

level Analisa individu. Terutama dalam menghadapi 

kemunculan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. 
Penulis akan membandingkan latar belakang kedua 

pemimpin yang meghasilkan metode serta pendekatan 

yang di gunakan oleh kedua pemimpin sebagai kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat terhadap Cina. Kemudian 
Penulis akan menjabarkan apa saja kebijakan yang di 

keluarkan untuk melindungi posisi Amerika Serikat 

sebagai negara hegemon dunia. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I : Dalam bab ini akan berisi pendahuluan yang 

akan menginterpertasi substansi dasar penelitian dengan 

dijabarkan melalui beberapa sub-bab yaitu : Latar 

belakang masalah, Rumusan masalah, Kerangka 
pemikiran, Argumen Utama, Metode penelitian serta 

jangkauan penelitian.  

BAB II : Dalam bab ini penulis akan menjabarkan 
tentang kemunculan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru 

diruntut dari Latar Belakang dan Strategi Ekonomi yang 

digunakan Cina untuk memperkuat ekonominya. Serta 
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pergerakannya dalam menyeimbangi Amerika Serikat 

sebagai negara hegemoni dunia. Penulis berusaha 
mendiskripsikan tentang aspek-aspek yang dibangun 

Cina dalam membentuk kekuatan posisinya di kawasan. 

Penulis juga akan menjelaskan tentang dinamika 
hubungan Amerika Serikat dengan Cina mulai dari 

sejarah hubungan kedua negara terbangun hingga masa 

sekarang baik itu dari beberapa bidang diplomasi seperti 

ekonomi, pendidikan, militer, dan kedekatan Amerika 
Serikat dengan Cina.   

BAB III : Pada bab penulis akan menjelaskan masing-

masing kebijakan yang dipilih oleh Barack Obama & 
Donald Trump dalam menghadapi Cina. Serta 

menjabarkan secara umum tentang latar belakang 

kehidupan Barack Obama dan Donald Trump dan 
perjalanannya dalam memimpin Amerika. Yang mana 

latar belakang kehidupan tersebut akan dijadikan sebagai 

acuan dalam menganalisa karakteristik masing-masing 

pemimpin dalam menentukan arah Kebijakan Luar 

Negeri AS terhadap Cina.  

BAB IV : Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh 

hasil pembahasan penelitian penulis sekaligus sebagai 

deskripsi pembuktian atas Argumen Utama yang telah 

dibangun pada awal penelitian.  
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