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BAB III  

KEPEMIMPINAN NASIONAL SEBAGAI 

KONSIDERAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI 

AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA 

Presiden Amerika Serikat adalah salah satu orang 

yang paling kuat di dunia. Presiden Amerika merupakan 
individu yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat (Pillalamarri, 2017). Presiden sebagai cabang 

eksekutif, memiliki kekuatan untuk memprakarsai serta 
menerapkan kebijakan luar negeri melalui responnya terhadap 

peristiwa-peristiwa asing dan segala negosiasi perjanjian 

internasional  (Johnson T. , 2013). Presiden merupakan otoritas 
tertinggi dalam menentukan arah Kebijakan Luar Negeri AS. 

Presiden diberi kewenangan sebagai satu-satunya organ 

pemerintah federal dalam ranah hubungan internasional. 

Presiden memiliki power untuk mengatur sumber daya politik 
dan ekonomi, mengendalikan pertahanan negara , mendominasi 

kebijakan luar negeri. Serta memiliki wewenang untuk 

mengatur arah kebijakan luar negeri nya  (Kegley & Wittkopf, 
1996, p. 338).  

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1797 hingga saat 

ini Amerika telah melewat 45 masa kepresidenan. Masing - 
masing era kepresidenan memiliki “style” yang berbeda-beda 

dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin negara.  Sejak 

tahun 2009 hingga saat ini Amerika mengalami 2 kali transisi 

masa kepemimpinan. Pada tahun 2009 hingga 2017 Amerika di 
pimpin oleh Barack Obama yang di usung oleh partai 

Demokrat. Digantikan oleh Donald Trump pada tahun 2017 

hingga sekarang. Donald Trump merupakan kandidat partai 
Republikan. Dalam keterkaitaannya tentang bagaimana 

kebijakan Amerika Serikat menghadapi Cina sebagai kekuatan 

ekonomi baru, penulis akan merujuk pada  faktor individu 

sebagai konsideran Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 
Terhadap Cina. Apa pilihan politik yang diambil, serta pola-

pola politik yang di susun oleh Obama dan Trump dilihat dari 

latar belakang kehidupannya sebagai determinan utama. Dalam 
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bab yang akan dibahas dibawah penulis ingin lebih spesifik 

membahas tentang latar belakang kehidupan kedua pemimpin. 
Menggunakan atribut pendekatan individu maka akan 

menunjukan banyak fitur yang membedakan profil pribadi 

kedua pemimpin yang nantinya akan dijadikan sebagai basis 
analisa untuk memberikan penjelasan sistematis tentang 

bagaimana fitur-fitur tersebut mempengaruhi pilihan kebijakan 

luar negeri kedua pemimpin. Pemaparan latar belakang 

pemimpin akan menjelaskan orientasi mereka dalam 
penggunaan kekuatan, bagaimana sifat psikologis, latar 

belakang kehidupan dan kepercayaan yang mereka anut, serta 

karakteristik pribadi membentuk nilai-nilai yang mereka 
percayai sehingga berpengaruh pada pilihan Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat.  

A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap 

Cina  

Ketika pengaruh ekonomi dan politik strategis 

Cina telah tumbuh selama tiga dekade terakhir, hubungan 

Amerika Serikat dengan Cina telah berkembang 

mencakup berbagai isu global, regional dan bilateral. 
Pertumbuhan ekonomi Cina yang mampu meraih prestasi 

sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia 

membuat AS perlu menyeimbangi Cina dalam ekonomi 
global dan mempertahankan pertumbuhan politik 

internasional. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

terhadap Cina yang populer saat ini adalah kerjasama antar 

2 negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB 
dalam memblokir ambisi nuklir Iran dan Korea Utara dan 

membantu menyelesaikan krisis di Suriah. Amerika 

Serikat juga mendorong Cina untuk berkontribusi pada 
perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik, termasuk selat 

Taiwan, Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.  

Dalam Kebijakan Luar Negerinya Amerika 

Serikat berfokus untuk memulihkan kekuatan ekonomi 
nya. AS berupaya untuk mencapai tingkat permainan yang 
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disuarakan perusahaan-perusahaan AS yang berdagang 

dan beroprasi di Cina untuk mengatasi cybercrime yang 
dilakukan oleh oknum-oknum Cina yang menargetkan 

membuka rahasa komersial dan militer AS. Serta 

mengatasi isu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual 
AS di Cina. Pada isu lingkungan, Cina dan AS sebagai 

sesama penghasil gas rumah kaca terbesar, kedua negara 

bekerja sama dalam mengatasi masalah perubahan iklim 

(Lawrence, 2013).    

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap 
Cina merupakan dinamika yang tidak dapat di prediksi. 

Fluktuasi kebijakan AS terhadap Cina di tentukan oleh 

pada isu apa keduanya dihadapkan. Kepemimpinan 
Nasional AS juga sangat menentukan bagaimana AS 

menanggapi Cina sebagai kekuatan ekonomi baru dan 

pertumbuhan pengaruhnya pada tataran regional maupun 
internasional. Kunjungan Presiden Richard Nixon dapat 

dilihat sebagai diplomasi reunifikasi antara keduanya. 

Kala itu Nixon memiliki kepentingan untuk memecahkan 

perang Vietnam dan melawan Uni Soviet pada Perang 
Dingin. Sehingga Nixon melihat kerjasama strategis 

dengan Cina merupakan faktor penting dalam strategi 

perang dingin AS dengan Uni Soviet.  Nixon merubah 
Politik Luar Negeri AS terhadap Cina dari kebijakan yang 

“antagonistic containtment” yang terjadi selama 1947 

hingga 1972 ketika perang dingin menjadi kebijakan 

“engagement”.  Pada Era Bill Clinton, Amerika Serikat 
memberikan status Most-Favored-Nations (MFN) 

terhadap Cina, AS mengesampingkan pelanggaran Hak 

Asasi Manusia pada peristiwa Tiannanmen. Padahal saat 
itu peristiwa tersebut merupakan salah satu concern AS 

sebagai negara promotor HAM. Clinton bahkan 

menyerukan kongres untuk memberikan status MFN 
permanen terhadap Cina pada tahun 2000 tanpa 

mempertimbangkan nilai-ilai HAM yang telah dilanggar 

Cina. Hal ini disebabkan arena hubungan bisnis dan 
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ekonomi antara Cina dan AS berada pada skala yang saling 

menguntungkan (Watanabe, 2014).  

Namun ketika kursi keperesidenan digantikan 
oleh George W. Bush, Bush mengkritik kemitraan 

strategis AS-Cina yang di lakukan oleh Clinton. 

Munculnya Cina sebagai kekuatan baru ditanggapi secara 
berbeda pada setiap kepemimpinan nasional Amerika. 

Administrasi Bush melihat Cina sebagai sebuah 

“ancaman”. Bush lebih menggambarkan Cina sebagai 

“Strategic Competitor” daripada sebagai “Strategic 
Partner” (Nakayama, 2006). Namun ketika peristiwa 

serangan teroris 11 september 2002 Bush justru 

melakukan kunjungan ke Cina dan menyambut baik 
kerjasama untuk perang global melawan terorisme. 

Meskipun Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Cina 

tergantung pada isu-isu tertentu namun sejak 1972 
hubungan keduanya masih dalam paradigma 

“engagement”. Ketergantungan ekonomi antara AS-Cina 

tetap akan menjadi dasar bahwa keduanya memiliki 

kepentingan ekonomi dan keamanan yang sama. 
Kecenderungan pergeseran fokus kebijakan AS terhadap 

Cina pada setiap era kepemimpinan dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Selain Kepentingan Nasional AS, 
faktor individu pemimpin itu sendiri juga dapat menjadi 

determinan arah Politik Luar Negeri AS terhadap Cina. 

1) Era Barack Obama 

Barack Obama merupakan presiden ke-44 

Amerika. Resmi menjabat pada tahun 2009 hingga 
tahun 2017. Dalam 8 tahun , Barack Obama memiliki 6 

prioritas diplomasi yaitu : 1) Mengurangi pengeluaran 

militer dengan menarik pasukan militer dari Irak dan 
Afganistas; 2) Menghidupkan kembali perekonomian 

AS yang mengalami krisis dengan mengadakan KTT 

G20, koordinasi kebijakan makroekonomi dan berjanji 
meningkatkan volume ekspor AS serta merevitalisasi 
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manufaktur AS. Walaupun kebijkan ini tidak mencapai 

target yang mereka harapkan. Pertumbuhan ekspor AS 
hanya mencapai angka 60% jauh dibawah dari target. 

Hanya dengan Cina pertumbuhan ekspor AS mencapai 

angka 150%; 3) terus berjuang melawan terorisme; 4) 
memajukan isu global, termasuk mempromosikan 

program bebas nuklir dunia dan menanggulangi 

perubahan iklim. Keamanan nuklir telah menjadi salah 

satu prinsip yang disokong oleh Obama, yang ia 
akhirnya dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian; 5) 

Mengembalikan reputasi internasional yang telah 

dilukai pada era kepemimpinan Bush, dan memperkuat 
hubungan AS dengan sekutu. Langkah ini berhasil 

ditunjukan  dengan pulihnya hubungan diplomatik AS 

dengan Kuba; 6) Prioritas yang terakhir adalah strategi 
“Returning to the Asia Pasific” pergeseran fokus dari 

Eropa yang telah terjadi selama 200 tahun kembali ke 

Asia atau dari atlantik ke pasifik. Dalam kebijakan ini 

Cina merupakan salah satu faktor mengapa Obama 
melakukan pergeseran arah Kebijakan Luar Negeri ke 

Asia. Dan Obama menyatakan dirinya sebagai 

“America’s first Pasific President”. Kebijakan 
“Rebalancing to the Asia-Pacific” merupakan respon 

strategis AS dalam menyeimbangi kekuatan Cina di 

Asia. Strategi ini pertama kali dikenalkan oleh 
Sekretaris Negara Hillary Clinton pada ASEAN 

Regional Forum yang di adakan di Hanoi pada 23 Juli 

2010. Alasan kuat mengapa US menyesuakian strategi 

global nya untuk kembali ke Asia Pasifik karena 
merespon kebangkitan Cina yang luar biasa. Dimana 

dalam kurun waktu 3 tahun Cina telah mampu 

mengadakan Olympic Games pada tahun 2008, parade 
militer pada 2009 dan World Ekspo pada tahun 2010. 

Selain itu tahun 2010 Cina telah melampaui Jepang 

dnegan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua 

di dunia, dan telah melampaui AS dalam pembuatan 
output dan pembangkit listrik (Canrong, 2016).  
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Kebijakan Rebalancing Asia Obama sebagai 

strategi menyeimbangi kekuatan AS terhadap Cina 
telah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip : 1) 

Menerima peningkatan perngaruh Cina dalam 

memainkan aturan internasional secara damai; 2) 
Membangun jaringan interkoneksi yang lebih luas 

dengan masyarakat Cina; 3) Memberikan jaminan 

kepada sekutu dan mitra AS atas komitmen AS 

terhadap keamanan mereka dalam menghadapi setiap 
tantangan masa; 4) Menciptakan kerangka kerjasama 

multilateral yang meliputi AS, Cina dan berbagai 

negara di kawasan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip 
tersebut Obama telah meraih prestasi termasuk 

pembentukan demokrasi di Myanmar (Burma); 

keputusan Amerika untuk bergabung dengan KTT Asia 
Timur dan memulai usaha untuk mengubahnya menjadi 

sebuah forum keamanan regional melalui penguatan 

hubungan keamanan dengan Jepang, Korea Selatan dan 

sekutu lainnya. Amerika Serikat juga mulai 
memperdalam hubungan dengan 10 negara anggota 

ASEAN. Obama telah mengambil langkah-langkah 

peningkatan kerjasama dengan Cina untuk memperkuat 
keamanan AS dan sekutu-sekutunya di kawasan. AS 

dan Cina telah menyetujui perjanjian military-to-

military untuk menghindari konflik di laut lepas 
maupun ruang udara internasional. Dibawah 

Administrasi Obama, AS telah berhasil bekerjasama 

dengan Cina membekukan program nuklir Iran, dan 

meminimalisir efek gas rumah kaca yang menyebabkan 
perubahan iklim (Bader, 2016).  

Obama mengatakan bahwa “Hubungan antara 

Amerika Serikat dan Cina adalah hubungan bilateral 
terpenting di abad ke-21” (Li, 2016). Pada tahun 2009 

Barack Obama memulai kepresidenannya dengan 

statement “audacity of hope” bahwa Cina akan menjadi 

aktor internasional yang bertanggung jawab dalam 
bekerjasama dengan Amerika pada berbagai isu-isu 



52 
 

 
 

global mulai dari isu perubahan iklim hingga pasca 

krisis ekonomi Lehman Brother dimana keduanya 
membentuk kerangka kerjasama manajemen krisis AS-

Cina melalui kerangka G-2. Walaupun pada tahun 

berikutnya terjadi pergesekan kedua negara pada isu 
Laut Cina Selatan dan reaksi keras Cina terhadap US 

yang melakukan penjualan senjata ke Taiwan, 

administrasi Obama tetap mengelola komunikasi 

bilateral keduanya, melalui The US-Cina Strategic and 
Economic Dialogue (S&ED) yang diselenggarakan 

pada 1 April 2009 (Watanabe, 2014). Forum ini di 

prakarsai oleh Barack Obama dan Hu Jintao sebagai 
sebuah platform yang digunakan kedua negara untuk 

membahas isu hubungan ekonomi, kerjasama yang 

lebih dalam menghadapi tantangan global seperti 
perubahan iklim dan mempromosikan reformasi 

ekonomi Cina yang berbasis pasar (Treasury, 2016). 

Pada putaran kelima (S&ED) yang diselenggarakan 

pada 10-11 Juli 2013 kedua negara membahas tahap 
substantive negosiasi tentang perjanjian investasi 

bilateral. AS – Cina juga aktif membuka forum dialog 

bilateral tentang HAM pada 30-31 Juli 2013 yang 
diselenggarakan di provinsi Yunnan Republik Cina. 

Barack Obama juga menanggapi Asian 

Infrastructure Investment Bank secara positif dengan 
mengatakan institusi bisa menjadi “hal yang baik” 

untuk kawasan jika Cina dapat mengelola dengan baik 

dan mengadopsi standart yang tinggi untuk pemberian 

proyek pinjaman. Tidak seperti pendahulunya yang 
melihat AIIB sebagai ancaman bagi kepemimpinan 

Amerika Serikat dalam ekonomi internasional. Obama 

bebicara pada konferensi pers di Gedung Putih dengan 
Perdana Menteri Jepang – Shinzo Abe – bahwa 

Amerika tidak menentang keberadaan AIIB. Namun 

AIIB harus melakukan transparansi dalam 

pengelolaannya. Karena jika tidak ada transparansi 
pinjaman dapat di salahgunakan. Setelah Britania 
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mengumumkan keanggotannya negara-negara Eropa 

dan Asia terdorong juga untuk mendaftar AIIB. Barack 
Obama mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar 

bagi Cina untuk memainkan peran lebih besar dalam 

pengembangan keuangan kawasan. Obama 
mengatakan bahwa “Asia membutuhkan infrastruktur, 

dan Cina memiliki dananya. Hal tersebut dapat 

memberikan keuntungan bagi Asia. Jika Cina menaruh 

modal kedalam proyek-proyek pembangunan daerah, 
maka itu adalah hal yang baik” (Dyer, 2015). 

Administrasi Obama telah berulang kali 

meyakinkan bahwa Amerika Serikat “menyambut Cina 
yang kuat,makmur, dan sukses memainkan peran lebih 

besar dalam politik global”, Obama tidak berusaha 

untuk mencegah kemunculan Cina sebagai kekuatan 
besar. Amerika bersedia bekerjasama dengan Cina pada 

isu-isu yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan di 

kawasan Asia-Pasifik. Dengan ikatan military-to-

military antara AS dan Cina, AS berusaha meyakinkan 
Cina bahwa kebijakan “Rebalancing Asia” AS tidak 

dimaksudkan untuk menahan kekuatan Cina. Kedua 

negara telah bekerja sama dalam isu non-proliferasi 
nuklir terkait Iran dan Korea Utara. Pemerintah Cina 

telah menunjukan kemauan yang lebih besar untk 

menekan Korea Utara atas program nuklirnya. Mereka 
telah sepakat untuk memasuki fase “substantive” 

negosiasi dengan Amerika Serikat atas perjanjian 

bilateral investasi, memecahkan masalah yang telah 

menghambat negosiasi keduanya di masa lalu. Pada isu 
Cybercrime yang dipercayai AS bahwa Cina yang telah 

melakukannya, kedua negara sepakat untuk 

membentuk kelompok kerja tingkat tinggi 
cybersecurity. Kedua negara juga berambisius 

menjadwalkan pertukaran tingkat tinggi dan kerjasama 

operasional militer. Cina juga telah setuju unutk 

bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk 
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memerangi perubahan iklim global dan mengurangi 

konsumsi dan produksi hdrofluorokarbon (HCF).   
Dalam kepemimpinannya Obama juga aktif 

membuka forum bilateral dalam menyelesaikan isu 

strategis AS dan Cina. Seperti Presidential Summit di 
Rancho Mirage, CA pada 7-8 Juni 2013. Obama dan Xi 

Jinping melakukan diskusi hampir delapan jam selama 

2 hari membahas posisi kedua negara dalam mengatasi 

program nuklir Korea Utara. Dalam pertemuan tersebut 
juga membahas kekhawatiran Amerika tentang “Cyber-

enabled economic theft” oleh entitas di Cina. Kedua 

negara juga bekerja sama dengan negara-negara lain 
untuk mengurangi produksi hidrofluorokarbon (HFC), 

gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan 

iklim.  
Presiden Obama sangat menyambut 

kebangkitan Cina yang damai dengan menyatakan 

bahwa “sangat banyak kepentingan Amerika Serikat 

terhadap Cina untuk mendukung kebangkitan Cina, 
karena jika Cina berhasil maka akan membantu 

mendorong perekonomian dunia. AS menempatkan 

Cina sebagai mitra yang setara dalam menghadapi 
banyak tantangan global, dimana tidak ada satupun 

negara yang mampu menghadapinya sendiri” hal ini 

membangun kepercayaan bahwa, dibawah administrasi 
Obama, Obama telah berupaya memperluas kerjasama 

dengan Cina pada berbagai isu, menyelenggarakan 

kesempatan untuk pertemuan bilateral tingkat tinggi 

dan menambahkan banyak mekanisme dialog bilateral.  
Ciri hubungan AS-Cina dibawah administrasi 

Obama telah berkembang melalui mekanisme bilateral. 

Media Cina menyatakan bahwa terdapat 90 dialog dan 
mekanisme konsultasi yang telah terbangun antara AS-

Cina selama kepemimpinan Obama. Obama 

berpendapat bahwa mekanisme dialog memungkinkan 

pemerintahan Cina dan AS untuk memahami posisi 
satu sama lain lebih baik pada berbagai isu.  Adapun 
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mekanisme dialog bilateral yang telah dibangun kedua 

negara adalah (Lawrence, 2013) : 
1. The Annual Strategic and Economic Dialogue 

(S&ED) yang diinisiasi pada tahun 2009  

2. Strategic Security Dialogue (SSD) pada tahun 
2011 yang dibawahi oleh sekretaris negara, 

wakil duta besar AS dan Cina dan aktor 

eksekutif seperti wakil menteri luar negeri, 

menteri pertahanan, kepala staff umum PLA. 
3. Dialog People-to-people exchange (CPE)  yang 

di dirikan pada tahun 2010.  

4. Governors Forum sebagai interaksi pada level 
sub-nasional yang diselenggarakan pada tahun 

2011. Membantu untuk memperdalam 

hubungan antar gubernur provinsi AS dan Cina. 
Meningkatkan inisiatif kerjasama ekonomi pada 

tingkat kota.  

5. Terdapat juga forum walikota yang 

diselenggarakan pada tahun 2010 oleh 
Departemen Energi dan pelayanan 

pembangunan, perumahan dan perkotaan AS. 

Forum ini merupakan wadah kedua negara 
untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam 

menyelenggarakan eco-city development 

Selain dialog bilateral Obama juga memperluas 
interaksi kedua negara dalam tataran multilateral. AS 

dan Cina merupakan anggota tetap dewan keamanan 

PBB telah berhasil bekerjasama dalam meloloskan 

sanksi untuk program nuklir Iran dan Korea Utara 
walaupun ada beberapa proposal AS yang ditolak Cina. 

Administrasi Obama juga meningkatkan profil G-20 

sebagai forum ekonomi dan melibatkan Cina pada 
masalah ekonomi. Selain itu, Amerika Serikat telah 

berupaya untuk menyelisihkan perselisihan 

perdagangan dengan Cina melalui mekanisme aturan 

WTO. Pada level Asia, AS telah memprioritaskan 
kehadirannya pada pertemuan kelompok regional 
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multilateral termasuk KTT Asia Timur. AS bergabung 

pada tahun 2011, agar dapat terlibat dengan Cina pada 
tataran tersebut. Hillary Clinton sebagai Menteri Luar 

Negeri AS pada saat itu menyatakan bahwa keuntungan 

AS bergabung dengan lembaga multilateral regional 
adalah sebaga sebah bentuk “perilaku 

pertanggungjawaban dan untuk mendapatkan 

legitimasi dan kehortmatan. Dan AS dapat 

bekerjasama untuk mengambil tindakan terhadap 
pihak yang kontra-produktif terhadap perdamaian, 

stabilitas dan kemakmuran” kawasan (Lawrence, 

2013).  
Sepanjang perjalanan Obama di kursi 

kepresidenan Amerika. Kebijakan Luar Negeri AS 

terhadap Cina cenderung lunak dan idealis   dimana 
Obama cenderung memegang teguh prinsip tradisional 

politik luar negeri yang bersifat abstrak meliputi norma 

internasional, hokum, serta nilai moral etik. Obama 

lebih polisentris1 dalam menyambut Kebangkitan Cina 
dengan. Obama melihat penting nya hubungan bilateral 

antara AS-Cina, dan hubungan tersebut harus dikelola 

dengan baik. Obama menyadari ketergantungan satu 
sama lain antara AS-Cina tidak dapat dikesampingkan. 

Sehingga dibanding harus menyambut Cina sebagai 

“ancaman” baru bagi AS, Obama lebih meneliti ada 
peluang kerjasama potensial yang dapat di kembangkan 

2 negara.  

2) Era Donald Trump 

Dalam Kunjungan Trump pada tahun 2017 , 

Cina berharap Trump dapat meletakkan retorika anti-

                                                             
1 Polisentrisme = Merupakan Balance of Power (perimbangan 

kekuatan), memberikan peluang bagi perkembangan sejumlah 

pusat kekuatan serta memungkinkan ketentuan yang lebih 

besar untuk mempertahankan sistem perimbangan kekuatan 
dalam titik euilibrium (Jack C. Plano, Roy Olton, 1969) 
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Cina dalam pemerintahannya. Namun yang terjadi 12 

bulan kemudian adalah, Cina-AS terjebak dalam 
perang dagang. Pemerintahan Trump mengubah 

hubungan AS –Cina yang mulanya sebagai “strategic 

engagement” menjadi  “strategic competition.” (Rudd, 

2018) 

Adimnistrasi Trump telah berjanji untuk 

mengambil sikap yang lebih agresif untuk mengurangi 

defisit perdagangan bilateral AS,, menegakkan kembali 

hukum dan perjanjian perdagangan AS dan 
mempromosikan “perdagangan bebas yang adil” 

terhadap Cina. Pada 8 Maret 2018, Presiden Trump 

mengumumkan akan memberlakukan tariff tambahan 
untuk industri baja sebanyak 25% dan alumunium 10% 

terhadap Cina. Menanggapi hal ini Cina balik 

membalas tindakan AS dengan menaikkan tariff dari 
15% menjadi 25% pada berbagai produk AS. 

Menanggapi hal ini pada 22 Maret, Presiden Trump 

mengumumkan bahwa akan mengambil tindakan 

terhadap Cina karena kebijakannya menaikkan tariff 
kepada berbagai produk AS telah membahayakan bagi 

para pemangku kepentingan AS. Selain itu Trump 

berkomitmen untuk mengurangi ketidakseimbangan 
perdagangan bilateral untuk memberikan efek 

resiprokal bagi Cina yang telah memberlakukan 

kenaikan tariff terhadap produk AS. Dalam hal ini  

United States Trade Representative (USTR) 
mengumumkan akan melakukan 2 tahap mengenakan 

tariff atas import Cina sebanyak 25% senilai US$ 50 

Miliar. Tahap pertama diberlakukan pada 6 Juli dengan 
menetapkan kenaikan produk-produk Cina senilai US$ 

34 Miliar dan tahap kedua  senilai US$ 16 Miliar. 

Menanggapi hal ini Cina merilis tahap balasan atas 
tindakan AS. Presiden Trump kemudian mengancam 

akan menaikan tariff 10% terhadap produk Cina senilai 

US$ 400 Miliar. Sikap balas-balasan tariff antara AS 
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dan Cina ini berpotensi mengancam mengurangi ikatan 

komersial AS-Cina secara tajam, mengganggu rantai 
pasokan global. Dengan menaikan harga impor untuk 

konsumen AS maka akan berdampak pada mengurangi 

pertumbuhan ekonomi di Amerika. Ikatan komersial 
AS-Cina yang rumit diduga AS bahwa Cina tidak 

mampu bertransisi secara lengkap terhadap ekonomi 

pasar bebas (Morrison, 2018).  

Dalam menanggapi defisit perdagangan Cina, 

Trump mengambil inisiatif tindakan yang lebih keras 
pada kebijakan perdagangan dengan Cina dan negara-

negara lain yang berpotensi merugikan AS. Dalam 

kepemimpinannya, Donald Trump menunjukan 
perubahan rival kembali ke Uni Eropa. Hal ini dapat 

dilihat dari pernyataan bersama Amerika Serikat dan 

Uni Eropa pada 25 Juli bahwa kedua pihak akan 
bekerjasama dengan mitra yang memiliki pandangan 

yang sama untuk mereformasi WTO dalam mengatasi 

praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk 

pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi 
paksa, subsidi industri, dan distorsi yang dibuat oleh 

perusaahn milik negara yang telah melibih kapasitas 

yang nampaknya argument ini ditujukan kepada Cina 

(Morrison, 2018). 

Pada isu Laut Cina Selatan pemerintahan 

Trump berlaku lebih konfrontatif dan  keras. AS 

mengkritik Cina yang telah membangun pulau buatan 

dinilai sebagai tindakan CIna yang profokatif dan 
agresif. Tindakan Cina dianggap AS telah mengancam 

kebebasan navigasi US dan negara lain. AS mengambil 

tindakan untuk menantang Cina dengan melakukan 
“Freedom of navigation operations” (FONOPs) untuk 

menunjukan posisi Amerika Serikat. Dalam kurun 

waktu setengah tahun, pemerintahan Trump telah 
meningkatkan kuantitas dan kualitas FONOPs dengan 



59 
 

 
 

mengirimkan kapal-kapal dan pesawat-pesawat tempur 

Amerika termasuk pembom strategis B-52 memasuki 
territorial perairan 12 mil laut yang diklaim Cina. 

Trump mengatakan bahwa merupakan tindakan AS di 

Laut Cina Selatan merupakan sikap menantang posisi 

Cina.  

Dibawah pemerintahan Donald Trump, 

hubungan AS-Cina lebih mengarah ke sebuah 

kompetisi dengan konfrontasi yang bertubi-tubi yang 

dilakukan oleh AS. Kompetisi dan konfrontasi tersebut 
terjadi pada isu perdagangan, teknologi, dan 

konfrontasi di Laut Cina Selatan menjadi lebih serius. 

Konfrontasi AS juga dapat berkembang pada isu lain 
seperti permasalahan Taiwan. Pemerintahan Trump 

menuntut kongres agar lebih banyak melakukan 

hubungan militer dengan Taiwan. Taiwan sebagai 
sekutu AS dapat di jadikan alasan bagi Trump untuk 

menunjukan kemarahaannya dan kesediannya 

menghadapi Cina. Bagi Cina, Taiwan adalah masalah 

paling mendasar yang menyangkut kedaulatan nasional 
dan integritas territorial. Dalam hal ini Cina mengambil 

seluruh tindakan untuk melindungi kepentingan 

nasionalnya mempertahankan Taiwan. Taiwan 
merupakan masalah yang sangat mendasar dalam 

ubungan bilateral kedua negara selama 70 tahun sejak 

berakhirnya Perang Dunia 2. Taiwan berpotensi 

menyulut kompetisi dan konfrontasi Sino-AS lagi 
selama pemerintahan Trump. Pemerintahan Trump 

bukan pertama kalinya yang percaya pada sifat 

kompetitif dari hubungan antara AS dan Cina. Dapat 
dilihat pada pemerintahan George W. Bush yang juga 

melihat Cina sebagai “pesaing strategis”. Administrasi 

Trump berencana untuk melangkah lebih jauh dalam 
membatasi perusahaan Cina yang berinvestasi di 

industri teknologi Amerika, termasuk pembatasan pada 



60 
 

 
 

ilmuwan Cina yang mengunjungi AS, dan siswa Cina 

yang belajar sains dan teknologi di Amerika Serikat. 

Xi Jinping sangat mengharapkan 
terselenggaranya hubungan yang saling menghormati 

dan saling menguntungkan antara AS-Cina dibawah 

pemerintahan Trump. Namun melihat faktanya, yang 
terjadi justru sebaliknya. Kebijakan-kebijakan Trump 

terhadap Cina cenderung bersifat Realis dimana Trump 

cenderung Empirik dan Pragmatik. Berasumsi bahwa 

faktor kunci yang lazim dalam Hubungan Internasional 
adalah Power. Pemakaian Power di nilai lebih efisien 

dan bijaksana dalam mencapai kepentingan nasional 

AS. Hal tersebut merupakan unsur utama bagi 
keberhasilan politik luar negeri Trump yang merupakan 

seorang pengusaha sehingga sifat-sifat Kebijakan Luar 

Negerinya lebih kompetitif berbeda dengan 
pendahulunya yang lebih perduli dengan hak asasi 

manusia dan prinsip-prinsip dasar kedua negara. Trump 

dilihat lebih pragmatis dan bersedia membuat 

kebijakan hanya untuk menguntungkan AS. Trump 
terpaku pada defisit perdagangan dan mempromosikan 

“Make America Great Again” dengan melakukan 

pembangunan  ekonomi Amerika.   
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Table 1 Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika 

Serikat di Era Barack Obama & Donald Trump 

Sumber : Diolah oleh penulis 

Dapat dilihat pada table di atas, meskipun 
memimpin secara berurutan namun Barack Obama dan 

Donald Trump memiliki pandangan dan pilihan 

Kebijakan Luar Negeri yang sangat kontras. Barack 
Obama cenderung terbuka dan memberikan 

kesempatan bagi negara lain untuk bekerjasama. 

Karena Obama percaya setiap negara memiliki potensi 

masing-masing dan dapat memberikan kerjasama dapat 
memberikan benefit bagi AS. Sebaliknya Donald 

Trump melihat bahwa kepentingan nasional harus di 

perjuangkan melalui power. Negara yang tidak 
memberikan keuntungan bagi AS, dianggap Trump 

sebagai sebuah ancaman.  

ISU BARACK OBAMA 

(2009 – 2017) 

DONALD TRUMP 

2017 - Sekarang 

STRATEGI Strategic Engagement Strategic Competition 

POLITIK  Idealis Realis 

EKONOMI Equality Walfare, 
Kooperatif, 

Multilateral, bilateral 

Polisentris 

Orientasi Domestik, 
Proteksionis,  Profit-

Oriented, Isolasionis, 

Unilateral 

KEAMANAN Collective-Security, 

Membentuk Aliansi 

Asia-Sentris 

Self-Secutiry, 

Intervensi, 

Membentuk Aliansi 

Eropa-Sentris 

MILITER Mutual-Defense, 

Reducing, Military 

Cooperation 

Elevating, 

Konfrontatif, Agresif 
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B. Faktor Individu Sebagai Determinan Politik Luar 

Negeri AS terhadap Cina 

1) Amerika Serikat di Era Barack Obama  

a) Latar Belakang Individu  
Presiden Barack Obama adalah presiden 

ke-44 Amerika Serikat. Obama lahir dari 
pernikahan beda ras kulit hitam dan kulit putih 

oleh pasangan Barack Sr dan Ann Dunham pada 4 

Agustus tahun 1961 di Honolulu, Hawaii. 

Ayahnya, Barack Sr., berasal dari kenya. Beliau 
adalah anggota kelompok dari etnis Luo Kenya. 

Sedangkan ibunya adalah Ann Durham berasal 

dari Kansas adalah seorang antropologis. 
Perkawinan antara orang tua Obama tidak 

berlangsung lama. Pada awal 1960-an, 

dikarenakan hubungan antar-ras masih sangat 
jarang di Amerika, dan bahkan secara teknis 

illegal di beberapa negara. Keluarga dari sisi ibu 

Obama menerima Barack Sr., tetapi keluarganya 

dari kenya sulit untuk menerima gagasan menikah 
dengan wanita kulit putih. Orang tua Obama resmi 

bercerai ketika Obama berumur 2 tahun. Ayah 

kandung Obama meninggal pada kecelakaan 
mobil pada tahun 1980. Setelah perceraian dengan 

ayah kandungnya, Ibu Barack Obama menikah 

untuk kedua kalinya dengan orang Indonesia, Lolo 

Soetoro yang merupakan seorang geologis pada 
tahun 1965. Obama sempat mengikuti ibunya dan 

tinggal di Indonesia pada saat itu. Semenjak itu 

keluarga Obama pindah ke Jakarta dan tinggal 
disana. Obama memiliki saudara tiri bernama 

Maya.  Hanya berselang 5 tahun, ketika Obama 

berusia 10 tahun, beliau memilih kembali ke 
hawai pada tahun 1971, untuk tinggal bersama 

kakek dan nenek dari pihak ibunya. Pernikahan 

kedua Ann hanya bertahan selama 5 tahun. Setelah 
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bercerai Ann Dunham kembali ke Honolulu, 

Hawaii. Ayah tiri Obama meninggal pada 2 maret 
1993 disusul ibunya Ann Dunham pada 1995 

karena kanker.  

Dimasa remajanya Obama dikirim ke 

akademisi swasta bergengsi di Honolulu, Sekolah 
Punahou, dimana ia adalah salah satu dari 

segelintir siswa kulit hitam di sekolah tersebut. 

Obama remaja pada saat itu merasa minder dan 

rendah diri dengan status nya sebagai kulit hitam 
dan tentang warisan pernikahan antar-ras orang 

tuanya. Diluar rumah Obama dianggap sebagai 

orang Afrika-Amerika. Dalam masa sekolahnya 
Obama sempat kehilangan semangat nya dimana 

sesaat nilainya turun, alih-alih belajar, ia 

menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan bola 
basket dengan teman-temannya. Dan sempat 

ketika itu ia terjerumus kedalam dunia obat-obatan 

yaitu ganja dan kokain. Ketika ia diwawancarai 

oleh Kenneth Meeks untuk majalah Black 

Enterprise Obama mengatakan : 

"I was affected by the 

problems that I think a lot of 

young African American 
teens have, They feel that 

they need to rebel against 

society as a way of proving 

their blackness. And often, 
this results in self-

destructive behavior."  

(Biography, 2018) 

Setelah lulus dari Punahou Obama 
melanjutkan pendidikannya ke Occidental College 

di Los Angeles. Obama memutuskan untuk start-

over. Memperbaiki prestasi buruknya selama di 
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akademi, di pertengahan jalannya menempuh 

pendidikan di Occidental College Obama 
dipindahkan ke Universitas Columbia jurusan 

hubungan internasional. Di bangku perguruan 

tinggi, Obama menjadi lebih sadar politik. Dia 
terinspirasi oleh Nelson Mandela dan aktivis Afrika 

selatan lainnya yang memprotes rasisme di Afrika 

Selatan. Obama menjadi aktivis dalam gerakan 

divestasi, yang mendorong bisnis untuk tidak 
berinvestasi di Afrika Selatan. Dia mulai berpikir 

bahwa bersama-sama setiap individu dapat 

membuat perbedaan untuk dunia  (Pen, 2019). 
Setelah meraih gelar Bachelors of Arts pada 1983, 

Obama bekerja di sebuah perusahaan bisnis 

internasional selama satu tahun dan setelahnya 
bekerja di New York Public Interest Research 

Group. Setelah 2 tahun, pada 1985, Obama pindah 

ke Chicago dan bekerja pada organisasi layanan 

sosial berbasis gereja mengelola proyek nirlaba. 
Organisasi yang diikutinya tersebut membantu 

gereja lokal untuk memberikan program pelatihan 

kepada penduduk urban yang tingal di lingkungan 
miskin di daerah tersebut. Pada tahun 1988, Obama 

kembali melanjutkan pendidikan masternya di 

Harvard Law School, salah satu dari tiga sekolah 
hukum terbaik di Amerika Serikat.  Pada 1990, ia 

terpilih sebagai presiden jurnal Harvard Law 

Review berfungsi sebagai pimpinan editor dan 

mengkoordinasi 80 editor dibawahnya. Obama 
tercatat sebagai orang Afrika-Amerika pertama 

yang melayani jurnal tersebut. Selama musim 

panas setelah tahun pertamanya di sekolah hukum, 
Obama bekerja di firma hokum Sidley & Austin di 

Chicago, dimana ia bertemu istrinya Michelle 

Robinson. Obama lulus dengan predikat Magna 

Cumlaude Juris Doctor (J.D) dari Harvard pada 
tahun 1991. Pasca menyelesaikan pendidikan 
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masternya Obama bekerja sebagai dosen hukum 

konstitusional di fakultas hukum Universitas 
Chicago selama 12 tahun. Selain menjadi dosen, 

Obama juga bergabung dengan sebuah firma 

hukum yang mengatasi masalah hak-hak sipil dan 
pembangunan ekonomi masyarakat. Melihat dari 

perjalanan pendidikan nya maka dapat di 

identifikasi bahwa Obama memiliki karakter 

idisonkratik sebagai konsiliator dimana hal itu 
merupakan bakat khusus dalam menyelesaikan 

perbedaan, kepribadian Obama cenderung 

mendukung mediasi dan kompromi terhadap 
kekuatan atau paksaan sebagai strategi untuk 

menyelesaikan konflik dan terutama di dorong oleh 

kebutuhan untuk mencapai kepentingannya. 

Selama menjadi dosen di University of 
Chicago Law School, pada tahun 1995 Obama 

menerbitkan sebuah memoir kehidupannya yang 

berjudul Dreams from My Father : A Story Race 

and Inheritance. Dalam buku tersebut Obama 
menceritakan tentang pergulatan hidupnya ketika 

ia hidup tanpa orang tua kandung dan menuliskan 

tentang bagaimana tumbuh sebagai multi-ras di 
Amerika Serikat, apa yang ia pelajari tentang ayah 

dan kerabatnya, serta bagaimana rasisme di 

Amerika memengaruhi rasa identitasnya. Ibunya, 

Ann, pernah mendapatkan buku harian Obama 
yang mengisakan “Siapakah diri saya ini?” 

menceritakan tentang  gejolak batinnya tentang 

penerimaannya lingkungannya yang mayoritas 
orang kulit putih. Ibu Obama adalah orang yang 

paling berjasa besar dalam kehidupan Obama. 

Menurut Newsweek (31 Maret 2008) ibunya 
menanamkan pada diri Obama “nilai-nilai 

tradisional barat tengah amerika, yakni kejujuran, 

keadilan, dan bicara terus terang”. Dalam buku 
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tersebut Obama juga menceritakan masa 

remajanya, yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, 
karena merasa tidak memiliki orang tua. Dan hal ini 

dapat dipahami, karena selama perjalanan hidup 

remajanya, Obama tidak tinggal dengan orang 
tuanya. Obama sempat mengalami krisis identitas 

dan menghabiskan hari-harinya bermain basket 

bahkan sempat menggunakan obat-obatan 

terlarang. Masa-masa sulit yang di lewati Obama 
menempa dirinya menjadi remaja yang lebih kuat. 

Pengalamannya dibesarkan di berbagai tempat, 

bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang 
berbeda, membuat Obama menjadi pribadi yang 

lebih matang. (Masdi, 2009) 

b) Karir Politik Barack Obama 

Karir politik Obama dimulai ketika ia terpilih 
menjadi senator di Negara bagian Iliinois pada 

tahun 1996, saat sebelumnya sempat bekerja 

sebagai pengacara hak-hak sipil dan mengajar di 

fakultas hukum Universitas Chicago pada tahun 
1992. Pada saat itu Obama menjabat sejak tahun 

1996 hingga 2004 sebagai ketua komisi kesehatan 

dan pelayanan masyarakat. Pada saat itu Obama 
mengalahkan 6 saingannya dengan 53% suara. 

Obama berhasil mencatat jumlah suara yang 

mengesankan di daerah yang di dominasi oleh 

masyarakat kulit putih pada saat menjabat sebagai 
senat di negara bagian Illinois kebijakan Obama 

adalah membantu mengesahkan undang-undang 

tentanf Earned Income Tax Credit yang memberi 
manfaat kepada keluarga dengan pendapatan 

rendah untuk mendapat akses asuransi kesehatan 

dan  mereformasi undang-undang peradilan pidana 
dan hokum kesejahteraan. Pada tahun 2004 ia 

terpilih menjadi anggota Senat AS, mengalahkan 

Alan Keyes dari Partai Republik dalam lomba 
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Senat AS pertama di mana dua kandidat utama 

adalah orang Afrika-Amerika  (Britannica, 2019).  

Saat berkampanye untuk senat AS, Obama 
memperoleh pengakuan nasional atas pidatonya 

dengan menyampaikan pidato utamanya bahwa 

semua rakyat Amerika terhubung secara emosional 
melampaui ikatan politik, budaya dan perbedaan 

geografis. Melalui pidatonya Obama mendapat 

perhatian masyarakat dan dengan cepat menjadi 

tokoh utama dalam partainya. Pada sebuah 
perjalanan untuk mengunjungi rumah ayahnya di 

Kenya pada Agustus 2006 Obama mendapat 

perhatian media internasional, dan ketika itu rating 
Obama terus naik. Buku keduanya ; The Audacity 

of Hope (2006), menceritakan tentang sebuah 

polemik utama tentang visinya untuk Amerika 
Serikat, diterbitkan berminggu-minggu kemudian 

dan langsung menjadi Best seller. Pada bulan 

Februari 2007, ia mengumumkan di Gedung 

Kongres Lama di Springfield, Illinois, bahwa ia 
akan mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden 

Partai Demokrat pada tahun 2008. Karisma Obama 

ketika menyampaikan pidato dan janji 
kampanyenya untuk membawa perubahan pada 

system politik yang lebih mapan menarik perhatian 

banyak pendukung democrat teruama pemilih 

muda dan minoritas. Dalam visi kampanye nya 
Obama mengangkat masalah pengakhiran perang 

Irak, meningkatkan kebebasan energi dan 

menyediakan perawatan kesehatan untuk penduduk 

Amerika Serikat. (Masdi, 2009) 

Obama memenangkan pemilihan, meraih 

hamper 53 persen suara rakyat dan 365 suara 

pemilih. Ia tidak hanya menguasai semua negara 
bagian yang telah dimenangkan oleh lawannya 
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John Kerry dalam pemilihan 2004, tetapi ia juga 

mendapat dukungan suara dari sejumlah negara 
seperti : Colorado, Florida, Nevada, Ohio, dan 

Virginia yang dibawa oleh Partai Republik dalam 

dua pemilihan presiden sebelumnya. Pada 20 
Januari 2009 Obama mengambil sumpah jabatan 

dan resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. 

Sosok Obama yang karismatik sebagai aktor politik 

maka dapat dipastikan Obama memiliki karakter 
idosinkratik yang Reparative karismatik 

Reparative-Charismatic adalah upaya 

menyembuhkan luka psikologisnya sendiri dengan 
menyembuhkan luka masyarakat. dilihat dari 

interaksinya dalam lingkungan sosial. 

c) Barack Obama sebagai Presiden Amerika 

Serikat 
Barack Obama merupakan presiden Amerika 

ke-44. Lahir 4 Agustus 1961. Obama menjabat 

secara sah sejak Januari 2009 hingga Januari 2017 

diusung oleh Partai Demokrat. Barack Obama 
merupakaan salah satu sosok fenomenal dalam 

kancah politik di Amerika Serikat. Berbekal 

sebagai alumni sekolah hokum Universitas 
Columbia dan pengalaman menjabat sebagai 

anggota senat di Illionis dari tahun 1997 hingga 

tahun 2004.  Dalam enam tahun kepemimpinannya, 

Obama telah melakukan kebijakan-kebijakan yang 
visioner. Menyelamatkan amerika dari depresi 

ekonomi besar-besaran melalui undang-undang 

pemulihan dan re-investasi Amerika tahun 2009 
(American Recovery and Reinvestment Act (Read 

: ARRA)). Kebijakan tersebut dinilai sebagai 

langkah yang sangat ambisius. Obama juga 
berhasil memenangkan hadiah Nobel Perdamaian 

pada tahun 2009 untuk “Upayanya yang luar biasa 

untuk memperkuat diplomasi internasional dan 
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kerja sama antara masyarakat”  (Emezue, 2016). 

Kebanyakan kebijakan-kebijakan publik yang 
diambilnya juga memihak kaum menengah 

kebawah. Satu diantaranya adalah kebijakan 

jaminan kesehatan, ObamaCare yang berhasil 
diloloskan setelah puluhan tahun diperjuangkan 

oleh presiden sebelumnya  (Ali, 2017).Terpilihnya 

Barack Husein Obama sebagai presiden Amerika 

Serikat yang ke-44 merupakan sebuah peristiwa 
yang sangat fenomenal dalam perjalanan sejarah 

demokrasi AS. Obama mampu menghapuskan 

tradisi masyarakat AS yang mengidentikkan 
seorang presiden dengan WASP (White, Anglo 

Saxon, and Protestant) dengan menjadi presiden 

pertama berkulit hitam, keturunan Afro-Amerika 
dan bukan seorang protestan murni karena ayahnya 

seorang muslim. Obama juga menjadi orang 

pertama keturunan imigran pasca kolonial yang 

menjadi Presiden AS.  (Masdi, 2009) 

Pada upaya awalnya menjadi presiden 
Amerika Serikat, Obama berusahan untuk 

meningkatkan citra Amerika Serikat dengan 

interaksinya dengan negara lain, yang diyakini 
banyak orang telah banyak rusak selama 

pemerintahan Bush. Obama mengambil sejumlah 

langkah yang mengindikasikan perubahan yang 

signifikan. Dia menandatangani perintah eksekutif 
yang melarang teknik interogasi yang berlebihan; 

memerintahkan penutupan fasilitas penahanan 

militer yang kontroversial di teluk Guantanamo, 
Kuba dalam waktu satu tahun. Mengusulkan “awal 

yang baru” untuk hubungannya yang tegang 

dengan Rusia. Dan melakukan perjalanan ke Kairo 
pada juni 2009 untuk menyampaikan pidato 

bersejarah dimana dia menjangkau dunia muslim 

untuk pertama kali. Sebagia besar upayanya 
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berhasil menganugerahi Obama hadiah Nobel 

perdamaian pada tahun 2009 untuk nominasi 
“extraordinary efforts to strengthen international 

diplomacy and cooperation between people”. Pada 

100 hari pertamanya menjabat, ia mengeluarkan 
kebijakan untuk memperluas asuransi perawatan 

kesehatan  dan mereformasi kebijakan kesehatan 

untuk anak-anak, memberikan perlindungan dan 

murah untuk kesehatan yang disebut dengan 
Obamacare yang tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa seluruh rakyat Amerika 

memiliki akses yang sama akan asuransi kesehatan 
yang terjangkau dengan mensubsidi mereka yang 

memenuhi persyaratan pendapatan tertentu dan 

memberikan perlindungan hokum bagi perempuan 
yang mencari penghasilan  (Kelly, 2019). Dia 

membuat kongres meloloska RUU stimulus US$ 

787 Miliar untuk mempromosikan pertumbuhan 

ekonomi jangka pendek sebagai stabilisasi 
ekonomi menghadapi krisis ekonomi pada tahun 

2008, dan dia juga memotong pajak untuk keluarga 

pekerja dan usaha kecil  (Gill, 2019).  

Obama berhasil menjabat kembali pada 
tahun 2012 dengan memenangkan  5 juta suara 

lebih banyak daripada rekannya dari partai 

republic. Pada tahun 2013 Obama mengeluarkan 

kebijakan untuk menaikan pajak pada orang kaya 
dan memotong anggaran pengeluaran. Pada tahun 

2014 obama mengenakan sanksi terhadap Rusia 

karena pencaplokannya atas krimea. 

2) Amerika Serikat di Era Donald Trump 

a) Latar Belakang kehidupan Donald Trump 

Donald Trump adalah seorang developer 
real-estate yang memiliki dan mengelola  

beberapa hotel, kasino, lapangan golf, resor, dan 
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properti perumahan di kawasan Kota New York. 

Sejak tahun 1980, Trump menginvestasikan ke 
sejumlah usaha ritel seperti pakaian, cologne, 

makanan dan furniture bermerek. Donald John 

Trump lahir di New York pada 14 Juni 1946. 
Trump merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara dari 

pasangan Frederick C dan Mary Anne Macleod 

Trump. Kakak perempuan tertuanya adalah 

Maryanne Trump yang menjabat sebagai seorang 
hakim di pengadilan AS dan pensiun pada tahun 

2011. Kakak lelakinya, Frederick Jr. (Freddy), 

sebelumnya bekerja untuk bisnis ayahnya yang 
kemudian menjadi pilot maskapai penerbangan 

pada tahun 1960-an. Freddy yang alkoholik 

menyebabkan kematiannya pada tahun 1981.  Ibu 
Trump, Mary MacLeod merupakan seorang 

imigran dari Tong, Skotlandia padat tahun 1929 di 

usia 17 tahun dan menikahi Fred Trump pada 

tahun 1936. Pasangan ini menetap di jamaika, 
Queens, sebuah lingkungan yang pada waktu itu 

dipenuhi oleh para imigran Eropa Barat. Ayahnya, 

Frederick Trump merupakan seorang developer 
real-estate yang berspelialisasi dalam 

membangun dan mengoperasikan apartemen 

untuk kalangan berpenghasilan menengah di 
Queens, Staten Island dan Brooklyn. Fred 

meninggal pada tahun 1999, dan Mary meninggal 

pada tahun berikutnya.  (Biography.com, 2019) 

Pada masa mudanya Donald trump adalah 

anak yang energik dan asertif. Orang tuanya 
mengirimnya ke Akademi Militer New York pada 

usianya 13 tahun, berharap disiplin sekolah akan 

menyalurkan energinya secara positif. Trump 
menjalani pendidikan akademi nya dengan baik, 

secara sosial maupun akademis. Ia dikenal 

menjadi atlet berbintang dan pemimpin 



72 
 

 
 

mahasiswa pada saat ia luus di tahun 1964. Trump 

kemudian memasuki Universitas Fordham dan 
kemudian dipindahkan ke Wharton School of 

Finance di Universitas Pennsylvania dan lulus 

pada tahun 1968 dengan gelar dibidang ekonomi. 
Setelah masa kuliahnya, Trump bekerja di bisnis 

real-estate ayahnya membantu mengelola 

kepemilikannya atas persewaan rumah yang 

berjumlah 10.000-20.000 unit. Dan pada 1974 
trump membangun korporasi miliknya yang diberi 

nama Trump Organization. Di awal abad ke-21, 

dalam Trump Organization berdiri dari sekitar 
500 perusahaan yang terlibat dalam berbagai 

bisnis, termasuk hotel, resor, property, 

perumahan, barang dagangan, dan hiburan serta 
televisi. Keluarga trump adalah dermawan kaya 

yang terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 

1950-an, kekayaan keluarga Trump meningkat 

dengan booming nya real estate pasca perang, dan 
Mary menjadi sosialita dan dermawan New York 

pada saat itu. Di tahun 1972, trump terlibat dalam 

proyek pembangunan besar dan menguntungkan 
di Manhattan. Pada 1980, ia membangun Grand 

Hyatt New York, dan menjadikannya developer 

paling terkenal di kota itu. Pada tahun 2004, 
Trump mulai membintangi sebuah reality-show 

yang terkenal yaitu The Apprentice, yang juga 

melahirkan cabang The Celebrity Apprentice. 

Trump mulai mengalihkan perhatiannya ke dunia 
politik pada tahun 2015 dan mengumumkan 

pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat 

melalui Partai Republik. 

Dalam kehidupannya Donald J. Trump telah  
memiliki 3 istri. Pada tahun 1977, menikahi istri 

pertamanya Ivana Trump seorang fashion model 

New York. Pasangan ini memiliki 2 anak bernama 
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Ivanka Trump lahir pada tahun 1981 dan Eric 

Trump yang lahir pada 1984. Namun pasangan ini 
di nyatakan resmi bercerai pada tahun 1992. Pada 

tahun 1993 Trump menikahi istri keduanya, Marla 

Maples, seorang aktris dan tokoh televisi. Marla 
dikenal atas skandal perselingkuhannya dengan 

Donald Trump dan memiliki anak Tiffany Trump 

pada tahun 1993 pula. Pernikahan keduanya tidak 

berlangsung lama pula. Marla dan Trump di 
resmikan bercerai pada tahun 1997. Yang ketiga, 

Trump menikahi mantan model Slovenia Melania 

Trump, wanita yang berusia 23 tahun lebih muda 
darinya. Dengan Slovenia, Trump dikaruniai anak 

Barron Wiliam Trump pada maret 2006. 

b) Karir Politik Donald Trump 

Trump memulai karir politiknya sejak tahun 
1980-an, Trump secara berkala telah berfikir 

untuk mencalonkan diri sebagai presiden, namun 

ketika itu diberhantikan media ketika publisitas 

terhambat. Pada tahun 1999 ia mengalihkan 
pendaftaran pemilihnya dari Partai Republik ke 

Partai Reformasi dan membentuk presidential 

exploratory committee. Meskipun ia menolak 
untuk mencalonkan diri pada tahun 2000, ia 

menulis sebuah buku pada tahun itu berjudul The 

America We Deserve, dimana ia mengemukakan 

pandangan politiknya yang liberal secara sosial 
dan konservativ secara ekonomi. Trump kemudan 

bergabung kembali dengan Partai Republik, dan ia 

mempertahankan profil publik yang tinggi selama 
pemilihan presiden 2012, meskipun Trump tidak 

mencalonkan diri untuk jabatan presiden pada 

waktu itu, namun Trump telah mendapat banyak 
perhatian karena berulang kali menyiratkan 

kepada Press bahwa Barack Obama bukan warga 

negara AS murni. Pada juni 2015, Trump 
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mengumumkan bahwa ia akan menjadi kandidat 

dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. 
Menjanjikan akan “Make America Great Again”, 

dalam kampanyenya ia berjanji akan menciptakan 

jutaan pekerjaan baru, memberi hukuman kepada 
perusahaan amerika yang megekspor pekerjaan ke 

luar negeri, mencabut kebijakan Obamacare / 

Affordable Care Act. Menghidupkan kembali 

industri batubara AS, untuk menarik Amerika 
Serikat dari Perjanjian paris 2015 tentang 

perubahan iklim, memberlakukan tariff pada 

negara-negara yang diduga terlibat dalam praktik 
perdagangan yang tidak adil bagi Amerika 

Serikat, membangun tembok di sepanjang 

perbatasan AS-Meksiko untuk mencegah imigrasi 
illegal dari Amerika Latin, dan melarang imigrasi 

umat islam. Dimana Trump menulis seluruh 

visinya tersebut di Crippled America : How to 

Make America Great Again.  (Duignan, 2019)   

c) Donald Trump sebagai Presiden Amerika 

Serikat 
Setelah kepemimpinan Barack Obama 

kursi kepresidenan Amerika jatuh ke tangan 

Donald Trump. Memenangkan perolehan 

suaranya di lembaga pemilihan presiden dan 
wakil presiden AS (US Electoral College) 279 

atas clinton, Donald Trump secara sah menjadi 

presiden Amerika Serikat pada November 2017 
diusung oleh Partai Republikan  (News, 2016).  

Seseorang dengan sosok kepribadian yang 

kontras dengan Barack Obama. Donald Trump 
adalah seseorang dengan latar belakang bisnis. 

Di sisi lain, gaya kepemimpinan yang diusung 

tanpa memiliki latar belakang dibidang politik, 

membuat isu pribadi yang kontroversial dari 
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Donald Trump berlatar belakang sebagai 

konglomerat dan pebisnis dunia menjadi 
penggambaran yang berbeda dari para 

pendahulunya, para presiden Amerika 

sebelumnya  (Ardiyanti, 2017). Trump 
merupakan sosok yang fenomenal baik di dunia 

maya maupun di dunia nyata. Banyak 

pernyataan Trump yang menjadi bahan 

memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan 
negara-negara sekutunya. Berkebalikan dengan 

kondisi ketika dipimpin oleh Obama. Justru, 

langkah Obama dianggap sebagai sebuah 
kegagalan oleh Donald Trump : 

“...Trump argued that 

U.S. foreign policy in the post-
Cold War era had been 

wasteful, rudderless, 

unreliable, and ineffective. By 

contrast, Trump said he would 
fokus more narrowly on 

rebuilding America’s military 

and economy, curbing the 
spread of radical Islam, and 

fashioning what he called a 

“new rational American 
foreign policy,” which some 

have also since somewhat 

loosely termed a version of 

realism” (Chang, 2017) 
Dari kutipan pidatonya setelah terpilih 

menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump 

menyatakan bahwa arah kebijakan Luar Negeri 
Amerika Serikat pasca Perang Dingin sudah 

tidak bisa lagi diterapkan sekarang. Trump akan 

lebih berfokus pada kerjasama militer dan 

ekonomi dan memerangi tindakan radikalisme 
Islam dan membentuk kebijakan Luar Negeri 
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dengan gaya baru yang disebut degan “new 

rational American foreign policy” yang 
merupakan gaya realisme dengan versi terbaru. 

Amerika dibawah rezim Donald Trump 

melakukan hal-hal yang sulit diprediksi oleh 
dunia. Salah satunya adalah faktor karakteristik 

Donald Trump dan sudut pandangnya yang 

eksploitatif, impulsive, dominan kontras dengan 

para pendahulunya. Trump lebih menekankan 
keuntungan dirinya sendiri untuk memenuhi 

janji “Make American Great Again” dengan 

mengkesampingkan hubungan-hubungan 
harmonis Amerika yang terlah terjalin dengan 

negara lain  (Ardiyanti, 2017, p. 110). 

Donald Trump adalah presiden ke 45 
Amerika Serikat yang resmi menjabat sejak 20 

Januari 2017. Sejak menjabat sebagai presiden 

AS, Trump telah membuat serangkaian 

keputusan sepihak yang kontroversial. Trump 
memutuskan untuk keluar dari kemitraan Trans-

Pasifik, Perjanjian Paris tentang perubahan 

iklim dan kesepakatan nuklir dengan iran. 
Mengenakan tariff untuk produk Kanada, Cina, 

Meksiko dan Uni Eropa. Pada 100 hari pertama 

masa kepresidenan Trump terhitung dari 20 
Januari 2017 hingga 29 April 2017, Trump 

mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif 

berturut-turut untuk memenuhi janji-janji 

kampanyenya, serta beberapa perintah untuk 
mengembalikan kebijakan dan peraturan yang 

diberlakukan selama pemerintahan Obama. 

Beberapa kebijakan utama Trump yang bergulir 
selama 100 hai pertama jabatannya adalah; 

langkah-langkah menuju pembangunan tembok 

di perbatasan meksiko; larangan bepergian 

utnuk beberapa negara yang mayoritas 
penduduknya Muslim; dan membongkar 
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Undang-undang Affordable Care Act atau 

Obamacare dan penarikan diri dari Perjanjian 
Iklim Paris.  

Pada 16 Maret 2017, Presiden Trump 

mengeluarkan anggaran yang diusulkannya 
untuk meningkatkan pengeuaran militer, 

keamanan nasional termasuk membangun 

tembok di perbatasan dengan meksiko. Yang 

mengakibatkan pemotongan drastis ke banyak 
lembaga pemerintah termasuk Badan 

Perlindungan Lingkungan dan Departemen Luar 

Negeri. Trump juga memberlakukan larangan 
perjalanan bagi umat muslim ke Amerika. 

Menyerukan pemeriksaan ekstrem untuk 

mengusir teroris islam radikal di Amerika 
Serikat. Perintah eksekutif tersebut 

diberlakukan segera, dan para pengungsi dan 

imigran dari 7 negara yang mayoritas muslim 

seperti Sudan, Syria, Iran, Yaman, Libya, 
Somalia dan Irak yang melakukan perjalanan ke 

Amerika Serikat seluruhnya di tahan di bandara 

AS namun setelah mendapat banyyak rintangan 
hokum setelah 90 hari diberlakukan perintah 

eksekutif ini telah dihapus  (Grifths, Dewan & 

Smith, 2018) . Pemerintahannya juga 
menyerukan larangan imigran dari Irak, Suriah, 

Iran, Sudan , Libya, Somalia dan Yaman selama 

setidaknya 90 haari, untuk sementara 

menangguhkan masuknya pengungsi selama 
120 hari dan melarang pengungsi Suriah dengan 

tanpa batas waktu yang telah ditentukan. Dalam 

sebuah wawancara dengan Christian 
Broadcasting Network, Presiden Trump juga 

mengatakan ia akan memprioritaskan para 

pengungsi Kristen yang mencoba masuk ke 

Amerika Serikat.  
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Diruntut dari latar belakang kehidupan 

kedua pemimpin di atas memiliki latar belakang 
kehidupan yang kontras. Sehingga hal tersebut 

akan membentuk karakteristik individu yang 

berbeda. Nilai-nilai yang di percayai pun 
berbeda. Maka hal tersebut membentuk masing-

masing individu menjadi karakter pemimpin 

yang berbeda. Dalam konteks melihat Cina 

sebagai kekuatan ekonomi baru keduanya 
memiliki idealisme masing-masing dalam 

melihat Cina sebagai partner potensial atau 

sebagai sebuah tantangan  

3) Faktor Idiosinkratik sebagai determinan 

Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Cina 

Latar belakang kehidupan, pendidikan, keluarga 

dan pengalaman lampau seorang pemimpin negara 
sangat mempengaruhi nilai yang terbentuk dalam 

individu pemimpin itu sendiri. Nilai yang dipercayai 

oleh seorang pemimpin negara dalam melihat dunia 

dapat menjadi sebuah alasan mengapa seorang kepala 
negara mengambil Kebijakan Luar Negeri tertentu. 

Dalam setiap transisi kehidupan pemimpin negara pasti 

ada nilai yang tertanam dan perspektif yang terbangun. 
Sehingga menjadi tolak ukur mengapa sebuah 

Kebijakan dirasa “tepat” untuk di lakukan dan karakter 

individu akan mendorong pendekatan apa yang di pakai 

oleh seorang pemimpin negara dalam melakukan 

interaksi dengan negara lain.  

a) Faktor Idiosinkratik Barack Obama   

Latar belakang kehidupan Obama 

dibesarkan dalam keluarga multi-etnis. Selama 
masa tumbuh kembang remajanya Obama tidak 

dibesarkan oleh sosok seorang ayah dan ibunya. 

Obama kehilangan sosok ayah nya sejak berumur 
10 tahun. Dimana pada usia ini adalah usia transisi 
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seorang anak ke masa remaja nya dan 

membutuhkan sosok ayah. Obama kecil dirawat 
oleh nenek dan kakek nya. Sebagai anak yang 

lahir dalam keluarga multi-etnis yang pada saat itu 

tingkat rasisme di Amerika sangat tinggi sehingga 
menyebabkan Obama harus hidup dalam 

keterpurukan. Obama sempat di kucilkan dalam 

lingkup pertemanannya semasa sekolah 

menengah karena ras nya. Pada saat itu ras kulit 
hitam masih menjadi momok di Amerika. 

Sehingga hal ini menjerumuskanya kedalam obat-

obatan terlarang di masa remaja nya. Tumbuh 
dewasa tanpa kehadiran orang tua kandung 

menimbulkan krisis identitas dalam diri Obama. 

Melihat dari latar belakang keluarga yang 
beragam serta hubungan sosial Obama ketika kecil 

yang beragam mampu memunculkan karakter 

idiosinkratik yang sensitif terhadap lingkungan 

sekitarnya dalam diri Obama.  

Titik balik kehidupan Obama adalah ketika 
Obama telah memasuki masa perkuliahan. Figur 

kunci dalam kehidupan Obama adalah ibunya. Ibu 

Obama memainkan peran penting dalam 
menanamkan nilai empati, pelayanan tanpa 

pamrih dan peduli dengan orang lain. Dimana 

nilai-nilai yang ditanamkan ibunya mampu 

menciptakan karakter toleran dalam diri Obama. 
Barack muda mengatasi seluruh kesuraman 

hidupnya di bangku kuliah. Pasca lulus dari 

Universitas Columbia Obama aktif berpartisipasi 
dalam gerakan aktivis untuk sistem apartheid di 

Afrika Selatan. Pada periode ini dalam hidupnya 

kehidupan Obama secara perlahan bangkit. 
Obama menolak diskriminasi sosial dan konsep 

ambiguitas ras yang ada di lingkungannya saat itu. 

Ia mengembangkan perhatiannya pada masalah 
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masyarakat sipil dan diskriminasi sosial domestik 

dan global. Selama bekerja selama satu tahun di 
sebuah perusahaan bisnis internasional Obama 

melanjutkan sekolah hukum. Dan menggunakan 

karir hukumnya untuk terus memperjuangkan 
hak-hak kemanusiaan. Latar belakang pendidikan 

yang tinggi  Pengalaman kehidupan Obama dan 

nilai-nilai yang ditanamkan ibunya dalam diri 

Obama terefleksi ketika Obama masuk kedalam 

dunia politik.  

Dalam perjalanan Obama selama menjadi 

Dosen Hukum dan senator di Negara bagian 

Illinois, Obama sangat fokus dalam membela hak-
hak rakyat kecil dan kaum minoritas. Obama 

mengatakan bahwa warga Amerika Serikat 

disatukan melalui ikatan emosional lebih dari 
ikatan politik. Pengalaman hidup di berbagai 

lingkungan dan lahir dalam keluarga multi-etnis 

dan transformasi perjalanan Obama dalam 

kehidupan menyebabkan Obama biasa untuk 
menyatukan perbedaan.  Kapabilitas Obama 

dalam menyelesaikan isu-isu sosial 

kemasyarakatan pada masa pendidikannya 
menimbilkan karakteristik konsiliator yaitu 

kemampuan khusus untuk menyelesaikan 

perbedaan melalui mediasi dan kompromi 

daripada menggunakan kekuatan atau paksaan 
sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik. 

Perbedaan yang ada dalam ruang lingkup sosial 

membuatnya lebih mudah menerima ide-ide baru.  

Memiliki latar belakang kehidupan yang 
sangat beragam dapat dilihat dari pengalaman 

politiknya, kinerja Obama sebagai kepala 

eksekutif merupakan kombinasi dari pola 
kepribadian yang ambius dan akomodatif. Selama 
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menjadi Senat Illinois Barack Obama dikenal 

dengan kebijakannya yang pro terhadap rakyat 
menengah kebawah. Hal ini menunjukan bahwa 

kepribadian Obama berpegang teguh pada nilai –

nilai kemanusiaan. Obama sangat berambisi untuk 
memberikan kehidupan yang lebih baik kepada 

masyarakat minoritas dengan maengakomodasi 

nya melewati kebijakan asuransi kesehatan dan 

memberikan perawatan terhadap anak-anak.   

Kombinasi kepercayaan, dominasi dan 
pengertian Obama dapat diklasifikasikan 

kedakam profil seorang pemimpin yang 

karismatik dan membangun (Reparative-
Charismatic). Secara psikologis, kepercayaan diri 

dan pengertian Obama adalah kualitas seorang 

pemimpin yang luar biasa untuk menginspirasi 
pengikut nya, mengartikulasikan visinya, dan 

memudahkan Obama terhubung dengan orang 

lain. Dominasi Obama dalam kepemimpinannya 

di dorong oleh : kekuasaan, ideologi dan validasi 
diri. Karena kepercayaan kuat mereka pada 

keterampilan dan bakat mereka sendiiri, 

mengkonsolidasikan kekuatan mereka sebagai 
pendorong penting bagi perilaku kepemimpinan 

mereka. Mereka tidak didorong semata-mata 

untuk mencari kekuasaan semata. Menurut 

karakternya pragmatism Obama dipengaruhi oleh 
idealisme yang kuat dan keinginan ideologis untuk 

mengubah masyarakat. Dibandingkan 

pendahuluna George Bush, Obama dalam 
kepemimpinannya dapat diberi label sebagai 

indifidu yang penuh pertimbangan dan hati-hati 

dalam menentukan arah kebijakan luar negeri 

(Immelman, 2010).  
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Maka karakter idosinkratik Obama yang 

Toleran, fleksibel, Ambisius-akomodatif, 
konsiliator, Reparative-charismatic terbentuk dari 

aspek kehidupan keluarga, pendidikan, politik dan 

lingkungan sosialnya, kita dapat mengkatagorikan 
Obama ke dalam karakter pemimpin yang 

Conciliators menurut KJ Holsti. Holsti 

berpendapat bahwa seorang pemimpin yang 

memiliki karakter Conciliator adalah  seseorang 
yang memiliki kombinasi kepribadian yang 

ekstrovert namun tidak terlalu menunjukan 

dominasi nya dalam memimpin. Karakter ini 
memiliki kekuatan kepemimpinan yang kuat 

namun dalam menginterpertasikan 

kepentingannya cenderung akomodatif. Dimana 
hal tersebut sangat relevan dengan kepribadian 

individu Obama dan karakter Obama ketika 

memimpin Amerika Serikat.  

Untuk memperkuat karakter Obama sebagai 

seorang pemimpin. Penulis menggunakan 
Tipologi Karakter Kepresidenan J. David Barber 

untuk mengklasifikasikan karakter Obama 

sebagai seorang Presiden. Obama dapat 
digolongkan kedalam karakter Presiden yang 

aktif-positif. Menurut indikator di dalamnya 

bahwa pemimpin yang termasuk kedalam 

klasifikasi aktif-positif adalah pemimpin yang 
memiliki kepribadian fleksibel, terbuka dengan 

ide baru, mau belajar dari keslaha, memiliki self-

esteem yang tinggi dan memiliki dorongan kuat 
dalam dirinya untuk meraih pencapaian yang 

tinggi. Maka seluruh indikator tersebut dimiliki 

oleh Obama. Seluruh latar belakang hidup, 
pengalaman sekolah dan perjalanan selama 

menjadi senator memberi dorongan kepada 

Obama dalam menjadi Presiden low-profile. 
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Pegalaman Obama yang pernah hidup di berbagai 

lingkungan, kehilangan identitas diri mampu 
mendorongnya berfikir kreatif. Sehingga dalam 

kepemimpinannya Obama cenderung berpikiran 

terbuka. Dan teguh pada prinsip-prinsip 
kemanusiaan. Sehingga langkah-langkah politik 

yang ia ambil mayoritas menggunakan soft-power 

melalui diplomasi dan dialog.  

Sebagai Presiden yang aktif-positif dan 

memiliki karakter conciliator Obama cenderung 
akomodatif dalam menyelesaikan isu-isu yang 

berpotensi konflik dengan Cina. Obama melihat 

Cina dari kacamata lain. Bahwa kebangkitan Cina 
sebagai kekuatan ekonomi baru tidak akan 

membawa ancaman terhadap Amerika. Karena 

mau bagaimanapun, dalam mewujudkan tatanan 
global Amerika bukan satu-satunya negara yang 

bertanggung jawab akan hal itu. Amerika di 

bawah kepemimpinan Obama menyadari bahwa 

Cina juga berperan pening dalam mewujudkan 
perdamaian dan kemakmuran dunia. Maka dari itu 

pilihan-pilihan kebijakan Obama terhadap Cina 

cenderung lebih menggunakan soft-power. 
Mengatasi permasalahan dengan membuka 

forum-forum terbuka atau dialog bilateral. Dalam 

membangun diplomasi dengan Cina, Obama 

masih merupakan sosok pemimpin yang kuat. 
Memiliki karakter sebagai maintainers, Obama 

cenderung mempertahankan status-quo dalam 

mengelola hubungan bilateral nya dengan Cina.  

b) Faktor Idiosinkratik  Donald Trump  
Dibesarkan dalam lingkungan keluarga 

yang berbanding terbalik dengan Obama, Donald 

Trump lahir dalam keluarga konglomerat. Ayah 
nya merupakan developer real-estate ternama di 
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New York. Sedangkan ibunya merupakan 

sosialita. Keluarga Trump memiliki sebuah 
korporasi yaiu Trump Organization yang 

membawahi sektar 500 perusahaan di bidang 

Properti, sektor televisi, hotel, kasino, dan juga 
menginvestasikan ke sejumlah usaha ritel seperti 

pakaian, makanan dan furniture bermerek.  

Pada masa remaja nya Donald Trump hidup 

layaknya anak-anak pada umumnya. Sempat 

masuk kedalam akademi militer pada usia 13 
tahun. Dan menyandang predikat sarjana ekonomi 

dari Universitas Pensylvania. Tidak memiliki latar 

belakang pendidikan setinggi Obama dan tidak 
hidup dalam lingkungan yang beragam 

menjadikan karakter Trump tidak sensitif terhadap 

sosialnya. Setelah menyandang gelar sarjana nya, 
Donald Trump langsung bekerja dalam 

perusahaan yang telah didirikan ayahnya. Sebagai 

seorang pimpinan perusahaan Trump dikenal 

sebagai sosok yang  temperamental dan impulsive 
di mata karyawannya. Sebelum masuk ke dunia 

politik Trump juga terkenal dengan acara Variety 

Show yang dibintangi nya yaitu The Apprentice. 
Sebuah acara TV tentang penilaian skill bisnis 

kontestannya. Pengalaman Trump sebagai 

seorang selebriti di acara The Apprentice 

meninggalkan ciri khas Trump yang ingin menjadi 
pusat perhatian.  Trump cenderung Outgoing 

Individu yang cenderung menjadikan dirinya 

sebagai pusat perhatian, memiliki kepercayaan 
pada kemampuan sosial mereka sendiri, 

cenderung impulsive dan tidak disiplin, dan 

menjadi mudah bosan. 

Terlahir dari keluarga pebisnis dan terjun 
langsung ke dunia bisnis meninggalkan karakter 
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yang ambisius, dan dominan dalam diri Trump. 

Dapat dipahami bahwa sifat dasar seorang 
pebisnis adalah kompetitif. Dalam dunia bisnis 

sifat yang harus dimiliki pelakunya adalah 

kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan, 
mengontrol, mengutamakan keuntungan untuk 

mendapat kepentingan seperti tujuan pebisnis 

pada umumnya. Hal ini terlihat pada kepribadian 

Trump yang dikenal sebagai sosok yang ambisius, 
ekxtrovert dan mendominasi. Karakter ini terbawa 

hingga Trump masuk ke dunia politik. Pada masa 

awal kepemimpinannya Trump telah 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 

kontroversial seperti menuju pembangunan 

tembok di perbatasan meksiko; larangan 
bepergian utnuk beberapa negara yang mayoritas 

penduduknya Muslim; dan membongkar Undang-

undang Affordable Care Act atau Obamacare dan 

penarikan diri dari Perjanjian Iklim Paris. Tidak 
melewati perjalanan politik yang panjang dan 

langsung menjadi Presiden, Donald Trump dapat 

dikategorikan sebagai pemimpin yang High-
dominance. Dimana Individu yang dominan 

menampilkan diri mereka sebagai pemimpin yang 

kuat tetapi cenderung kurang empati dan mudah 
marah; mereka memiliki tempramen yang mudah 

berubah, terkadang mereka merasa sulit untuk 

dikendalikan; siap untuk saling berargumen 

dengan lawannya.   

Maka karakter idosinkratik Donald Trump 
yang Ambisius-Kompetitif, Impulsif, 

Tempramental, Controlling, High-Dominance 

yang terbentuk dari aspek kehidupan keluarga, 
pendidikan, dan latar belakang pebisnis nya, kita 

dapat mengkatagorikan Trump ke dalam karakter 

pemimpin yang Bloc Leaders menurut KJ Holsti. 



86 
 

 
 

Holsti mendefinisikan bahwa seorang pemimpin 

dengan karakter Bloc Leaders adalah seorang 
pemimpin yang memiliki gabungan kepribadian 

yang introvert dan high dominance. Individu ini 

memiliki ciri, mengesampingkan moral-moral 
yang ada, tenacity dan dominance of one central 

idea. Dimana ciri individu tersebut tercermin 

dalam kepribadian Donald Trump. 

Menurut tipologi J. David Barber, Donald 

Trump dapat diklasifikaskan kedalam pemimpin 
yang aktif-negatif. Dalam kategori akif-negatif 

David Barber menjelaskan bahwa pemimpin yang 

termasuk kedalam karakter ini adalah pemimpin 
yang cenderung berujuan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kekuatannya. Pemimpin yang 

memiliki karakter ini cenderung lemah dalam 
mengelola emosi nya, agresif dan ambisius. Poin-

poin tersebut sangat sesuai dengan kepribadian 

Trump sebagai seoraang Presiden. Latar belakang 

Trump sebagai pengusaha dan dikenal sebagai 
pemimpin perusahaan yang temperamental, dan 

impulsive terefleksi ke dalam cara Trump 

memimpin Amerika. Kekurangan utamanya dari 
kepribadian Trump adalah sifat temperamental - 

impulsif dan kurangnya pengendalian emosi dan 

disiplin diri, bersama dengan kecenderungan 

untuk memahami dangkal masalah kompleks dan 
kecenderungan untuk mudah bosan dengan 

rutinitas. Dalam hal temperamen presiden, Trump 

tampaknya paling mirip dengan karakter presiden 
aktif-negatif Barber - pemimpin seperti Bill 

Clinton dan George W. Bush: percaya diri, 

optimis, dan memperoleh kesenangan dari 
pelaksanaan kekuasaan dalam mengejar tujuan 

politik 
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Menilik dari agresifitas Trump dalam 

merespon Cina sebagai kekuatan ekonomi baru 
dapat disimpulkan bahwa Trump memiliki pola 

kepribadian yang ambisius, eksploitatif, impulsive 

dan individu yang dominan memiliki 
kecenderungan “mengontrol” daripada 

“mengelola”. Dibesarkan dalam keluarga 

pengusaha membentuk kepribadian Trump yang 

hanya mementingkan keuntungan dan 
kepentingan domestik. Tercermin dari pilihan 

kebijakannya terhadap Cina. Trump terfokus pada 

deficit perdagangan AS terhadap Cina yang terjadi 
selama 10 tahun belakangan. Trump 

mengesampingkan hubungan AS-Cina yang 

sudah dikelola agar tetap berada di posisi yang 

damai.  

Dengan kepribadian seperti diatas maka 

menjadi masuk akal jika hubungan AS dengan 

Cina pada era kepemimpinan Donald Trump 

cenderung berkonflik terutama pada isu ekonomi 
dan keamanan. Trump yang memiliki karakter 

mempertahankan dominasi nya cenderung 

mengedepankan kepentingan domestiknya. Sesuai 
dengan slogan kampanye nya “Make America 

Great Again” Trump mementingkan kepentingan 

domestiknya. Mengembalikan kejayaan ekonomi 

Amerika Serikat walaupun itu harus melakukan 
konftontasi dengan Cina. Trump 

mengesampingkan adanya hubungan 

ketergantungan antara 2 negara. Selama hubungan 
tersebut tidak menguntungkan dan tidak sesuai 

dengan cita-cita nasional “Versi Trump” maka 

Donald Trump akan melakukan cara apapun untuk 
menentangnya. Maka dibawah ini penulis 

memberikan tabel sebagai sebuah gambaran 

perbedaan karakteristik 2 individu sebagai sebuah 
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pendorong bagi Barack Obama dan Donald Trump 

dalam membuat Kebijakan Luar Negeri AS 

terhadap Cina. 

Table 2 Perbandingan Karakter Individu Barack Obama 

& Donald Trump 

Sumber : Diolah Oleh Penulis 

Seorang pemimpin negara memiliki “style” 

yang berbeda-beda dalam memimpin negara 

tergantung pada nilai dan prinsipnya tentang 
politik. Nilai dan prinsip seorang pemimpin di 

INDIKATOR BARACK OBAMA DONALD TRUMP 

Karakter 

Idiosinkratik 

Toleran, fleksibel, 

Ambisius-akomodatif, 

konsiliator,  Reparative-
charismatic 

Ambisius-Kompetitif, 

Impulsif, 

Tempramental, 
Controlling, High-

Dominance 

J. David 
Barber 

Typology of 

Presidential 

Character  

Aktif-Positif Aktif-Negatif 

Karakter 

Kepemimpina

n KJ Holsti 

Conciliators Bloc Leader 

Kepribadian 

Politik 

Ideologis dalam 

mengejar tujuan 
politiknya, consensus 

builder 

Power& Profit, , 

Influential Foreign 
Policy Orientation, , 

Pragmatis, Persuasif, 

eksploitatif 

Kebijakan Luar 

Negeri 
Terhadap Cina 

Cenderung 

menggunakan forum 

bilateral & multilateral 

dalam menyelesaikan 
konflik  

Cenderung agresif dan 

konfrontatis untuk 

mencapai kepentingan 

nya 
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bentuk dan ditanamkan selama masa hidup 

Pemimpin sejak kecil. Pada tabel diatas dapat 
dilihat bahwa karakter individu, nilai-nilai yang 

dipercayai dan pengalaman kehidupan seorang 

Pemimpin mempengaruhi cara pandang nya 
dalam memimpin sebuah negara. Masing-masing 

kehidupan masa lampau pemimpin meninggalkan 

prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam 

mengolah sebuah kebijakan.  

 


