
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan salah satu contoh 

pemimpin dengan segala kontroversinya, baik secara ucapan maupun tindakan. 

Hal ini dikarenakan Trump kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang 

penuh kontroversi dan melalui kebijakan-kebijakan yang dijanjikan pada masa 

kampanye. Sikap serta kebijakan Trump yang demikian dikhawatirkan akan 

berdampak pada kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) nantinya dan 

mempengaruhi politik serta citra AS di dunia internasional. Akibatnya mayoritas 

masyarakat AS tidak memilih Trump, hal ini terlihat dari popular vote yang justru 

dimenangkan oleh lawannya yakni Hillary Clinton. Hingga Trump terpilih, masih 

banyak yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu di luar dugaan, sebab 

beberapa di antara mereka tidak menyukai gagasan Trump dan kebijakan-

kebijakan yang sudah dijanjikan sejak masa kampanye.
1
  

Salah satu kebijakan yang dia janjikan adalah tentang pelarangan imigran 

Muslim ke AS. Isu imigran sendiri bukan hal baru di AS, termasuk imigran 

Muslim. Kebijakan Trump tersebut semakin memperketat pemeriksaan atau 

pengontrolan terhadap imigran Muslim yang menjadikan AS sebagai tujuan 

                                                           
1
 Meneropong Kebijakan Pertahanan Donald Trump dan Dampaknya Bagi Indonesia, diakses 

melalui 

https://internasional.kompas.com/read/2016/11/14/06325921/meneropong.kebijakan.pertahanan.do

nald.trump.dan.dampaknya.bagi.indonesia  (4/4/2018, 08:29 WIB) 

https://internasional.kompas.com/read/2016/11/14/06325921/meneropong.kebijakan.pertahanan.donald.trump.dan.dampaknya.bagi.indonesia
https://internasional.kompas.com/read/2016/11/14/06325921/meneropong.kebijakan.pertahanan.donald.trump.dan.dampaknya.bagi.indonesia
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mereka. Trump berdalih bahwa kebijakannya yang demikian sebagai bentuk 

menjaga AS dan warga negaranya dari ancaman keamanan seperti teroris yang 

mana Islam dan beberapa negara mayoritas Islam didentifikasikan sebagai sumber 

atau tempat bernaung teroris. Berbagai serangan teroris yang terjadi semakin 

memperkuat kebijakan pelarangan imigran Muslim tersebut. Trump mengatakan, 

“Until we are able to determine and understand this problem and 

the dangerous threat it poses, our country can not be the victims of 

horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have 

no sense of reason or respect for human life.”
2

Kebijakan pelarangan imigran tersebut juga dipengaruhi oleh sensitifitas 

Trump terhadap Islam yang dapat dilihat melalui cuitan-cuitan Twitter yang ia 

tulis dan bagikan, misalnya cuitan tentang penyerangan yang dilakukan oleh 

teroris di Orlando, di San Bernardino, di pusat Kota London, dan lain sebagainya. 

Meskipun cuitannya dianggap kontroversi, pengelola jejaring sosial Twitter 

mengatakan tidak akan memblokir akun Trump karena cuitan pemimpin 

diperlukan untuk membangun dialog publik mengenai isu politik dan lainnya.
3

Media pun tidak pernah absen memberitakan tentang kebijakan pelarangan 

imigran Muslim Trump. Berbagai media mencoba mengulas tentang hubungan 

Trump dengan Islam, tentang bagaimana kebijakan Trump yang dianggap kontra 

atau tidak berpihak kepada umat Muslim.
4
 Larangan imigran dari tujuh negara

mayoritas Islam yaitu Iran, Irak, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman 

2
 Russell Berman, Donald Trump Calls for Banning Muslim Immigrants, The Atlantic, diakses 

melalui http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/donald-trumps-call-to-ban-muslim-

immigrants/419298/ (8/4/2017, 10:15 WIB) 
3

Bikin Cuitan Kontroversial, Trump Tidak Diblokir Twitter, diakses melalui 

https://dunia.tempo.co/read/1048417/bikin-cuitan-kontroversial-trump-tidak-diblokir-twitter 

(4/4/2018, 08:30 WIB) 
4

 Kontroversi Tahun Pertama Trump Sebagai Presiden, diakses melalui 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171229172324-139-265537/video-kontroversi-

tahun-pertama-trump-sebagai-presiden,  (12/3/2018, 19:29 WIB) 

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/donald-trumps-call-to-ban-muslim-immigrants/419298/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/donald-trumps-call-to-ban-muslim-immigrants/419298/
https://dunia.tempo.co/read/1048417/bikin-cuitan-kontroversial-trump-tidak-diblokir-twitter
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171229172324-139-265537/video-kontroversi-tahun-pertama-trump-sebagai-presiden
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171229172324-139-265537/video-kontroversi-tahun-pertama-trump-sebagai-presiden
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semakin memperkuat Trump anti Islam. Kebijakan tersebut seperti 

menterjemahkan bagaimana pandangan pribadi Trump tentang Islam. Tak jarang 

kampanye yang dilakukan Trump dianggap sebagai kampanye anti Islam. Bagi 

Trump dari dulu hingga sekarang AS memiliki masalah dengan Islam. Hal itu 

adalah skeptisme Trump terhadap kaum minoritas di AS seperti masyarakat 

pendatang dan kaum Muslim tersebut.
5
  

Lalu, melihat karakter atau personalitas Trump dengan kebijakan-

kebijakannya yang jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya yakni Barack 

Obama, banyak yang kemudian membandingkan keduanya. Trump adalah sosok 

yang memiliki kepribadian kontras dengan Obama hampir dalam segala hal. Latar 

belakang keduanya yang berbeda pun mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan. 

Trump adalah anak dari seorang imigran putih yang berhasil dalam bisnis. 

Sebagai orang berkulit putih yang merupakan identitas nasional AS, Trump tidak 

mendapatkan kesulitan bergaul dan tidak pernah merasakan apa dan bagaimana 

rasanya hidup termarjinalkan. Sedangkan Obama adalah seorang Afro American 

yang masih merasakan tindakan diskriminatif warga putih, tumbuh dari kelas 

bawah, bergaul dengan masyarakat yang termarjinalkan. Pengaruh latar belakang 

ini terlihat dari kampanye keduanya. Kampanye Obama dianggap lebih 

menyatukan dan menjembatani perbedaan di antara semua kalangan, khususnya 

terhadap umat Muslim. Barack Obama lebih menggunakan pendekatan dan 

kebijakan politik seperti ini “Jangan melakukan hal bodoh dan jangan menyerang 

                                                           
5

 Obama Cemas Kemenangan Trump Picu Fanatisme di AS, diakses melalui 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161116122432-134-

173034/obamacemaskemenangan-trump-picu-fanatisme-di-as/ (8/4/2017,  10:09 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161116122432-134-173034/obamacemaskemenangan-trump-picu-fanatisme-di-as/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161116122432-134-173034/obamacemaskemenangan-trump-picu-fanatisme-di-as/
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dahulu” dalam pendekatan untuk masalah yang tak terduga.
6

 Sedangkan 

kampanye Trump memecah belah. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa 

slogan kampanye Trump "Make America Great Again" dimaknai sebagai 

mengembalikan "supremasi kulit putih". Trump juga dalam pandangan pribadinya 

terhadap orang lain, baik secara agama maupun etnis dianggap negatif, misalnya 

terhadap Islam yang dalam pandangannya orang Islam adalah orang yang perlu 

dicurigai. Pandangan pribadi inilah yang menjadikannya kemudian mengeluarkan 

pernyataan-pernyataan dan kebijakan yang kontras dengan umat Islam.
7
  

Kebijakan yang jauh berbeda dan kontroversi dibandingkan dengan 

pemimpin sebelumnya menyebabkan Trump mendapat kecaman dari dunia 

internasional. Berbagai aksi demo penolakan dilakukan, salah satunya adalah aksi 

penolakan melalui demonstrasi yang diselenggarakan oleh Council on America 

Islamic Relations (CAIR). Sejumlah pemimpin dunia dan tokoh pemerintahan pun 

mengecam larangan imigrasi yang diberlakukan Trump. Risiko yang harus 

diterima oleh AS pun tak bisa dipungkiri bahwa kebijakan tersebut 

merenggangkan hubungan Amerika Serikat dengan masyarakat internasional. 

Menurut CAIR, kebijakan Trump tidak akan membuat AS aman, melainkan akan 

melahirkan ketegangan dan mempertegas Islamofhobia di AS serta melahirkan 

stigma melawan teroris yang didentikkan dengan negara-negara mayoritas 

                                                           
6
 Terpilihnya Trump dan Dampak Kebijakan Luar Negerinya Terhadap Meksiko, diakses dalam 

http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/03/terpilihnya-trump-dan-dampak-kebijakan-luar-negerinya-

terhadap-meksiko/,  (11/3/2018, 10:29 WIB) 
7
 Amerika di antara Obama dan Trump, diakses melalui https://kumparan.com/shamsi-ali/amerika-

di-antara-obama-dan-trump (26/8/2018, 12:57 WIB) 

http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/03/terpilihnya-trump-dan-dampak-kebijakan-luar-negerinya-terhadap-meksiko/
http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/03/terpilihnya-trump-dan-dampak-kebijakan-luar-negerinya-terhadap-meksiko/
https://kumparan.com/shamsi-ali/amerika-di-antara-obama-dan-trump
https://kumparan.com/shamsi-ali/amerika-di-antara-obama-dan-trump


5 

 

Muslim. Tentu hal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusi AS 

yang menjunjung tinggi kehormatan, kebebasan, dan keadilan.
8
  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, melihat personalitas Trump dan latar 

belakang yang mempengaruhi kebijakannya saat terpilih menjadi presiden AS, 

maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk membahas mengenai pandangan 

Trump terhadap teroris dan Islam hingga pelarangan imigran Muslim ke AS. 

Personalitas Trump yang jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya ternyata 

berdampak pada kebijakan-kebijakan yang berbeda pula. Personalitas seorang 

pemimpin mempengaruhi seorang pemimpin dalam menghasilkan reaksi dan 

kebijakan meskipun permasalahan yang dihadapi sama. Personalitas ini akan 

dilihat dari segi temperamen, kognisi, konteks sosial dan motif kebijakan oleh 

Trump. Sehingga dari hal tersebut, penulis akan memetakan personalitas Trump 

seperti apa.  

Alasan penulis mengambil kebijakan Trump tentang larangan imigran 

tujuh negara Muslim di dunia tersebut karena melihat kebijakan itu sangat berbeda 

dan menarik perhatian dunia. Seorang Trump melalui kebijakan itu 

memperlihatkan dirinya sekaligus pandangannya yang kontra terhadap Islam dan 

sangat berani menunjukkannya pada dunia. Melalui penelitian ini juga akan 

dibahas lebih lanjut tentang alasan kenapa hanya tujuh negara tersebut dan apakah 

kebijakan Donald Trump memang karena dipengaruhi personalitasnya atau 

sekadar mengikuti kemauan partai atau permainan politik (branding politic). 

 

                                                           
8

 Kebijakan Anti Imigran Presiden Trump Picu Reaksi Dunia, diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2017/01/30/06000091/kebijakan.antiimigran.presiden.trump.

picu.reaksi.dunia. (08/04/17,  10:20 WIB) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yang akan dikaji dan sesuai dengan tema yaitu mengapa Amerika Serikat 

di bawah Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan pelarangan imigran 

Muslim ke Amerika Serikat? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui personalitas yang melekat 

pada diri Donald Trump dilihat dan dijelaskan melalui empat elemen yaitu 

Temperamen, Kognisi, Konteks Sosial, dan Motif yang mempengaruhinya ketika 

mengeluarkan kebijakan pelarangan imigran dari negara Muslim ke AS. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi 

dalam kajian ilmu studi Hubungan Internasional khususnya kajian tentang proses 

pembuatan kebijakan luar negeri (foreign policy making process) pada level mikro 

yakni individu dan memperluas pengetahuan para akademisi terkait dengan 

kepemimpinan Trump yang dipengaruhi oleh personalitas atau Leader’s 

Pesonality yang melekat pada dirinya. Kebijakannya yang secara tegas menolak 

dan menangguhkan imigran yang berasal dari negara Muslim khususnya Iran, Irak, 
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Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, 

khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dalam rangka 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran bagi 

pembaca, sehingga mengetahui dengan jelas personalitas Donald Trump yang 

turut mempengaruhinya dalam mengeluarkan kebijakan tentang larangan imigran 

Muslim ke AS. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama adalah yang 

dilakukan oleh Jawahir Thontowi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta) dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 24 

JULI 2017: 369- 392 yang berjudul “Kebijakan Presiden Trump dan Respon 

Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika 

Serikat”. Penelitian ini fokus pada kebijakan Trump terkait pelarangan imigran 

Muslim untuk tinggal di Amerika Serikat dari perspektif hukum dan HAM 

Internasional, dan kedua, bagaimana respon dan upaya masyarakat AS terhadap 

nasib imigran Muslim di AS. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan studi pustaka. Penelitian ini membahas 

pertama, alasan-alasan politis dan juridis tentang dikeluarkannya kebijakan 
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pelarangan atau pembatasan terhadap Muslim asal Timur Tengah di AS sebagai 

upaya untuk menjelaskan ada tidaknya pelanggaran dari kebijakan pelarangan 

atau pembatasan imigran Muslim tersebut, baik terhadap kaidah-kaidah hukum 

HAM, khususnya Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Kedua, untuk mengkaji 

sikap masyarakat AS, khususnya pengacara terhadap imigran Muslim, baik yang 

berperkara di pengadilan maupun yang masih dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan 

Trump terkait pembatasan imigran Muslim sebagian telah melanggar peraturan 

hukum dan HAM internasional, utamanya Konvensi UNHCR 1951, Kovenan 

ICCPR, dan Kovenan ICESCR 1966. Selain itu, respon masyarakat AS tidak saja 

ditujukan oleh sikap menentang kebijakan Presiden Trump, melainkan juga para 

pengacara telah memperjuangkan hak-hak dasar dan kebebasan para imigran 

Muslim baik dengan menyediakan konsultasi dan pembelaan di pengadilan secara 

cuma-cuma, maupun dengan melakukan lobi dan negosiasi terhadap lembaga 

legislatif di tingkat negara bagian dan pemerintahan federal.
9
 

Adapun persamaannya adalah penulis dalam skripsi ini juga melihat hal-

hal yang berhubungan dengan larangan imigran Muslim ke AS. Mencoba melihat 

kebijakan tersebut dan respon masyarakat serta dampak dari kebijakan yakni 

Islamofobhia semakin meningkat sejak Trump menjabat. Sedangkan yang 

membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi dengan 

yang dilakukan oleh penulis skripsi ini adalah, jika Jawahir Thontowi lebih 

melihat dari sudut pandang hukum maka penulis lebih kepada proses pembuatan 

                                                           
9
 Jawahir Thontowi, Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan 

Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 24 

JULI 2017, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 
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kebijakan dari segi personalitas yang mempengaruhi Donald Trump sebagai 

presiden Amerika Serikat dalam membuat kebijakan (individual sources). 

Pengaruh ini dilihat dari level individu seorang Donald Trump, yang mana penulis 

menggunakan Teori Personalitas yang dilihat dari empat elemen yaitu 

Temperamen, Konteks Sosial, Kognisi, dan Motif yang ada pada Donald Trump. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Adriansyah (Mahasiswa 

Program S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang) berjudul “Aktor yang 

Mempengaruhi Kebijakan Standar Ganda Amerika Serikat dalam Global 

War on Terrorism di Timur Tengah di Masa Pemerintahan George W. Bush.” 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni berusaha menjelaskan 

tentang kebijakan standar ganda AS dalam war on terrorism di Timur Tengah 

masa pemerintahan George W. Bush serta aktor yang mempengaruhi pengambilan 

kebijakan tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu policy 

influencer system, konsep unilateralisme double standard, dan konsep global war 

on terrorism. Melalui teori dan konsep tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

Amerika Serikat menerapkan standar ganda dalam global war on terrorism yang 

dilakukannya di Timur Tengah. Standar ganda adalah sikap inkonsistensi 

pemerintahan AS dalam kebijakan war on terrorism di Timur Tengah. Sikap 

standar ganda tersebut disebabkan oleh pengaruh neokonservatif dan lobi Yahudi. 

Besarnya pengaruh kelompok tersebut pada masa Bush dikarenakan kelompok ini 
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mampu menguasai hampir dari seluruh pos-pos penting dalam kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat.
10

 

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Adriansyah dengan yang dilakukan oleh penulis skripsi ini adalah bahwa Amerika 

Serikat terus mengkampanyekan melawan terorisme dan melindungi Amerika 

Serikat dari ancaman-ancaman terorisme yang dianggap datang dari Islam radikal. 

Sedangkan yang membedakan adalah penulis ini lebih menjelaskan pada masa 

pemerintahan Donald Trump. Melihat bagaimana personalitas Donald Trump 

mempengaruhi alasan kenapa Donald Trump mengeluarkan kebijakan perang 

melawan terorisme dengan melarang tujuh imigran negara Muslim di dunia, 

bukan yang disebut Timur Tengah. Penulis juga lebih menjelaskan faktor individu 

dibandingkan faktor kelompok sebagaimana yang terjadi pada Bush.  

Ketiga, penelitian lain juga dilakukan oleh Avissa Suseno (Mahasiswa 

Program S1 Konsentrasi Jurnaslistik, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skrispi yang berjudul “Islamofobia dalam 

Kampanye Donald Trump (Analisis Wacana Berita Pernyataan Donald 

Trump Terhadap Islam pada Media Online Merdeka.Com.” Dalam penelitian 

ini jenis landasan teori atau kerangka konseptual yang digunakan adalah teori 

hegemoni yakni adanya dominasi terhadap pihak lain dan itu dianggap sebagai hal 

yang wajar bersifat moral, intelektual, serta budaya Amerika Serikat. Sedangkan 

                                                           
10

 Agus Adriansyah, 2013, Aktor yang Mempengaruhi Kebijakan Standar Ganda Amerika Serikat 

dalam Global War on Terrorism di Timur Tengah di Masa Pemerintahan George W. Bush, skripsi, 

Malang: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, skripsi tidak 

diterbitkan, 
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kerangka konseptual yang digunakan adalah konseptual Islamofhobya, 

konseptualisasi kampanye, konsep wacana, dan konseptualisasi berita. Melalui 

landasan teori dan kerangka konseptual tersebut penulis mencoba menyimpulkan 

bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menganut White 

Supremacy, yakni sebuah ideologi yang menganggap bahwa ras putih lebih 

superior dari ras lainnya. Jika melihat dari pidato Donald Trump saat melakukan 

kampanye seolah merindukan kembalinya hegemoni kulit putih dan anti-imigran, 

hegemoni kebebasan menjadi raja dunia dan menganggap bahwa kulit berwarna 

lain adalah pengganggu. Dengan kata lain, Donald Trump masih menjunjung 

tinggi Apartheid Politic.
11

 

Adapun persamaan dengan penulis adalah, bahwa untuk melengkapi data 

dan menunjang hasil penelitian, penulis juga mengamati dan menganalisis retorika 

Donald Trump, baik melalui wawancara Donald Trump dengan media, public 

speech maupun berita oleh media yang membicarakan Donald Trump dan 

kebijakannya. Sedangkan yang membedakan antara penelitian yang dilakukan 

oleh Avissa Seseno dengan yang dilakukan oleh penulis skripsi ini adalah, penulis 

menggunakan Teori Personalitas, bukan dari segi meneliti berita, wacana, dan 

lainnya. Perbedaan lainnya adalah penulis lebih melihat dari sisi Donald Trump 

yang begitu menjunjung keamanan nasional negaranya dari Islam radikal yakni 

dengan menerapkan kebijakan pelarangan imigran tersebut.  

Sementara itu, keempat, tulisan Russell Berman yang berjudul “Donald 

Trump’s Call to Ban Muslim Immigrants,” penulis mencoba menjelaskan 

                                                           
11

 Avissa Suseno, 2016, Islamofobia dalam Kampanye Donald Trump (Analisis Wacana Berita 

Pernyataan Donald Trump Terhadap Islam pada Media Online Merdeka.Com), Jakarta: Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 
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tentang sikap Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan untuk melarang secara 

total para imigran dari tujuh negara Muslim tersebut untuk melindungi keamanan 

nasional negaranya dari teroris Islam radikal. Dengan kata lain, Donald Trump 

yang berfokus pada keamanan (security concern) ingin memastikan bahwa 

Amerika terbebas dari ancaman-ancaman terorisme. Hal ini karena peristiwa-

peristiwa yang terus terjadi di dunia berkaitan dengan isu terorisme, misalnya 

pengeboman di Paris.  

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan yang dilakukan 

oleh penulis skripsi ini adalah, penulis lebih menjelaskan secara faktor individu 

Donald Trump dalam mengeluarkan kebijakan. Sikapnya yang kontroversial, 

begitu juga dengan kebijakannya. Bukan sekadar alasan keamanan nasional, 

melainkan ada beberapa faktor yang datang dari dalam dirinya untuk menerapkan 

kebijakan tersebut, yakni pandangan sinis dan pesimis dalam melihat radikalisasi 

dalam Islam. 

Penelitian selanjutnya yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Adityo Darmawan Sudagung, Rizky Amanda, Anggia Utami Dewi (Program 

Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak) 

berjudul “Sekuritisasi Donald Trump Terhadap Isu Migrasi dan Perbatasan”. 

Tulisan ini menganalisa proses sekuritisasi yang dilakukan Donald Trump pada 

isu migrasi dan perbatasan. AS menjadi rentan dari aktivitas terorisme dan migrasi. 

Kedua isu tersebut menjadi agenda utama Trump pada kampanye sebelumnya. 

Janji Trump menjadikan “Make America Great Again” diawali dengan rencana 

membangun dinding di perbatasan AS-Meksiko dan melarang imigran dari negara 
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Muslim. Melalui metode kualitatif, tulisan ini menelaah proses sekuritisasi yang 

dilakukan oleh Trump sejak masa kampanye sampai menjadi presiden, 

menggunakan konsep sekuritisasi dari Copenhagen School sebagai alat analisis. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder dari buku, jurnal, 

dan sumber internet. Trump merupakan aktor sekuritisasi, sedangkan AS adalah 

objek dari isu keamanan. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa proses 

sekuritisasi dimulai sejak Trump melakukan kampanye. Speech act mengenai isu-

isu tersebut juga dinyatakan kembali ketika terpilih menjadi presiden. Speech act 

tersebut kemudian diimplementasikan menjadi kebijakan migrasi baru yang 

mencakup pelarangan imigran dari beberapa negara mayoritas Muslim dan 

pembangunan dinding di perbatasan dengan Meksiko. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Trump sebagai aktor sekuritisasi 

berusaha menggambarkan bahwa AS sedang dalam kondisi tidak hebat dan dalam 

kondisi di luar kendali terutama yang berhubungan dengan masalah imigran. Hal 

ini ditunjukan oleh keberadaan belasan juta imigran ilegal yang membawa 

masalah mulai dari perdagangan narkoba, kejahatan seksual, tindakan kriminal, 

hingga berbagai imigran radikal Islam yang dianggap dalang dan mendukung 

banyaknya aksi terorisme di AS. Sehingga melalui penyampaian pidato keamanan, 

Trump mengalihkan isu migrasi menjadi isu nasional dan mengeluarkan kebijakan 

tentang imigrasi. 

Penulis menjadikan skripsi ini sebagai acuan penelitian terdahulu 

dikarenakan terdapat beberapa kesamaan pembahasan dan bisa digunakan untuk 

mendukung data skripsi ini. Meski sama menggunakan metode penelitian 



14 

 

eksplanatif, tapi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menjelaskan faktor 

personalitas atau pandangan pribadi Trump terhadap Muslim dan teroris yang 

dianggap sebagai suatu permasalahan imigrasi di AS. 

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, penulis ingin 

menjadikannya sebagai landasan dan acuan ketika menjelaskan tema dan topik 

terkait. Adanya relevansi antara penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian-penelitian terdahulu akan membantu dalam mengembangkan topik 

yang diangkat. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada pengulangan dalam setiap 

penelitian. Penulis mengangkat topik tentang Personalitas Donald Trump yang 

mempengaruhinya dalam mengeluarkan kebijakan adalah hal yang masih baru dan 

menarik untuk diulas menggunakan teori yang relate dengan topik tersebut. 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No

. 

Peneliti / Judul Metodologi & 

Pendekatan 

Hasil 

1. Jawahir 

Thontowi: 

Kebijakan 

Presiden Trump 

dan Respon 

Masyarakatnya 

terhadap 

Larangan Muslim 

Arab Tinggal di 

Amerika Serikat 

 Perspektif hukum dan 

HAM Internasional. 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian hukum 

normatif dengan studi 

pustaka. 

 Kebijakan Trump 

terkait pembatasan 

imigran Muslim 

sebagian telah 

melanggar peraturan 

hukum dan HAM 

internasional, 

utamanya Konvensi 

UNHCR 1951, 

Kovenan ICCPR, dan 

Kovenan ICESCR 

1966. 

 Respon masyarakat 

AS tidak saja 

ditujukan oleh sikap 

menentang kebijakan 

Presiden Trump, 

melainkan juga para 
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pengacara telah 

memperjuangkan hak-

hak dasar dan 

kebebasan para 

imigran Muslim baik 

dengan menyediakan 

konsultasi dan 

pembelaan di 

pengadilan secara 

cuma-cuma, maupun 

dengan melakukan 

lobi dan negosiasi 

terhadap lembaga 

legislatif di tingkat 

negara bagian dan 

pemerintahan federal. 

2. Agus 

Adriansyah : 

Aktor yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan 

Standar Ganda 

Amerika Serikat 

dalam Global 

War on Terrorism 

di Timur Tengah 

di Masa 

Pemerintahan 

George W. Bush 

 Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif yakni berusaha 

menjelaskan tentang 

kebijakan standar ganda 

Amerika Serikat dalam 

war on terrorism di 

Timur Tengah masa 

pemerintahan George W. 

Bush serta aktor yang 

mempengaruhi 

pengambilan kebijakan 

tersebut. Adapun teori 

yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

policy influencer system, 

konsep unilateralisme 

double standard, dan 

konsep global war on 

terrorism.  

 Penulis menyimpulkan 

bahwa Amerika Serikat 

menerapkan standar 

ganda dalam global 

war on terrorism yang 

dilakukannya di Timur 

Tengah. Standar ganda 

adalah sikap 

inkonsistensi 

pemerintahan Amerika 

Serikat dalam kebijakan 

war on terrorism di 

Timur Tengah. Sikap 

standar ganda tersebut 

disebabkan oleh 

pengaruh 

neokonservatif dan lobi 

Yahudi. Besarnya 

pengaruh kelompok 

tersebut pada masa 

Bush dikarenakan 

kelompok ini mampu 

menguasai hampir dari 

seluruh pos-pos penting 

dalam kebijakan luar 

negeri AS. 

3. Avissa Suseno : 

Islamofobia 

dalam Kampanye 

Donald Trump 

 Dalam penelitian ini 

jenis landasan teori 

kerangka konseptual 

yang digunakan adalah 

 Penulis mencoba 

menyimpulkan bahwa 

Amerika Serikat di 

bawah kepemimpinan 
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(Analisis Wacana 

Berita Pernyataan 

Donald Trump 

Terhadap Islam 

pada Media 

Online 

Merdeka.Com) 

 

teori hegemoni. 

Sedangkan kerangka 

konseptual yang 

digunakan adalah 

konseptual 

Islamofhobia, 

konseptualisasi 

kampanye, konsep 

wacana, dan 

konseptualisasi berita. 

 

 

Donald Trump 

menganut White 

Supremacy, yakni 

sebuah ideologi yang 

menganggap bahwa ras 

putih lebih superior dari 

ras lainnya. Jika melihat 

dari pidato Donald 

Trump saat melakukan 

kampanye seolah 

merindukan kembalinya 

hegemoni kulit putih dan 

anti-imigran, hegemoni 

kebebasan menjadi raja 

dunia dan menganggap 

bahwa kulit berwarna 

lain adalah pengganggu. 

Dengan kata lain, 

Donald Trump masih 

menjunjung tinggi 

Apartheid Politic. 

4. Russell Berman: 

Donald Trump’s 

Call to Ban 

Muslim 

Immigrants. 

 

 Penulis mencoba 

menjelaskan tentang 

sikap Trump dari segi 

keamanan nasional 

(national security) 

 Kebijakan tersebut 

untuk melarang secara 

total para imigran dari 

tujuh negara Muslim 

tersebut untuk 

melindungi keamanan 

nasional negaranya dari 

teroris Islam radikal. 

Dengan kata lain, 

Donald Trump yang 

berfokus pada 

keamanan (security 

concern) ingin 

memastikan bahwa 

Amerika terbebas dari 

ancaman-ancaman 

terorisme. Hal ini 

karena peristiwa-

peristiwa yang terus 

terjadi di dunia 

berkaitan dengan isu 

terorisme, misalnya 

pengeboman di Paris. 

5. Adityo 

Darmawan 
 Metode kualitatif, 

tulisan ini menelaah 

 Isu imigrasi menjadi 

agenda utama Trump 
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Sudagung, Rizky 

Amanda, Anggia 

Utami Dewi: 

Sekuritisasi 

Donald Trump 

Terhadap Isu 

Migrasi dan 

Perbatasan 

proses sekuritisasi 

yang dilakukan oleh 

Trump sejak masa 

kampanye sampai 

menjadi presiden 

 Konsep sekuritisasi 

dari Copenhagen 

School sebagai alat 

analisis. 

pada kampanye 

sebelumnya. Janji 

Trump menjadikan 

“Make America Great 

Again” diawali dengan 

rencana membangun 

dinding di perbatasan 

AS-Meksiko dan 

melarang imigran dari 

negara Muslim. 

 AS sedang dalam 

kondisi tidak hebat 

dan dalam kondisi di 

luar kendali terutama 

yang berhubungan 

dengan masalah 

imigran. Hal ini 

ditunjukan oleh 

keberadaan belasan 

juta imigran ilegal 

yang membawa 

masalah mulai dari 

perdagangan narkoba, 

kejahatan seksual, 

tindakan kriminal, 

hingga berbagai 

imigran radikal Islam 

yang dianggap dalang 

dan mendukung 

banyaknya aksi 

terorisme di AS. 

6 Walda Okvi 

Juliana Ningsih: 

Personalitas 

Donald Trump 

dan Pengaruhnya 

Terhadap 

Kebijakan 

Pelarangan 

Imigran Muslim 

Ke Amerika 

Serikat. 

 Penelitian ini 

menggunakan tipe 

penelitian eksplanatif. 

Untuk membantu 

menjelaskan topik 

penelitian, penulis 

menggunakan Teori 

Personalitas Pemimpin 

(Leader’s Personality). 

 Donald Trump sebagai 

pembuat keputusan 

memiliki kewenangan 

hukum untuk 

memberlakukan 

pelarangan pengungsi 

dan imigran atas dasar 

keiginannya terhadap 

keamanan nasional 

(national security) 

warga AS.  

 Personalitas Donald 

Trump sebagai pembuat 

kebijakan (decesion 

maker) 
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mempengaruhinya 

dalam mengeluarkan 

kebijakan. Hal ini 

terlihat dari bagaimana 

Donald Trump yang 

cenderung rasis dan 

fanatis, terutama 

mengenai dunia Islam 

radikal yang disebut 

sebagai sumber 

terorisme.  

 Ada empat elemen 

yang dapat digunakan 

untuk melihat 

personalitas pemimpin 

yang dalam tulisan ini 

adalah Donald Trump 

diantaranya 

temperamen, konteks 

sosial, kognisi dan 

motif. 

 

 

1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Teori Personalitas Pemimpin (Leader’s Personality) 

Kebijakan luar negeri dibentuk dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dunia 

dengan segala aspeknya yang begitu kompleks menjadikan proses pembuatan 

kebijakan harus memperhatikan banyak variabel dan pendekatan. Mulai dari 

proses menjelaskan masalah, framing, sampai pada tahap pengambilan kebijakan. 

Pemimpin harus mengumpulkan dan memproses informasi yang ada untuk 

mencapai suatu kebijakan yang tepat, sesuai dengan fakta, strategis dan politis. 

Salah satu pendekatan dalam proses pembuatan kebijakan adalah pendekatan 

psikologis, yang mana faktor-faktor kepribadian dan keyakinan seorang pemimpin, 

emosi, image yang melekat dan lain sebagainya membentuk pengambilan 
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kebijakan. Dalam hubungan internasional, faktor psikologis individu atau 

kelompok menjadi pemegang hal penting dan berdampak besar kebijakan yang 

dikeluarkan.
12

 Seperti halnya yang dikatakan oleh Cashman, bahwa faktor 

psikologis berpotensi memiliki dampak besar pada keputusan yang dibuat oleh 

unit-unit kecil ini. Dampaknya bahkan lebih besar jika pengambilan keputusan 

terjadi selama peristiwa tersebut dianggap isu yang penting dan perlu dikeluarkan 

kebijakan. 
13

 

Personalitas seorang pemimpin politik yang dapat mempengaruhi 

pengambilan kebijakan semakin mendapat perhatian dan dikaji dalam studi politik 

Hubungan Internasional. Penelitian lebih fokus pada kebijakan luar negeri yang 

dibuat oleh pemimpin negara. Adanya pembahasan tentang pemimpin ini sebagai 

bentuk “perlawanan” bahwa memang negara bukan satu-satunya aktor dalam 

Hubungan Internasional.  

Penulis memposisikan penelitian ini pada tingkat analisa mikro atau 

individu. Individu yang dimaksud adalah pemimipin atau pembuat kebijakan di 

negara Amerika Serikat yang sekarang ini dipimpin oleh Trump sebagai Presiden 

AS yang ke 45. Berangkat dari itu, peneliti mecoba melihat personalitas pemimpin 

yang mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan.  

Selanjutnya, untuk menjelaskan atau menganalisa faktor yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Trump, penulis memakai Teori Personalitas 

yaitu yang berhubungan dengan Leader Personality atau Personalitas Pemimpin. 

                                                           
12

 Alex Mintz and Karl DeRouen, 2010, Understanding Foreign Policy Decision Making, United 

States of America by Cambridge University Press, New York, hal.114 
13

 Ibid 
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Personalitas berbicara mengenai bagaimana seorang individu memberikan 

reaksinya terhadap suatu peristiwa yang mempengaruhi emosinya. Faktor 

personalitas ini juga berhubungan dengan bagimana manusia yang dalam hal ini 

pemimpin atau presiden suatu negara bereaksi terhadap lingkungan sebagaimana 

ia mempersepsikan dan menginterpretasinya berdasarkan pengalaman pada masa 

lampau, hal ini juga disebut cognitive behavioralism. Presiden dalam 

melaksanakan politik atau kebijakan luar negerinya memiliki dua pertimbangan 

yakni lingkungan psikologis (yang menjadi referensi keputusan) dan lingkungan 

operasional (yang mungkin membatasi pelaksanaan keputusan). Kerap kali apa 

yang menjadi masalah dalam pembuatan kebijakan bukanlah milieu atau 

lingkungan tetapi bagaimana para pembuat kebijakan membayangkannya.
14

 

David Winter mendefinisikan personalitas sebagai integrasi pola persepsi, 

ingatan, penilaian, pencarian tujuan, dan ekspresi emosi secara individual. 

Mempelajari Personalitas pemimpin dapat membantu kita memahami mengapa 

beberapa pemimpin membuat keputusan tertentu dan bagaimana setiap pemimpin 

lain menghadapi situasi yang sama namun membuat keputusan yang berbeda, 

bahkan bisa sangat jauh berbeda.
15

 Lebih lanjut, Winter menjelaskan bahwa 

terdapat empat elemen personalitas yaitu Temperamen, Konteks Sosial, Kognisi, 

dan Motif.
16

  

Pertama, Temperamen berhubungan dengan tingkat emosi pemimpin dan 

kekuatan atau kecepatannya dalam memberikan respon terhadap sesuatu, dimana 

                                                           
14

 Abubakar Eby Hara, 2011, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri; Dari Realisme sampai 

Konstruktivisme, Bandung: Nuansa Cendekia, hal. 81-82 
15

 Ibid., hal.115 
16

 Ibid. 
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emosi sesaat pun yang dialami oleh seorang pemimpin mampu mempengaruhi 

kebijakan politik luar negeri yang dia ambil. Temperamen seorang Presiden 

menunjukkan bagaimana sosok, attitude dan karakter yang dimiliki.
17

 Jika melihat 

personalitas berbagai pemimpin negara atau presiden di dunia dari segi 

temperamennya, maka akan  ada  temperamen yang melekat dan menjadi ciri khas, 

mulai dari yang pasif, agresif, kaku, humoris, meledak-ledak, berbicara blak-

blakan bahkan kurang bisa mengontrol emosi yang kemudian berakibat pada 

kebijakan yang dikeluarkannya sebagai presiden. Sebab, kebijakan tersebut juga 

yang menentukan posisi dan citra negara yang dipimpin pada seluruh dunia. 

Sederhananya temperamen segala hal yang berhubungan dengan gejala 

karakteristik atau kepribadian mulai dari sifat emosi seorang individu, kekuatan 

serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, fluktuasi hingga 

intensitas suasana hati invidu tersebut. Begitu pun yang ada dalam seorang 

pemimpin sebagai individu, emosi yang ada dalam dirinya ikut memainkan peran 

penting dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
18

  

Temperamen bisa menjadi hal positif atau modal bagi seorang pemimpin 

ketika ia mampu mengolah dan menempatkannya. Sebaliknya, menjadi bumerang 

jika pemimpin tersebut dianggap terlalu temperamental, sehingga berdampak pada 

kebijakan yang dikeluarkan. Seorang pemimpin harus melihat suatu permasalahan 

sebagai situasi yang harus dipertimbangkan sebaik mungkin, karena baik 

buruknya akan berdampak pada negara dan sering kali kebijakannya bersifat 

                                                           
17

 Alex Mintz and Karl DeRouen, Op.Cit. hal.115 
18

 What Is Presidential Temperament?, diakses melalui  

https://www.theravive.com/today/post/what-is-presidential-temperament-0003076.aspx, 

(11/3/2018, 19:19) 

https://www.theravive.com/today/post/what-is-presidential-temperament-0003076.aspx
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subjektif. Karena bersifat subyektif, temperamen atau sensitifitas setiap orang 

berbeda, cara melihat suatu masalah dan kebijakannya pun berbeda. Semakin 

sensitif dan responsif seorang pemimpin maka semakin tinggi tingkat emosi 

(Temperamen). Sehingga tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan bersifat 

memaksa, sepihak, tanpa kompromi, dan kepentingan pihaknya adalah yang 

utama. 
19

  

Setelah membahas Temperamen, kedua adalah Konteks Sosial. Menyadari 

bahwa dalam setiap diri individu pasti memiliki sisi Temperamen. Hanya saja saja 

apakah sifat Temperamennya berkembang atau tidak tergantung dari Konteks 

Sosial yang mempengaruhi cara personalitasnya tumbuh dan berkembang. 

Konteks Sosial dapat diamati dengan melibatkan faktor-faktor seperti jenis 

kelamin, kelas, ras, budaya, etnis, dan generasi.
20

 Dengan kata lain, bahwa 

konteks sosial berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan sosial tempat seorang 

individu lahir, tumbuh dan berkembang serta interaksi seorang individu dengan 

individu lain atau individu dengan lingkungan sekitarnya yang kemudian 

mempengaruhi karakter atau personalitas yang ada dalam dirinya. Bentuk 

pengaruhnya bisa berupa harga diri, etos kerja, kebanggaan, kesadaran, cara dia 

memandang orang lain, dan tidak jarang individu menganggap bahwa harus ada 

penyesuaian sosial miliknya terhadap orang lain. Seseorang biasanya lebih suka 

berinteraksi dengan orang lain yang memiliki persamaan dalam konteks sosial 

karena itu mempermudah proses interaksi. 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Alex Mintz and Karl DeRouen, Op.Cit. 
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Konteks sosial dimulai sejak kecil dan mempengaruhi perkembangan 

personalitas seseorang. Mulai dari kehidupan keluarga seperti asuhan atau proses 

belajar yang didapat dalam keluarga, interaksi antara anak dan orang tua dan 

interaksi antara ayah dan ibu yang dilihat oleh anaknya mempengaruhi 

personalitasnya. Biasanya latar belakang keluarga akan terus mengalir dalam diri 

anak. Sebab, proses asuhan dari orang tua dipengaruhi oleh latar belakang 

keluarga itu sendiri. Memberikan nasehat adalah salah satu jenis penanaman dan 

pembentukan personalitas pada anak.
21

 Setelah keluarga, anak mulai mengenal 

lingkungan lebih luas misalnya kehidupan sekolah dan teman sebayanya. Latar 

belakang pendidikan dan teman sepermainan inilah yang kemudian 

mempengaruhi interaksi sosialnya dengan orang lain. Ketika individu tersebut 

menjadi presiden suatu negara, konteks sosial sebelum menjadi pemimpin tidak 

bisa diabaikan. Karena akan membantu ia dalam memahami lingkungan 

kepemimpinannya dan jenis keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan. 

Dalam kebijakan pelarangan imigran ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada 

unsur Sara atau identifikasi profiling di dalamnya. AS dengan kehidupan sosial 

yang beragam mulai dari agama, budaya, etnis, sampai kebiasaan. Apalagi AS 

menjadi salah satu tujuan bagi para pendatang (imigran),` termasuk imigran 

Muslim dari berbagai negara sehingga muncul ketegangan antara negara keduanya. 

Ketegangan tersebut dikaitkan dengan aksi terorisme yang kerap diidentikkan 

dengan imigran yang datang negara Muslim. Bukan hal baru tentang 

permasalahan AS dengan terorisme, apalagi semenjak ada isu ISIS yang 

                                                           
21

Mike M. Webster and Ashley J. W. Ward, 2010, Personality and social context, diakses melalui 

https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2010.00169.x (12/3/2018, 16:19) 

https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2010.00169.x
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menyatakan kebenciannya dan melakukan serangan ke negara–negara Barat 

seperti AS yang telah mengakibatkan banyak korban. Banyak pula yang menilai 

bahwa kebijakan itu sebagai bentuk deskriminasi dan sikap anti Islam oleh Trump. 

Bagi Trump, Islam dan imigran negara Muslim adalah ancaman bagi AS. Selama 

masa kampanye, Trump dinilai cenderung menebarkan benih kebencian terhadap 

Islam dan Muslim di tengah warga AS dan melarang umat Muslim masuk ke 

negaranya.
22

 

Di sisi lain, superioritas White Supremacy yakni adanya perasaan manusia 

lainnya berdasarkan ras, etnik, suku, dan warna kulit begitu dalam. Padahal jelas 

dalam konstitusi AS menjamin persamaan dan keadilan, justice for all, namun 

tetap saja adanya perasaan superiotas menjadi penghalang utama dalam 

pengimplementasian konstitusi AS secara ideal.
23

 Adanya kekhawatiran bahwa 

pendatang atau imigran sebagai kaum minoritas menguasai AS seperti mengambil 

lapangan pekerjaan atau imigran tersebut bisa dianggap menjadi ancaman 

keamanan AS karena dikaitkan dengan isu terorisme yang dibawa oleh imigran 

Muslim.  

Ketiga, Kognisi, berbeda halnya dengan Konteks Sosial yang mana 

individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan personalitasnya adalah hasil dari 

interaksi tersebut (belum ada unsur penolakan), sedangkan Kognisi meski sama-

sama dipengaruhi lingkungan tapi ada proses berfikir terlebih dahulu yang 

                                                           
22

 Islamophobia di AS Meningkat Terkait Kampanye Donald Trump, diakses dalam 

http://republika.co.id/berita/internasional/global/16/11/05/og5cla368-islamophobia-di-as-

meningkat-terkait-kampanye-donald-trump (11/3/2018, 19:21) 
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 Peggy Melati Sukma dan Imam Shamsi Ali, 2017, Menjejak Amerika: Kuketuk Langit dari Kota 

Judi, Jakarta: Noura (PT Mizan Publika), hal. 264 
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berhubungan dengan faktor-faktor tertentu seperti keyakinan, nilai, dan sikap.
24

 

Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan lalu menganalisis, 

menilai, membayangkan dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk bahasa. 

Setelah melalui proses itu, bisa saja seseorang itu percaya atau tidak, meyakini 

atau tidak, kemudian dapat memengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya 

memengaruhi sikap mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang 

akan sesuatu berarti sama saja mengubah sikap mereka.  

Dengan kata lain, Kognisi memiliki keterkaitan dengan persepsi. Kognisi 

dapat diartikan sebagai proses pengolahan informasi, sedangkan persepsi adalah 

bagaimana akal memproses informasi-informasi yang masuk. Dalam kognisi dan 

persepsi ini, terdapat batasan-batasan yang membangun seperti halnya stereotip, 

prasangka, dan pengetahuan yang di setiap satu individu dengan individu yang 

lainnya belum tentu sama. Setiap individu pasti memiliki kognisi yang berbeda 

yang berdampak pada persepsi yang beragam. 
25

Termasuk bagi setiap pemimpin 

negara, persepsi dan prasangkanya dalam melihat suatu permasalahan atau isu 

juga akan berbeda dan menghasilkan kebijakan yang berbeda pula. Lingkungan 

atau kelompok di sekitar pemimpin akan menjadi pihak yang mengintervensi 

bagaimana kepemimpinannya, cara pemimpin melihat permasalahan serta 

kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk penyelesaiannya.
26

  

Jika berbicara tentang kognisi dan persepsi seorang pemimpin negara, 

berarti salah satunya berhubungan dengan partai asal kandidat itu dicalonkan. Ada 

pemimpin yang konsisten dengan satu partai dan ada yang sering berganti partai 

                                                           
24

 Alex Mintz and Karl DeRouen, Op.Cit. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 



26 

 

karena merasa prinsipnya tidak cocok dengan ideologi partai tersebut dan 

menemukan partai yang sesuai, hingga mempengaruhi kepemimpinan dan 

kebijakan yang dikeluarkan. Di AS, ada dua partai besar yakni Partai Reublik dan 

Partai Demokrat. Ketika memutuskan untuk bergabung ke salah satu partai, 

berarti ideologi partai itulah yang sesuai dengan prinsip orang tersebut. Donald 

Trump yang berasal dari Partai Republik ini tentu akan mempengaruhi Donald 

Trump dalam pengambilan kebijakan. Partai Republik dengan ideologi yang 

cenderung konservatif dan gaya kepemimpinan ala Partai Republik yang 

cenderung militeristik dan kaku. Partai Republik merupakan partai yang memiliki 

pandangan negatif tentang kaum Muslim dan percaya bahwa kekerasan di AS 

merupakan perbuatan dari kaum Muslim. Berdasarkan pandangan negatif Partai 

Republik tentang kaum Muslim inilah yang menjadi salah satu latar belakang 

mengapa Trump melakukan tindak representasi negatif terhadap kaum Muslim 

dalam pidatonya.
27

 

Kemudian, keempat Motif, emosi/kesensitifan atau Temperamen, Konteks 

Sosial dan Kognisi mempengaruhi sikap pemimpin ketika memotivasi tujuan-

tujuan yang akan didapatkan melalui kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang 

dihasilkan akan disesuaikan dengan Konteks Sosial setelah melewati proses 

Kognisi. Semakin sensitif seseorang terhadap suatu masalah, semakin besar 

keinginan (motif) untuk menyelesaikannya.
28

 Karena Motif dapat diartikan 

sebagai sebuah alasan kuat, dorongan atau penggerak seseorang untuk melakukan 
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suatu tindakan. Sehingga dengan tindakan tersebut seorang individu dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Motif atau motivasi membuat seorang individu 

semangat atau bahkan bersikeras terhadap tujuannya dan perlu sikap hati-hati 

ketika menentukan arah atau jenis tindakan agar selaras dengan tujuan yang 

diinginkan. Begitu pun dengan seorang pemimpin yang dituntut membuat 

kebijakan-kebijakan yang mampu mewujudkan kepentingan nasional negaranya.
29

  

Setiap kebijakan memiliki motif yang berbeda, seperti alasan keamanan, 

penguatan militer, ekonomi, hubungan kerja sama, dan sebagainya. Personalitas 

seorang pemimpin membantu melihat motif yang diprioritaskan. Mewujudkan apa 

yang benar-benar sedang warga negaranya sedang butuhkan merupakan tujuan 

atau hasil akhir yang diinginkan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan dan hal 

tersebut dapat menjadi mekanisme pertahanan pemerintahannya.  

Motif juga berhubungan dengan alasan kuat mengapa presiden atas nama 

negara mengeluarkan kebijakan tersebut. Ketika mengeluarkan kebijakan berarti 

sudah ada cara-cara yang digunakan agar menguntungkan kepentingan nasional 

negara tersebut. America First merupakan slogan pemerintahan Trump. Baginya, 

selalu menempatkan AS sebagai yang utama. Tak hanya berlaku soal kebijakan 

ekonomi yakni lapangan pekerjaan, America First juga ditekankan pada setiap 

kebijakannya. Misalnya melindungi Amerika Serikat dari ancaman teroris yang 

dapat menganggu keamanan nasional Amerika Serikat serta menjaga identitas asli 

AS.
30
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Berdasarkan empat poin di atas, membantu penulis nantinya untuk 

mengidentifikasi personalitas Trump yang perkembangan personalitasnya 

menunjukkan sikap berani dan tidak mau berkompromi terkait kebijakan yang 

dikeluarkan. Jika terjadi krisis dalam situasi politik selalu dianggap sebagai 

permasalahan dan harus menang atas lawan. Namun, sebenarnya pusat 

perhatiannya bukanlah menyelesaikan masalah tetapi bagaimana mengambil sikap 

untuk mendominasi lawan.  

Meskipun tanpa melakukan wawancara langsung dengan objek. Tapi bisa 

dilakukan melalui berbagai sumber misalnya berita tentang tokoh, hasil 

wawancara, atau pidato-pidato tokoh selama masa kampanye hingga sekarang. 

Sehingga kita dapat menetapkan sejumlah kelompok kepribadian yang relevan 

dengan FPDM (Foreign Policy Decision Making), mulai dari pemimpin yang 

nasionalisme, memiliki kepercayaan tinggi, kemampuan untuk mengendalikan 

peristiwa, ketidakpercayaan pada orang lain, bias dalam kelompok, kebutuhan 

akan kekuasaan, cara pemimpin mengatasi masalah, pemeliharaan kelompok dan 

berhubungan dengan orang lain serta kompleksitas konseptual.  Profil 

menghasilkan sejumlah orientasi, diantaranya ekspansionis, aktif independen, 

berpengaruh, mediator, oportunis, dan perkembangan. Orientasi berasal dari 

analisis empat elemen di atas. Misalnya, pemimpin yang mendemonstrasikan 

unsur motivasi kekuatan, kepercayaan akan kemampuan untuk mengendalikan 

kejadian, kompleksitas kognitif, dan kepercayaan diri dianggap berpengaruh serta 

keinginan untuk mempengaruhi urusan luar negeri melalui peran kepemimpinan.
31
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Melihat personalitas Trump sebagai pemimpin dalam mengeluarkan 

kebijakan, Trump adalah contoh presiden dengan kepercayaan diri (self confident) 

yang tinggi. Hal ini terlihat dari sikapnya yang arogan dan banyak juga yang 

menilai bahwa dia memiliki sifat narsis serta berani mengambil risiko tinggi atas 

kebijakan yang dikeluarkan. Ciri-ciri personalitas ini membentuk dirinya dan 

perilakunya selama masa jabatan terutama saat mengeluarkan kebijakan 

penahanan dan pelarangan imigran dari negara Muslim masuk ke AS.  

 

1.6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan alat yang digunakan oleh penulis untuk 

memperoleh dan menganalisa data-data dan informasi yang diperlukan dan 

berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis yakni tentang personalitas 

Trump dan pengaruhnya terhadap kebijakan pelarang imigran Muslim ke AS. 

 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Peneliti memposisikan penelitian ini berdasarkan pembagian antara unit 

analisa dan unit eksplanasi. Dalam penelitian ini, unit analisa atau variabel 

dependennya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump sebagai 

individu yang memimpin AS, sedangkan unit eksplanasi atau variabel 

independennya adalah perilaku individu atau kelompok yakni Trump sebagai 

pengambil kebijakan (decision maker). Lalu, peneliti memposisikan penelitian ini 

pada kelompok tingkat analisa individu-individu yang dikenal dengan nama 

analisa korelasionis, karena unit eksplanasinya berada pada tingkat sama dengan 
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unit analisanya. Dengan demikian, penelitian ini berada pada tingkat analisa 

individual yang mengacu pada cara Trump sebagai negarawan dalam “mendesain” 

kebijakannya.  

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan fenomena yang 

diangkat dalam judul penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif, yang mana penelitian ini nantinya mampu menjelaskan atau 

menjawab pertanyaan  tentang personalitas Trump dalam melihat masalah imigran 

Muslim dan teroris yang kemudian mempengaruhinya dalam mengeluarkan 

kebijakan pelarangan imigran Muslim ke AS tersebut. Penelitian ini juga 

termasuk dalam penelitian eksplanatif induktif karena penulis berusaha mencari 

dan menjelaskan permasalahan terlebih dahulu, kemudian mencari dan 

menetapkan teori atau konsep yang akan digunakan untuk menjelasakan topik 

terkait. 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai 

bagaimana personalitas Trump yang mempengaruhi ia dalam pengambilan 

keputusan yakni kebijakan pelarangan imigran tujuh negara tersebut, maka 

peneliti menggunakan analisa data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan adanya 

reduksi data, penyajian data atau informasi yang berhubungan dengan topik 

kemudian penarikan kesimpulan. Teknik analisa data kualitatif pun diperoleh 
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dengan berbagai teknik pengumpulan data mulai dari membaca beberapa referensi 

artikel, buku, skripsi, tesis, menonton video kampanye, pidato, debat Presiden AS, 

video tentang Trump dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui personalitas Trump yang mempengaruhinya dalam 

mengeluarkan kebijakan larangan imigran negara mayoritas muslim ke AS. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik 

library research (studi pustaka), dimana penulis berusaha mengumpulkan data-

data dan informasi-informasi melalui data dan literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat seperti mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, 

tesis, berita, video, ataupun data-data dari sumber resmi di internet. 

  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Materi 

Penelitian ini berfokus untuk menjawab permasalahan tentang personalitas 

Donald Trump yang mempegaruhinya dalam mengeluarkan kebijakan pelarangan 

imigran dari tujuh negara muslim. Penulis akan menjelaskan mengenai latar 

belakang, perspektif individu serta personalitas Trump yang mempengaruhi 

kebijakan pelarangan imigran tujuh negara Muslim ke AS tersebut. 

1.6.5.2 Batasan waktu 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan waktu yakni dimulai 

ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat khususnya saat kebijakan 
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tersebut dikeluarkan pada 27 Januari 2017 hingga 20 Januari 2018 yakni 

bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Trump karena salah satu isu yang 

dibahas dalam satu tahun kepemimpinan Trump adalah kebijakan larangan 

imigran Muslim tersebut. Selain itu, berbagai hal yang terjadi sebelumnya 

dianggap penting karena menjadi sebab peristiwa-peristiwa selanjutnya dan 

penting untuk dibahas guna membantu penulis dalam menjawab permasalahan 

yang diangkat. 

 

1.7  Hipotesis 

Dari uraian di atas penulis menarik hipotesis bahwa kebijakan pelarangan 

imigran Muslim ke Amerika Serikat dipengaruh oleh faktor personalitas Donald 

Trump sebagai individu dalam melihat imigran Muslim sebagai suatu masalah 

karena dianggap sebagai sumber teroris. Hal ini dapat dilihat melalui empat 

elemen personalitas yaitu Temperamen, Konteks Sosial, Koginisi, dan Motif. 

Empat elemen itu dapat dilihat mulai dari latar belakang hingga lingkungan dan 

kelompok sekitar mempengaruhinya dalam melihat suatu permasalahan serta 

penyelesaiannya.  

Bagi Trump yang berlatarbelakang pebisnis, politikus yang handal adalah 

penjual yang handal. Kehidupannya yang juga akrab dengan dunia militer juga 

mempengaruhi temperamen Donald Trump sebagai pemimpin yang serius, kaku 

dan tegas. Trump memiliki temperamental atau sensitifitas yang tinggi terhadap 

masalah Kelompok Islam Radikal yang dinggap datang melalui imigran negara 
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Muslim. Konteks Sosial dalam kebijakan itu memperlihatkan bagaimana Trump 

hidup dan berkembang menjadi warga AS yang mengagungkan nilai-nilai sosial 

AS (white supremacy).  

Deskriminasi dan anti Islam pun bukan hal baru di AS. Pandangan Trump 

tentang anti Islam sudah kontras dan ditekankan ketika masa kampanye dan janji 

kampanyenya terhadap imigran Muslim. Lalu, kognisi yaitu nilai dan keyakinan 

Trump erat hubungannya dengan dia yang berasal dari Partai Republik. Gaya 

kepemimpinan dan kebijakan ala Partai Republik yang konservatif dan sangat 

mengecam ekstrimisme Islam dan teroris. Sehingga demikian menjadikannya 

pemimpin yang agresif dan berani mengambil risiko. Pandangan Trump tentang 

masalah isu imigrasi Muslim menguatkan motif implementasi kebijakan 

pelarangan imigran Muslim tersebut yakni berdalih dengan slogannya Make 

America Great Again dan America First yakni melindungi negaranya dengan 

mengeluarkan pelarangan dan perketatan terhadap imigran Muslim tujuh negara 

yang dianggap membawa ancaman teroris, mengancam persaingan mendapatkan 

pekerjaan, dan identitas nasional AS. 

 

1.8   Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari, bab I 

(Pendahuluan), bab II, bab III, dan bab IV (Penutup). Bab I (Pendahuluan) dibagi 

menjadi beberapa poin yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, penelitian terdahulu, landasan teori, metode, variabel dan level analisa, 

tipe, teknik analisa dan pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, hipotesis, 
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dan sistematika penulisan. Bab I (Pendahuluan) sebagai bagian perkenalan guna 

menjelaskan secara garis besar tentang topik yang ingin diangkat, alasan 

pemilihan judul, serta ulasan-ulasan lain untuk menunjang data dan kebutuhan 

penelitian.   

 Bab II, secara garis besar membahas tentang kepemimpinan Trump Dan 

isu imigran Muslim di AS, dibagi dalam beberapa poin yakni biografi dan 

perjalanan politik Trump sebagai upaya penulis memperkenalkan individu yang 

diangkat dalam topik ini kepada pembaca, lalu bagaimana proses terpilihnya 

Trump dan transisi pemerintahan AS, politik luar negeri AS di bawah Trump dan 

permasalahan imigran, khususnya perlakuan khusus terhadap imigran Muslim di 

AS. 

Bab III, analisis elemen personalitas terhadap pandangan trump tentang isu 

imigran Muslim dan kelompok Islam radikal. Penulis menjelaskan elemen 

personalitas yang ada dalam diri Trump dari segi Temperamen, Konteks Sosial, 

Kognisi, dan Motif sehingga membentuk Trump yang sekarang khususnya ketika 

menjadi Presiden AS. Penulis fokus pada faktor personalitas yang mempengaruhi 

pandangan dan akhirnya mengakibatkan Trump mengeluarkan kebijakan 

pelarangan imigran Muslim ke AS. Meski kebijakannya menimbulkan aksi kontra 

dari berbagai pihak. 

Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan dari bab I, II, dan III.tentang 

personalitas Trump yang mempengaruhimya dalam mengeluarkan kebijakan 

larangan imigran Muslim tersebut serta saran kepada penulis-penulis selanjutnya 

yang ingin membahas topik yang sama atau berkaitan. 


