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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Berakhirnya Perang Dunia II ditandai sebagai sebuah 
awal tatanan dunia baru. Dimana Amerika Serikat menjadi satu-

satu nya negara poros kekuatan politik dan ekonomi dunia. 

Sebagai poros kekuatan ekonomi dan politik dunia, Amerika 
Serikat menawarkan sistem ekonomi liberal dan politik 

demokratis ala barat. Dimana nilai-nilai liberal dan demokratis 

tidak dapat dibendung penerapannya pada negara-negara di 

dunia. Peran  Amerika Serikat sebagai aktor penopang ekonomi 
dunia melalui institusi yang diciptakan nya seperti Bank Dunia, 

IMF, WTO membuat dominasi Amerika di dunia tidak dapat 

terelakkan lagi. Kontribusi Amerika Serikat dalam menjaga 
kestabilan politik dan ekonomi dunia memberikan Amerika 

Serikat legitimasi sehingga apapun Kebijakan Luar Negeri nya 

akan secara otomatis mempengaruhi arus politik global. 
Dengan kekuatan ekonomi serta politik Amerika Serikat 

menjadikan banyak negara-negara di dunia terutama negara 

berkembang memiliki ketergantungan terhadapnya. Sehinga 

dengan mudah Amerika Serikat mempengaruhi politik negara-
negara tersebut agar sesuai dengan kepentingan nasionalnya. 

Namun kekuasaan Amerika tidak selamanya menjadi 

status-quo, karena pada tahun 1980-an di belahan dunia bagian 
timur, Cina perlahan tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi 

baru. Awal perkembangan ekonomi Cina yang berkembang 

pesat sampai saat ini dimulai dengan terjadinya reformasi yang 
digulirkan Deng Xiaoping. Langkah besar dalam melakukan 

reformasi ekonomi, Cina mengikuti pola negara industri baru 

yaitu memberikan prioritas kepada sektor ekonomi yang dapat 

menghasilkan pertumbuhan pesat tanpa intervensi pemerintah 
yang besar melalui program industrialisasi. Langkah 

revolusioner yang dilakukan suatu negara dengan sistem 

komunis, yaitu membuka Cina untuk penanaman modal asing. 
Deng Xiaoping menyadari bahwa sistem komunis tidak akan 

membawa kesejahteraan bagi bangsa Cina. Maka Deng 
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Xiaoping melakukan reformasi di berbagai sektor diantara lain 

: sektor agrikultur, sistem investasi, sistem perbankan & 
finansial, sistem harga, dan peraturan terhadap perusahaan 

negara. Namun yang paling memberikan efek signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi Cina adalah program open-door policy 
yang di gagas oleh Deng Xiaoping. Open-door policy adalah 

kebijakan membuka diri Cina terhadap investasi asing, 

perdagangan internasional, dan sistem ekonomi liberal. 

Program open-door policy bertujuan agar aktor ekonomi seperti 
perusahaan domestik ataupun perseorangan dapat berjalan lebih 

mandiri. Mereka diberi otonomi agar dapat mengelola investasi 

yang masuk sehingga para pelaku ekonomi dapat terdorong 
untuk lebih giat melakukan kegiatan produksi.  

Program open-door policy terbukti mampu 

mengantarkan Cina sebagai sebuah negara dengan ekonomi 
terbesar ke-2 setelah Amerika. Sejak program tersebut 

diberlakukan angka investasi asing untuk Cina meningkat dari 

57 juta dolar pada tahun 1980 menjadi 100 miliar dolar pada 

tahun 2014 menurut United Nations Conference on Trade and 
Developmetnt (UNCTAD). Tingginya angka Foreign Direct 

Investment mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Cina 

melalui sektor ekspor dan impor. Pemerintah Cina 
menggunakan investasi asing yang masuk untuk 

memaksimalkan potensi sumber daya yang ada sehingga proses 

produksi dapat dilakukan secara lebih efisien. Meningkatnya 
ekspor Cina membuatnya sadar bahwa skala pasar untuk produk 

Cina harus lebih luas. Maka dari itu aktif dalam membangun 

kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral dengan 

negara-negara ASEAN, Uni Eropa bahkan Amerika Serikat. 
Progresifitas Cina dalam mengembangkan ekonominya secara 

langsung mengubah pola kehidupan seperlima populasi dunia 

dan eksistensinya sudah mampu mempengaruhi komunitas 
internasional. Pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat, 

memperluas pengaruhnya pada skala regional dan global. Hal 

ini menimbulkan kekhawatiran bagi AS. Sehingga 

menempatkan keduanya pada hubungan yang kuat namun 
sangat kompleks. Strategi keamanan nasional AS menganggap 
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Cina, sebagai pesaing strategis. Dalam bidang ekonomi AS dan 

Cina memiliki kemitraan ekonomi yang sangat luas. Persaingan 
antar 2 negara menciptakan anggapan bahwa satu sama lain 

merupakan musuh potensial di sisi lain juga mitra ekonomi 

yang sangat kuat.  
Dalam hal ini maka dapat dipastikan bahwa 

Kepemimpinan Nasional Amerika merupakan satu indikator 

penentu dalam hubungan bilateral AS-Cina. Persepsi Presiden 

Amerika menaggapi siapa itu Cina, sangat menentukan 
kebijakan apa yang dipilih dalam menyeimbangi kekuatan Cina 

sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan 

politik yang luar biasa. Karakter Presiden menjadi sangat 
penting untuk menjadi tolak ukur apakanh Presiden tersebut 

menyambut Cina atau bahkan meganggap Cina sebagai 

penyaing.  
Sejak tahun 2009 hingga sekarang Amerika Serikat 

mengalaimi 1 transisi masa kepemimpinan dari Barack Obama 

dan Donald Trump. Meski keduanya memimpin Amerika 

secara berurutan, namun keduanya memiliki pandangan dan 
pendekatan yang sangat kontras terhadap Cina. Penulis 

menganalisa perbedaan keduanya berdasarkan latar belakang 

individu dua pemimpin tersebut. Menurut Charles W. Kegley & 
Eugene R Wittkopf dalam buku American Foreign Policy 

Pattern and Process, presiden merupakan aktor yang sangat 

penting dalam menentukan arah kebijakan Amerika Serikat. 
Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa karakteristik 

presiden dalam memimpin merupakan refleksi dari latar 

belakang kehidupannya dan pengalaman politiknya. Kehidupan 

seorang Presiden pada masa lampau sangat mempengaruhi 
nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya. Dan nilai tersebut 

mendeterminasi keputusannya terhadap suatu isu.  

Barack Obama dalam kehidupannya mengalami masa 
transisi yang sangat luar biasa. Lahir dari keluarga multi-etnis, 

tumbuh remaja tanpa orang tua kandung nya. Sebagai remaja 

kulit hitam, obama sempat merasa terkucilkan karena pada saat 

itu isu ras masih sangat tabuh di Amerika. Hal tersebut 
membuat Obama merasa kehilagan identitas dirinya. Merasa 
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tidak diterima di lingkungan sosialnya karena lingkungan yang 

tidak menerima perbedaan. Namun ibu Obama berperan sangat 
besar dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, peduli terhadap 

sesama dan menerima perbedaan. Prinsip tersebut 

mengantarkan Obama pada titik balik kehidupannya di masa 
perkuliahan. Pengalaman Obama dibesarkan di berbagai 

tempat, bertemu dan bernteraksi dengan orang-orang yang 

berbeda membuat Obama menjadi pribadi yang lebih matang. 

Ketika masa perkuliahannya Obama aktif dalam organisasi 
aktivis dalam gerakan divestasi untuk memprotes rasisme di 

Afrika Selatan. Obama juga aktif dalam organisasi gereja yang 

memberikan program pelatihan kepada penduduk miskin yang 
tinggal di Chicago. Aktif dalam berbagai gerakan sosial dapat 

disimpulkan bahwa Obama merupakan pribadi yang mau 

menerima ide-ide baru. Seluruh nilai toleransi terefleksi dalam 
karir politik Obama ketika ia menjabat sebagai senator negara 

bagian Ilinois. Kebijakan-kebijakan yang di ajukannya adalah 

kebijakan yang membela kaum minoritas dan menengah 

kebawah. Cita-cita Obama adalah untuk memberikan 
kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Obama juga 

merupakan seorang yang ambisius dalam merefleksikan prinsip 

yang ia percayai kedalam kehidupan berpolitik nya. Dari fakta-
fakta yang ada, menurut tipologi J. David Barber Obama 

termasuk Presiden yang memiliki karakter aktif-positif.  

Memiliki kepribadian yang fleksibel, toleransi tinggi, 
ambisius, dan mau menerima ide-ide baru untuk belajar dari 

kesalahan menjadi wajar jika kebijakan Obama terhadap Cina 

lebih lunak. Obama yang memiliki karakter open-minded 

menyambut kebangkitan Cina sebagai sesuatu yang positif. 
Obama menyadari bahwa potensi Cina dapat membantu AS 

dalam mencapai kepentingan sosialnya. Sehingga pendekatan 

yang dilakukan Obama lebih kepada kerjasama bilateral. 
Berdasarkan kepribadian Obama menjadi rasional jika Obama 

lebih memilih jalur-jalur dialog dan kerjasama dibanding 

konfrontasi dengan Cina. Maka jika di klasifikasika kedalam 

karakter kepemimpinan menurut KJ. Holsti Barack Obama 
masuk kedalam karakter pemimpin Conciliators. Dimana 
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menurut KJ Holsti pemimpin yang memiliki karakter 

Conciliators merupakan gabungan antara kepribadian yang 
extrovert dan low-dominance. Karakter Conciliators mimiliki 

kecenderungan yang akomodatif dan power yang kuat dalam 

memimpin. Karakter tersebut sangat relevan dengan karakter 
Barack Obama sebagai seorang presiden Amerika. Obama 

cenderung mengelola kestabilan hubungan AS dengan Cina.  

Dibesarkan dalam karakter lingkungan yang berbeda 

membuat karakter individu Donald Trump dan Barack Obama 
bertolak belakang. Donald tump dibesarkan dalam keluarga 

yang eksklusif, keluarga pebisnis dari kecil. Terlahir dari 

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

Trump. 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. Pengalaman 
Trump sebagai seorang selebriti di acara The Apprentice 

meninggalkan ciri khas Trump yang ingin menjadi pusat 

perhatian.  Maka jika di klasifikasika kedalam karakter 
kepemimpinan menurut KJ. Holsti Donald Trump masuk 

kedalam karakter pemimpin Bloc Leader . Dimana menurut KJ 

Holsti pemimpin yang memiliki karakter gabungan antara 
kepribadian yang memiliki dominasi tinggi dalam satu ide. 

Yaitu memberi kesejahteraan bagi rakyat Amerika Serikat. 

Dengan upaya yang dinilai nya benar walaupun hal tersebut 

harus melanggar norma-norma yang ada. Diperkuat dengan 
tipologi karakter kepresidenan yang ditawarkan David Barber 

bahwa Trump merupakan Presiden yang memiliki karakter 

aktif-negatif. Dimana menurut David Barber seorang Presiden 
dengan karakter aktif-negatif adalah seseorang yang cenderung 

mencari dan mempertahankan kekuasaan politiknya, ambisius 

dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dan kurang mampu 

mengontrol emosi dalam berpolitik. Karakter ini juga 
mencirikan sisi agresiv seorang Presiden.  
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Menilik dari karakter kepemimpinan ala Holsti dan 

karakter Kepresidenan ala David Barber mejadi logis apabila 
Kebijakan Trump dalam merespon Cina sebagai kekuatan 

ekonomi baru memiliki pola yang ambisius, eksploitatif, 

impulsive dan individu yang dominan memiliki kecenderungan 
“mengontrol” daripada “mengelola”. Trump hanya 

mementingkan keuntungan dan kepentingan domestik. 

Tercermin dari pilihan kebijakannya terhadap Cina. Trump 

terfokus pada defisit 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. Memiliki kepribadian yang tempramental, 
impulsif, ambisius, dan kecenderungan untuk mempertahakan 

kekuatannya menjadi wajar jika kebijakan Donald Trump 

terhadap Cina cenderung konfrontatif. Donald Trump yang 
tidak menerima nilai-nilai baru dalam kehidupannya cenderung 

isolasionis dan mementingkan kepentingan domestik Amerika 

Serikat. Melalui slogan “Make America Great Again” menjadi 

wajar jika hubungan ekonomi yang mengalami defisit antara 
perdagangan Amerika dan Cina di anggap sesuatu yang 

mengancam bagi Trump. Trump lebih memilih jalur-jalur 

konfrontasi dengan Cina. Karakter tersebut sangat relevan 
dengan karakter Donald Trump sebagai seorang presiden 

Amerika. Trump cenderung mengikis kestabilan hubungan AS 

dengan Cina.  
Dalam studi Hubungan Internasional, mengkaji faktor 

individu dalam penentu Kebijakan Luar Negeri sebuah negara 

menjadi sangat menarik untuk di teliti. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa latar belakang kehidupan seorang 
pemimpin negara dapat sangat berpengaruh dalam cara 

pandangnya menentukan sebuah kebijakan. Namun tentu saja 

terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang 
pemimpin dalam membuat Kebijakan Luar Negeri seperti 

rangsangan lingkungan internasional, keadaan domestik, dan 

birokrasi dalam negeri. Sehingga penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih jauh berdasarkan faktor tersebut, 
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bagaimana ruang lingkup eksternal dari Pemimpin Negara 

dapat mempengaruhi Pilihan Kebijakan Luar Negerinya.  

 


