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BAB II 

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN ISU IMIGRAN MUSLIM DI 

AMERIKA SERIKAT 

Dalam bab ini, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran umum 

tentang biografi Trump, latar belakang, dan perjalanan politik hingga berhasil 

menduduki kursi kepresidenan AS ke 45. Lalu, membahas tentang transisi 

kepemimpinan AS di bawah Donald Trump. Tidak lengkap jika BAB II ini tidak 

menjelaskan tentang isu imigran yang menjadi topik peneitian. Oleh karenanya, 

penulis mencoba menjelaskan tentang imigran di AS, khususnya imigran Muslim 

yang menjadi salah satu isu penting di AS. Pandangan dan stigma tentang Islam 

dan teroris yang melahirkan sikap anti Muslim. Negara-negara yang menjadi asal 

imigran Muslim diwaspadai sebagai sumber teroris dan mengancam keamanan AS. 

Dengan alasan keamanan nasional Donald Trump menetapkan negara-negara 

yang diwaspadai dan memberlakukan larangan masuk ke AS.    

2.1  Biografi dan Perjalanan Politik Donald Trump 

Donald John Trump atau Donald Trump lahir di Queens, New York, pada 

14 Juni 1946 dengan latar belakang sebagai wirausahawan dan pebisnis yang 

sukses dari Amerika Serikat dengan orang tua Fred Trump dan Mary Anne Trump. 

Trump memiliki tiga saudara yaitu dua perempuan dan satu laku-laki. Kakak 



36 

 

tertua Trump yakni Maryanne Trump Barry merupakan seorang hakim federal. 

Trump pernah menikah sebanyak tiga kali yakni dengan Ivana Zelnickova (1977-

1992), Marla Maples (1993-1999), dan Melania Knauss (2005) yang sekarang 

mendampingi Trump dalam kepemimpinannya sebagai Presiden Amerika Serikat. 

Pernikahannya dengan Ivana, Trump memiliki tiga orang anak bernama Donald Jr, 

Ivanka dan Eric. Sedangkan dengan Marla Maples memiliki satu orang anak 

bernama Tiffany. Tahun 2005 Trump menikah dengan Melania Knauss dan hasil 

pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yakni Barron.32 

Berbicara tentang kehidupan Trump, sebelum menjabat sebagai Presiden 

Amerika Serikat ke 45, Trump adalah seorang pebisnis yang sukses dengan 

berbagai keberhasilan yang dicapai. Misalnya Trump adalah presiden The Trump 

Organization dan pendiri Trump Entertaiment Resort.33 Masa kecil Trump sudah 

akrab dengan bisnis karena ayah dan kakeknya Frederick Trump memang seorang 

pebisnis, ahli pembangunan dan pemasaran Real Estate di New York. Dari situlah 

darah bisnis dalam dirinya mengalir.  

Selain akrab dengan dunia bisnis, ternyata pada usia 13 tahun Trump 

pernah dikirim ke Akademi Militer New York yang sebelumnya ia sekolah di The 

Kew-Forest School di Forest Hills, Queens. Pemindahan Trump dengan harapan 

kelak ia akan menjadi orang yang tangguh, disiplin, dan tegas. Trump pun 

mendapatkan beberapa penghargaan akademis serta mampu menjadi kapten tim 

                                                             
32 Donald John Trump Biography, diakses melalui http://www.potus.com/djtrump.html (12/04/17, 

16:12 WIB) 
33  Biografi Donald Trump Dari Kebangkrutan Menuju Kursi Kepresidenan, diakses melalui 

http://simomot.com/11/10/biografi-donald-trump-dari-kebangkrutan-menuju-kursi-kepresidenan-

/&ei=VQOKDMUT&lc=n (12/04/17, 16:02 WIB) 

http://www.potus.com/djtrump.html
http://simomot.com/11/10/biografi-donald-trump-dari-kebangkrutan-menuju-kursi-kepresidenan-/&ei=VQOKDMUT&lc=n
http://simomot.com/11/10/biografi-donald-trump-dari-kebangkrutan-menuju-kursi-kepresidenan-/&ei=VQOKDMUT&lc=n


37 

 

baseball pada tahun 1964. 34  Latar belakang Trump yang sudah akrab dengan 

dunia militer ternyata mempengaruhi sikap atau kepribadiannya, yakni ia menjadi 

seseorang yang tegas. Selain pernah dikirim ke sekolah militer, di kampus Trump 

juga pernah dipromosikan. 

Lalu beranjak dewasa, guna mendukung jiwa bisnisnya, Trump berkuliah 

di Universitas Fordhan selama dua tahun sebelum pindah ke Wharton School di 

Universitas Pennsylvania hingga tahun 1968 Trump memperoleh gelar sarjana 

ekonominya. Setelah lulus, Trump bergabung dengan perusahaan Real Estate 

ayahnya, The Trump Organization. Selain itu, Trump juga memiliki Organisasi 

Miss Universe yang melahirkan Miss Universe, Miss USA, Miss Teen USA, 

Trump University, Trump Buffet, Trump Catering, dan masih banyak perusahaan 

lainnya.35 Selain itu, Donald Trump sudah cukup dikenal di media. Tahun 2004, 

Donald Trump menjadi produser eksekutif dan pembawa acara di NBC acara 

realitas, The Apperentice yang merupakan acara berformat kompetisi di mana 

pebisnis-pebisnis muda bersaing untuk menjadi seorang businessman atau 

businesswoman terbaik.36 

Sebagai orang yang berlatar belakang pebisnis, bukan berarti tahun 2016 

menjadi kali pertama Trump bersentuhan dengan politik. Trump pernah berganti 

partai beberapa kali, diantaranya Trump pernah menjadi seorang Republikan, 

                                                             
34 Fariza Calista, Biografi dan Profil Lengkap Donald Trump–Presiden Amerika Serikat Ke-45, 

diakses dalam http://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-donald-trump/ (03/05/18, 

19.03 WIB) 
35 Ibid. 
36  Reality Show The Apprentice - Di Musim Terbarunya, Peserta Akan Dipecat Arnold 

Schwarzenegger!, diakses melalui http://style.tribunnews.com/2016/08/23/reality-show-the-

apprentice-di-musim-terbarunya-peserta-akan- dipecat-arnold-schwarzenegger (03/05/18, 19.06 

WIB) 

http://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-donald-trump/
http://style.tribunnews.com/2016/08/23/reality-show-the-apprentice-di-musim-terbarunya-peserta-akan-
http://style.tribunnews.com/2016/08/23/reality-show-the-apprentice-di-musim-terbarunya-peserta-akan-
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kemudian seorang independen, seorang Demokrat, lalu seorang Republikan. 

Kemudian akhirnya mencalonkan diri menjadi kandidat presiden Amerika Serikat 

ke 45 dari Partai Republik. Karena terlalu sering mengganti posisi politiknya, 

Thomas P. Miller, seorang health care policy expert at the conservative American 

Enterprise Institute mengatakan kepada Trump bahwa “His hair has been more 

permanent than his political positions”. 37  Hal tersebut mencerminkan aliansi 

politik Trump yang berubah dengan cepat. 

Terkait perjalanan politik Trump, sejak 1987 Trump sudah terdaftar 

sebagai anggota Partai Republik, namun tahun 1999, Trump mundur dari Partai 

Republik, ia mengatakan bahwa Partai Republik benar-benar “gila”. Trump 

kemudian berunding dengan konsultan politik Roger Stone tentang kemungkinan 

pemilihan presiden sebagai kandidat dari Partai Reformasi, organisasi politik yang 

didirikan oleh sesama miliader Ross Perot. Trump baru mulai terjun untuk 

pencalonan presiden pada 1999 dan mencoba peruntungannya di pemilihan 

presiden Amerika Serikat 2000. Mewakili Partai Reformasi, Trump mengusung 

tema "The America We Deserve". Saat itu, Trump menggandeng Oprah Winfrey 

sebagai pasangan pencalonannya, yang diekspektasikan menjadi calon wakil 

presiden Amerika Serikat. Namun, upaya Trump menuju Gedung Putih dihalangi 

kurangnya dukungan dari Partai Reformasi, setelah pendukung besarnya keluar 

dari keanggotaan partai tersebut. Februari 2000, Trump memutuskan untuk 

hengkang dari pencalonan, dan pemilihan presiden Amerika Serikat 2000 

dimenangkan oleh George W Bush. Tahun 2001, Trump keluar dari Partai 

                                                             
37 Timothy Noah, 2015, “Will The Real Donald Trump Please Stand Up?” Politico, diakses dalam 

https://www.politico.com/story/2015/07/will-the-real-donald-trump-please-stand-up-120607 

(17/05/18, 10.08 WIB) 

https://www.politico.com/story/2015/07/will-the-real-donald-trump-please-stand-up-120607
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Reformasi untuk mendaftar sebagai seorang Demokrat. Dia mengatakan bahwa 

ekonomi akan lebih baik di bawah Demokrat dan pada 2011 memilih untuk 

berstatus sebagai anggota independen. Kemudian pada April 2012 kembali lagi 

kepada Partai Republik jadi pilihannya. Idenya untuk mencalonkan diri sebagai 

Presiden AS sebenarnya sudah datang sejak 1988, saat dirinya tampil dalam acara 

'Oprah Winfrey Show'. Donald Trump juga sempat berpikir untuk mencoba 

peruntungannya di ajang pemilihan Gubernur New York pada 2006 dan 2014, 

namun selalu urung diri. 38 

Februari 2015, Trump mulai mempersiapkan diri secara penuh untuk 

pencalonan presiden di pemilihan presiden AS 2016. Ia resmi mengumumkan 

pencalonannya pada Juni 2015 dan mulai aktif berkampanye dengan mengusung 

tema Make America Great Again dan langsung menjadi calon unggulan dari Partai 

Republik. Oleh karena itu, Mei 2016 para pesaingnya di Partai Republik 

menghentikan kampanyenya masing-masing. Kemudian Juli 2016, ia secara resmi 

dicalonkan sebagai presiden pada Konvensi Nasional Republik 2016. Awal 

kampanye Trump mendapat liputan media dan perhatian luas di dalam maupun 

luar negeri. Setelah memenangkan suara mayoritas, akhirnya Trump pada 

November 2016 secara resmi terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke 45 

pada pilpres 2016 tersebut, ia mengalahkan calon Partai Demokrat, Hillary 

Clinton. Kemudian, Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2017. Trump 

merupakan orang tertua yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yaitu 

pada usia 70 tahun. 

                                                             
38 Ruth Vania C, Perjalanan Politik Donald Trump, Presiden Baru Negeri Paman Sam, diakses 

dalam http://www.tribunnews.com/internasional/2017/01/20/perjalanan-politik-donald-trump-

presiden-baru-negeri-paman-sam?page=2., Tribunnews.com 

http://www.tribunnews.com/internasional/2017/01/20/perjalanan-politik-donald-trump-presiden-baru-negeri-paman-sam?page=2
http://www.tribunnews.com/internasional/2017/01/20/perjalanan-politik-donald-trump-presiden-baru-negeri-paman-sam?page=2
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Mendeskripsikan tentang biografi Trump, Michael D’Antonio seseorang 

yang pernah melakukan wawancara dengan Trump untuk kebutuhan biografi 

pengusaha tajir pada tahun 2015, dalam wawancara tersebut Trump 

mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang gemar berkelahi saat SMA. Sifatnya 

yang memiliki ketakutan terhadap orang asing dan khawatir tempat hidupnya 

bergantung akan menghilang suatu hari nanti. Nampaknya Trump juga memiliki 

sifat bahwa ia tidak mau tahu soal dirinya dan tidak mau orang lain tahu tentang 

kehidupannya. Trump seolah-olah hidup dalam dunia atau imajinasi yang ia 

ciptakan sendiri.39 

Melalui BBC, D’Antonio menggunakan wawancara tersebut untuk 

menulis biografi Trump yang kemudian diberi judul “The Truth About Trump”. 

Dituliskan bahwa, pertama Trump adalah seorang pemberontak, sikapnya yang 

pemberontak membuat ia benci dengan masa lalunya dan selalu fokus dengan 

masa sekarang. Trump juga tidak suka menganalisis diri sendiri sebab ia benci 

dengan apa yang ia lihat. Kedua, Trump gemar berkelahi, karena sikap 

pemberontaknya sering kali berkelahi terutama pada masa kecilnya. Itulah kenapa 

ia sangat benci untuk membicarakan masa kecilnya. Ketiga, sikap Trump yang 

tidak bisa menerima kekalahan, meski berkali-kali mengalami lika liku 

kebangrutan usahanya, Trump tidak pernah menyerah. Ia merasa dirinya tak 

pernah gagal, dan kalau pun gagal, ia akan mengubah kegagalan itu sampai 

menajdi sebuah kesuksesan. Keempat, senang namanya tercetak, artinya bahwa ia 

merasa menarik ketika namanya tampil dalam sebuah majalah, trofi, dan bahkan 

                                                             
39 Sean Illing, Trump biographer: "He's an actor who's been playing himself for his entire life, 

diakses melalui https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/1/25/14357474/donald-trump-

2016-election-barack-obama-dantonio-mark-media  (26/8/2018, 14:52 WIB) 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/1/25/14357474/donald-trump-2016-election-barack-obama-dantonio-mark-media
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/1/25/14357474/donald-trump-2016-election-barack-obama-dantonio-mark-media
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dicatat oleh sejarah. Trump sangat menyukai ketika ada tim yang mengatur segala 

kegiatannya di media. Kelima, baginya politikus yang handal adalah penjual yang 

handal. Dengan kata lain, untuk menjadi politikus yang baik, seseorang harus 

menjadi salesman. Siapapun yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik harus 

mampu “menjual” keuntungan pada setiap orang. Keenam, bagi Trump 

kejujurannya membawa masalah. Baginya menyampaikan hal secara baik-baik 

bahkan sempurna tidak akan ada yang begitu memperhatikan, tetapi jika 

disampaikan secara jujur apa adanya akan menjadi berita besar.40  

 

2.2       Terpilihnya Donald Trump dan Transisi Pemerintahan AS 

Sejak awal tahun 2016, perhatian rakyat AS dan juga masyarakat 

internasional tertuju pada kampanye dan pemilihan pendahuluan di negara-negara 

bagian Amerika Serikat sebagai bagian dari pemilihan presiden pada bulan 

November. Terdapat banyak hal yang menarik untuk didiskusikan dan dianalisis 

terkait dengan kampanye dan pemilihan pendahuluan tersebut. Di antaranya 

adalah dinamika perolehan jumlah delegasi setiap kandidat yang dihasilkan dari 

pemilihan pendahuluan, saling serang secara verbal antar kandidat, khususnya di 

Partai Republik, sampai pada berbagai kontroversi yang dimunculkan oleh Trump. 

Sekalipun mengeluarkan banyak pernyataan yang membuat orang bingung atau 

bahkan marah, ternyata Trump berhasil mengamankan nominasi Partai Republik 

saat konvensi di Cleveland dan menjadi calon unggul dari Partai Republik. 

                                                             
40  7 'Bocoran' Kepribadian Donald Trump yang Tak Diketahui Orang, diakses melalui 

https://www.liputan6.com/global/read/2637121/7-bocoran-kepribadian-donald-trump-yang-tak-

diketahui-orang (12/04/17, 16:09 WIB) 

https://www.liputan6.com/global/read/2637121/7-bocoran-kepribadian-donald-trump-yang-tak-diketahui-orang
https://www.liputan6.com/global/read/2637121/7-bocoran-kepribadian-donald-trump-yang-tak-diketahui-orang
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Sebagai seseorang yang tidak pernah memegang jabatan politik, ternyata 

tidak menjadi alasan Trump untuk pesimis terhadap pencalonannya. Hillary 

Clinton dari Partai Demokrat menjadi lawan Trump dalam pemilihan presiden AS 

tersebut. Banyak yang kemudian membandingkan keduanya. Popularitas Trump 

juga tidak kalah dengan Clinton. Ketenarannya lebih terdorong akibat 

kehadirannya di acara-acara TV dan karirnya sebagai selebritis. Berkaitan dengan 

dukungan kedua calon, mengacu pada jajak pendapat Washington Post, 57% 

orang-orang kulit putih mendukung Trump sementara dukungan nonputih bagi 

Clinton sekitar 69%. Di kalangan perempuan keunggulan Clinton terhadap Trump 

adalah 52% dibandingkan 38%. Sementara di antara orang-orang kulit putih yang 

tak memiliki gelar perguruan tinggi, 65% mendukung Trump sementara dukungan 

bagi Clinton 25%.41  

Survei prediksi kemenangan pun dipegang oleh Clinton. Berdasarkan hal 

itu, banyak yang kemudian mengira jika Clinton yang akan memenangkan Pemilu 

AS tersebut. Namun, akhirnya Trump lah yang menjadi presiden AS ke 45 dengan 

perolehan 276 suara elektoral, mengalahkan Hillary Clinton yang mendapatkan 

218 suara.42 Terpilihnya Trump menimbulkan aksi protes dari pihak yang tidak 

mendukungnya. 20 Januari 2017 di Gedung Capitol di Washington DC, Trump 

bersama wakilnya Mike Pence dilantik dan mengucap janji sumpah. Bahkan pasca 

pelantikan pun, massa tidak menghentikan protes penolakan Trump atau yang 

disebut “Anti Trump”. Tidak hanya di kalangan rakyat sipil dan politikus, namun 

                                                             
41  Mengapa sekarang Donald Trump mengungguli Hillary Clinton?, diakses melalui 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160525_dunia_trump_clinton (2/8/2018, 15:47 

WIB) 
42 Ibid. 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160525_dunia_trump_clinton
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berbagai golongan selebriti pun banyak yang menyayangkan kemenangan Trump. 

43  

Terlepas dari aksi protes tersebut, terpilihnya Trump berarti menandakan 

perpindahan tangan untuk menduduki Gedung Putih dari presiden sebelumnya 

yakni Barack Obama. Hal ini juga adanya perubahan yakni dari Partai Demokrat 

ke Partai Republik. Melihat perbedaan ideologi dan nilai-nilai dari kedua partai 

akan mempengaruhi dinamika pemerintahan AS nantinya. Ketika membicarakan 

perbedaan antara Partai Republik dan Partai Demokrat, istilah konservatif dan 

liberal mengiringi penjelasan keduanya. Partai Republik bersifat lebih konservatif 

dan biasanya mengikuti tradisi yang telah ditetapkan. Sedangkan Partai Demokrat 

lebih liberal, terbuka dan percaya pada perubahan. Terkait perbedaan 

kepemimpinan kedua partai, Partai Republik cenderung moderat dan pragmatis 

Awal kepemimpinan, Trump sudah mengeluarkan berbagai kebijakan 

yang sebelumnya sudah dijanjikan pada masa kampanye dan tepat 29 April 2017 

menandakan 100 hari kepemimpinan Trump. Dalam hal kepemimpinan 100 hari 

pertama sangat diperhatikan oleh publik dan menjadi patokan kesuksesan presiden 

dalam memimpin. Namun, sayangnya saat itu Trump justru memperoleh 

dukungan lebih rendah jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. 

 

 

 

 

                                                             
43  Raih 276 Electoral Vote, Donald Trump Jadi Pemenang Pilpres AS!, diakses melalui 

https://news.detik.com/internasional/d-3341206/raih-276-electoral-vote-donald-trump-jadi-

pemenang-pilpres-as 
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Gambar 2.1: Tingkat dukungan pada 100 hari pemerintahan Presiden 

Sumber: www.bbc.com/indonesia 

100 hari pertama Trump memimpin AS menduduki posisi paling rendah 

yakni hanya 42%. Kebijakan larangan perjalanan dari beberapa negara 

bermayoritas umat Islam ke AS membuatnya semakin menurun. Kebijakan 

kerasnya menyangkut imigrasi yang mengesankan banyak pemilihnya dan 

pilihannya untuk Ketua Mahkamah Agung sudah dikukuhkan dan berhasil 

memulihkan kembali mayoritas kubu konservatif. Meski memiliki dukungan 

paling rendah, Trump tetap bisa mengimplemestasikan kebijakannya. Karena 

tingkat dukungannya di kalangan pemilih Partai Republik tetap di atas 80%. Partai 

Republik menguasai Parlemen dan Senat sehingga secara teori dia bisa 

mewujudkan agenda perundang-undangannya tanpa memperdulikan tingkat 

dukungan umum, selama dia bisa membuat anggota Partai Republik berpihak 

padanya.44 

 

                                                             
44  100 hari pemerintahan Presiden Donald Trump: Setiakah pada janji kampanye?, diakses 

melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39715949 (19/07/18,  19:56 WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39715949
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39715949
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2.3 Politik Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Kepemimpinan 

Donald Trump  

Hubungan antara pemimpin dengan politik luar negeri bukan hal yang 

baru untuk dibahas. Bahkan isu politik luar negeri sudah mulai mencuat dan 

mempengaruhi pemikiran publik untuk memilih presiden.  Artinya ada 

pembahasan apakah isu politik luar negeri yang diusung oleh kandidat 

berpengaruh atau tidak terhadap elektabilitasnya menjadi presiden terpilih. Disatu 

sisi, publik menggambarkan bahwa politik luar negeri tidak memainkan peran 

yang signifikan terhadap perilaku politik dan tidak menjadi faktor penentu dalam 

memiih presiden. Publik lebih mengutamakan isu-isu domestik dibandingan 

dengan isu-isu internasional yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi 

kualitas hidup mereka, misalnya ekonomi, pajak, pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan, dan hak-hak sipil.45  

Disisi lain, isu politik luar negeri telah mempengaruhi suara para pemilih 

dan mereka mempunyai sikap tentang politik luar negeri, pemilih menunjukkan 

bahwa mereka mempertimbangkan pula posisi kandidat dalam politik luar negeri. 

Kandidat yang cenderung menunjukkan kebijakan luar negeri yang tidak populer 

berisiko kehilangan dukungan yang signifikan. Posisi politik luar negeri 

memberikan dampak yang penting bagi perolehan suara kandidat dalam pemilihan 

presiden. Publik dalam menentukan presiden akan disesuaikan antara karisma 

seorang pemimpin dengan situasi krisis yang dihadapi pada masa itu dan dianggap 

dapat memimpin dengan tegas serta memberikan rasa aman dan perlindungan.  

                                                             
45 Nur Rachmat Yuliantoro. dkk, 2017, Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri 

Amerika Serikat, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah 

Mada, hal. 195 
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Dalam kasus ini, Trump pada masa kampanye telah menawarkan isu-isu 

politik luar negeri yang disesuaikan dengan krisis yang terjadi, kemudian 

dituangkan dalam janji-janji kebijakan semasa kampanye terutama berkaitan 

dengan keamanan nasional yang dikaitkan dengan isu imigrasi dan terorisme. 

America first menjadi pondasi setiap arah kebijakan AS di bawah kepemimpinan 

Trump. Slogan kampanye Make America Great Again menjadi tujuan yang ingin 

dicapai melalui berbagai kebijakan yang diluncurkan. Pada pidato pelantikannya, 

Trump kembali menegaskan sikap kerasnya untuk melawan dan menumpas 

kekuatan radikal yang menjadi ancaman global. Selain itu, dia juga menekankan 

bahwa setiap keputusan mengenai perdagangan, perpajakan, keimigrasian, dan 

persoalan luar negeri akan ditentukan untuk keuntungan para pekerja dan keluarga 

AS.46 

Jika melihat dari kebijakan yang dibuat, politik luar negeri AS di bawah 

kepemimpina Trump adalah Unilateralisme. dengan beberapa ciri, pertama, 

cenderung menolak atau memandang dengan skeptis konsep keamanan kolektif 

maupun organisasi internasional. Hal ini terlihat dari keluarnya Trump dari 

berbagai kerja sama atau organisasi internasional Kedua, menolak kompromi yang 

disyaratkan atau dimunculkan oleh kesepakatan atau kerja sama multilateral, 

karena kompromi merupakan bentuk kelemahan, khususnya ketika ia berdampak 

negatif pada kepentingan ekonomi domestik AS. Ketiga, Trump dalam berbagai 

kesempatan juga dengan sangat jelas menonjolkan kebijakan luar negeri yang 

lebih isolasionis. Keempat, kebijakan isolasionis Trump juga diwarnai oleh posisi 

                                                             
46 Amerika Dan Mimpi Trump, diakses melalui 

https://www.eastspring.com/docs/librariesprovider6/our-perspectives/spring-of-life/2017/spring-

of-life-januari-2017.pdf (5/2/18, 10:04 WIB) 

https://www.eastspring.com/docs/librariesprovider6/our-perspectives/spring-of-life/2017/spring-of-life-januari-2017.pdf
https://www.eastspring.com/docs/librariesprovider6/our-perspectives/spring-of-life/2017/spring-of-life-januari-2017.pdf
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garis keras terkait dengan imigrasi. Trump melihat bahwa kebijakan imigrasi AS 

yang terdahulu terlalu longgar dan menimbulkan banyak masalah, diantaranya 

imigran ilegal dan pengungsi. Terutama imigran dan pengungsi dari negara-

negara yang mayoritas beragama Islam dilihat sebagai kelompok yang berisiko 

tinggi terlibat terorisme. Dengan terpilihnya Trump sebagai presiden AS 

masyarakat dunia harus mempersiapkan diri dengan politik luar negeri yang 

berlawanan dengan kebijakan umum AS selama ini. AS lebih isolasionis dan 

proteksionis, berfokus pada pengetatan pengawasan atas batas-batas negara serta 

menerapkan imigrasi yang lebih selektif dan ketat.47 Kebijakan luar negeri Trump 

yang diwarnai oleh pengaruh isolasionis dan proteksionis ini sangat menekankan 

pentingnya cara pandang yang transaksional, yang lebih menekankan pada 

keuntungan finansial dan moneter bagi AS sebagai prioritas tertinggi daripada 

modal politik maupun keamanan. 

 

2.4  Isu Imigran di Amerika Serikat dalam Pandangan Trump 

 Imigran adalah orang-orang dari negara lain yang datang ke Amerika 

Serikat untuk berbagai alasan pribadi, seperti mencari kehidupan yang lebih baik 

daripada di negara asal mereka. Sedangkan pengungsi merupakan kelompok 

khusus imigran yang mencari perlindungan dari perang, penganiayaan dan risiko 

lain untuk keselamatan mereka. Status mereka dilindungi hukum internasional.48 

Dalam Konvensi PBB tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi 

                                                             
47 Yuliantoro, Op. Cit., hal. 196 
48  10 Hal Seputar Kebijakan Imigran Trump yang Harus Diketahui, diakses melalui 

http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/01/29/10-hal-seputar-kebijakan-imigran-trump-

yang-harus-diketahui-391966 (27/8/18,  16:42 WIB) 

http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/01/29/10-hal-seputar-kebijakan-imigran-trump-yang-harus-diketahui-391966
http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/01/29/10-hal-seputar-kebijakan-imigran-trump-yang-harus-diketahui-391966
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pun telah diatur tentang hal tersebut, seperti perlindungan terhadap hak-hak 

pengungsi dan bagaimana seharusnya perlakuan negara penerima terhadap para 

pengungsi. Terlebih lagi, Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang turut 

serta menandatangani Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Mengacu kepada 

prinsip nonrefoulement sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Konvensi 

mengenai Status Pengungsi 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang 

melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara 

asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya 

mengikat semua negara yang menjadi peserta Konvensi 1951 tentang Status 

Pengungsi.49 

Namun kehadiran dan jumlah mereka yang tidak terbendung serta dampak 

negatif yang dibawa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk 

mengatasinya. Seorang presiden memiliki kekuasaan atau kewenangan hukum 

untuk menutup program atau memblokir pengungsi dan imigran lain sepenuhnya 

tanpa persetujuan dari kongres dengan alasan demi keamanan negara. Seperti 

halnya di AS yang telah menjadikan isu atau permasalahan ini ramai 

diperdebatkan. Beberapa tahun terakhir ini, jumlah imigran legal dan ilegal ke AS 

naik dan ini menjadi capaian tingkat tertinggi sejak awal abad ke-21.  

 

 

 

 

                                                             
49 Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 120. 
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Tabel 2.1 Jumlah dan Persentasi Imigran di AS Tahun 1850-2016 

Tahun Jumlah Imigran Jumlah dan Persentasi Imigran di AS 

Tahun 1850-2016 (%) 

1850 2.244.600 9,7 

1860 4.138.700 13,2 

1870 5.567.200 14,4 

1880 6.679.900 13,3 

1890 9.249.500 14,8 

1900 10.341.300 13,6 

1910 13.515.900 14,7 

1920 13.920.700 13,2 

1930 14.204.100 11,6 

1940 11.594.900 8,8 

1950 10.347.400 6,9 

1960 9.738.100 5,4 

1970 9.619.300 4,7 

1980 14.079.900 6,2 

1990 19.767.300 7,9 

2000 31.107.900 11,1 

2010 39.955.900 12,9 

2011 40.377.900 13,0 

2012 40.824.700 13,0 

2013 41.348.100 13,1 

2014 42.391.800 13,3 

2015 43.290.400 13,5 

2016 43.739.300 13,5 
Sumber: https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub 

 Berdasarkan tabel di atas, jumlah imigran yang terdata di AS mengalami 

perubahan dari tahun ke tahun dan semakin meningkat pada tahun 2016 yakni 

sekitar 13.5% dari total jumlah penduduk AS. Jumlah imigran yang terus 

meningkat mendorong adanya penangan serius berupa kebijakan imigran yang 

lebih ketat. Sedangkan berdasarkan data dari Commonwealth of Independent 

States (CIS) menunjukkan lebih dari tiga juta imigran legal datang ke AS pada 

tahun 2014 dan 2015, atau naik 39% dari dua tahun sebelumnya. Survei itu 

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub
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mengukur arus manusia yang datang dan keluar AS termasuk mereka yang 

memegang visa jangka panjang. 50 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi imigrasi diantaranya ekonomi 

yang lebih sehat, penegakan peraturan imigrasi yang mengendur, dan sifat sistem 

imigrasi legal AS, yang memberikan opsi-opsi untuk visa sementara jangka 

panjang bagi mahasiswa dan pekerja pendatang.51 Seiring perkembangannya, AS 

yang sering dijadikan tujuan oleh para imigran tersebut ternyata membuka 

kemudahan bagi imigran ilegal dari negara tetangga, seperti Meksiko untuk 

datang ke AS. Permasalahan imigran pun semakin tidak bisa dipisahkan dalam 

perdebatan politik. Imigran ilegal ini melahirkan permasalahan sosial atau banyak 

pencari suaka dan pengungsi terutama Muslim dari daerah rawan konflik yang 

berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Masalah keamanan, lapangan kerja, 

hingga identitas nasional merupakan alasan yang kerap digunakan oleh kelompok 

yang menentang imigrasi untuk menjustifikasi pandangannya.  

Para imigran dianggap sebagai kelompok yang berpotensi mengambil 

pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk asli. Persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan antara imigran dengan penduduk lokal menjadi masalah bagi negara AS. 

Persaingan yang sulit mengakibatkan jumlah pengganguran di AS akan bertambah. 

Mengingat lapangan pekerjaan selama ini didominasi oleh kaum pekerja yang 

berlatar belakang imigran, maka menurut Trump pengetatan sistem imigrasi akan 

                                                             
50 Migration Data Hub, Modeling Potential U.S. Legal Immigration Cuts, by Category and Top 

Countries, diakses melalui https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-data-hub (5/2/18, 

10:13 WIB) 
51  Jumlah Imigran di AS Meningkat, Kebanyakan dari Asia, diakses melalui 

https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-imigran-as-meningkat-kebanyakan-dari-

asia/3358348.html (27/07/18, 20.27 WIB) 

https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-data-hub
https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-imigran-as-meningkat-kebanyakan-dari-asia/3358348.html
https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-imigran-as-meningkat-kebanyakan-dari-asia/3358348.html
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membuat angka pengangguran di AS menurun. Kehadiran imigran ilegal ini juga 

mengancam keamanan nasional seperti banyaknya jaringan pembuat dokumen 

ilegal untuk imigran gelap, peredaran narkoba, terorisme, peningkatan kriminal 

hingga mengancam akan mengubah budaya dan kebiasaan penduduk asli. 

Trump mengkritik kebijakan pemerintahan Barack Obama tentang 

menerima 12.000 pengungsi dari Suriah selama tahun 2015. Hal itu dianggap 

gegabah karena pemeriksaan latar belakang yang dilakukan pemerintah begitu 

minim dan dapat memperbesar masuknya kriminal dan teroris ke AS. Trump yang 

pada waktu itu masih menjadi kandidat calon presiden juga berjanji untuk 

membangun tembok di perbatasan Amerika dengan Meksiko untuk mencegah 

imigran ilegal masuk ke AS. Menurut Trump, rencana kebijakan tersebut akan 

secara drastis mengurangi tingkat kejahatan di AS, seperti penyelundupan yang 

dilakukan oleh kartel narkotika dan tindak kriminal lainnya, termasuk kekerasan 

dan pemerkosaan yang dianggap bersumber dari meningkatnya angka imigran 

yang masuk melewati perbatasan secara ilegal.52  

Selain itu, Trump juga menolak aturan Syariah, baginya hal tersebut hanya 

akan melegalkan aktivitas teror yang menyasar pada kalangan non-muslim AS 

dan berbahaya bagi wanita. Bagi Trump AS sebagai negara dan identitas nasional 

harus bisa mempertahankan diri dari ancaman serangan oknum yang 

mengatasnamakan Jihad.53  

                                                             
52 Yuliantoro, Op. Cit., hal. 200 
53 Adityo Darmawan Sudagung, Rizky Amanda, Anggia Utami Dewi, 2017, Sekuritisasi Donald 

Trump Terhadap Isu Migrasi dan Perbatasan, Pontianak: Program Studi Hubungan Internasional 

FISIP Universitas Tanjungpura 
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Kebijakan imigrasi Trump yang demikian ini pun menimbulkan polemik 

karena dianggap memetakan sumber permasalahan yang terjadi di AS berdasarkan 

asal atau identitas tertentu. Namun dengan alasan demi keamanan AS, Trump 

resmi menandatangani kebijakan imigran tersebut dengan mendorong peningkatan 

jumlah imigran yang dideportasi, melakukan pemeriksaan yang lebih ketat bagi 

imigran yang ingin tinggal di AS serta melarang imigran yang berasal dari tujuh 

negara Muslim untuk masuk ke AS. 

 

2.4.1 Terapkan Perlakuan Khusus Terhadap Imigran Muslim 

Aturan Immigration and Nationality Act tahun 1965 telah mengurangi 

hambatan bagi imigran Muslim untuk memasuki AS. Imigran Muslim secara etnis 

sangat bervariasi, berasal dari hampir setiap negara di mana umat Islam berada, 

atau lebih dari 100 negara. Jumlah imigran terbesar berasal dari tiga sumber utama 

yakni Asia Selatan, Iran, dan negara-negara berbahasa Arab. Kelompok terbesar 

imigran Muslim berasal dari Asia Selatan (yang berarti Bangladesh, India, dan 

Pakistan). Mereka diikuti oleh sekitar 300.000 orang Iran dan 600.000 dari 

negara-negara Arab. Kaum Syiah, yang merupakan 10% dari populasi Muslim 

sedunia, merupakan persentase yang hampir sama dengan populasi Muslim AS. 54  

Kedatangan mereka ke AS didorong oleh tiga hal, pertama sebagai 

pengungsi (refuges). Fakta bahwa negara-negara Muslim didominasi oleh para 

diktator dimana tirani, penganiayaan, kemiskinan, rezim yang keras, civil war, dan 

perang antar negara telah mendorong beberapa dari mereka untuk melakukan 

                                                             
54  Khalid Durán and Daniel, 2002, Muslim Immigrants in the United States, diakses melalui 

https://cis.org/Muslim-Immigrants-United-States (27/8/18. 19:01 WIB) 

https://cis.org/Muslim-Immigrants-United-States
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perpindahan ke AS. Kedua, alasan pendidikan, banyak yang menjadikan AS 

sebagai tujuan melanjutkan pendidikan hingga pada akhirnya mereka memilih 

bekerja dan menetap di AS. Ketiga, Islamist Ambitions, alasan ini tidak terlalu 

banyak digunakan, tapi melalui ambisi Islamis ini ada keinginan untuk 

menyebarkan Islam dan adanya kepentingan untuk “menalukkan AS”.55 

Berdasarkan laporan yang dirilis 17 Mei 2013 oleh Pew Forum bahwa 

sejak 1992, sekitar 1,7 juta Muslim telah berimigrasi secara legal ke Amerika 

Serikat. Muslim meningkat dari 5% pada tahun 1992 menjadi 10% pada tahun 

2012. Perkiraan jumlah imigran Muslim baru telah tumbuh dari sekitar 50.000 

pada tahun 1992 menjadi 100.000 pada tahun 2012. Sejak tahun 2008, perkiraan 

jumlah Muslim yang menjadi penduduk tetap AS di atas 100.000 tingkat setiap 

tahun. Para imigran legal yang tiba selama dua dekade terakhir merupakan bagian 

besar dari keseluruhan populasi Muslim AS. Survei yang dilakukan oleh Pew 

Research Center bahwa Muslim AS pada tahun 2007 dan 2011 menunjukkan 

bahwa jumlah Muslim yang tinggal di AS meningkat dalam periode empat tahun 

oleh sekitar 300.000 orang dewasa dan 100.000 anak-anak, menjadi total sekitar 

2,75 juta Muslim dari segala usia.56   

Jika dilihat dari keturunan, keseluruhan populasi imigran Muslim yang 

menetap di AS, sebanyak 58 % adalah imigran yang berasal dari berbagai belahan 

dunia, sedangkan 42% merupakan Muslim yang keturunan dan lahir di AS, 

mereka yang memutuskan menjadi mualaf (mayoritas berkulit hitam) serta 

                                                             
55 Ibid. 
56  U.S. immigration trends show increasing numbers of Muslims, Hindus, diakses melalui 

https://www.al.com/living/index.ssf/2013/05/us_immigration_trends_show_inc.html (27/8/18. 

19:59 WIB) 

https://www.al.com/living/index.ssf/2013/05/us_immigration_trends_show_inc.html
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keturunan dari para mualaf itu atau dikenal dengan istilah foreign-born dan U.S.-

born Muslims.57 

 

Gambar 2.2: % of U.S. Muslim adults born in 

 

 

 

Tabel 2.2 Countries of origin for some of the highest shares of Muslim 

immigrants in the U.S. 

Pakistan 
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Sumber: Pew Research Center 

                                                             
57 Muslim Americans: Immigrants and U.S. born see life differently | Pew Research Center 
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 Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan persentasi jumlah (%) tempat 

Muslim di AS lahir, kemudian masuk ke AS sebagai imigran. Lebih spesifiknya 

Pakistan, Iran, India, dan Afganistan menjadi negara paling tinggi dalam 

menyumbangkan jumlah Muslim di AS. Jika dilihat dari identitas budaya dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu high cultural identity dan moderate cultural identity. 

Hight cultural Muslim idendity adalah orang imigran Muslim yang umumnya 

sudah tua, yang bertahan dengan nilai-nilai budaya aslinya. Sedangkan moderate 

cultural identity adalah orang-orang Muslim yang mengalami proses asimilasi 

yang tertekan, karena mereka hidup tanpa dukungan pihak keluarga. Proses 

akulturasi imigran Muslim di AS telah terjadi melalui empat model yaitu, 

asimilasi, separasi, integrasi dan marjinalisasi. Namun, bukan hal yang mudah 

dalam proses akulturasi tersebut terutama bagi kelompok Hight cultural Muslim 

idendity.58  

 Adanya perbedaan signifikan seperti jumlah penduduk Amerika Serikat 

mayoritas Kristen, sementara penduduk Muslim tergolong minoritas menjadi 

faktor penyebab terhambatnya integrasi. 59  Disamping itu, perbedaan latar 

belakang budaya dan agama, nilai-nilai moral dan etika, persepsi tentang 

hubungan kerabat dan gender, demokratisasi penduduk Muslim menjadi faktor 

lain terhambatnya akulturasi dan adaptasi dengan budaya setempat.60 Oleh sebab 

                                                             
58 Muslims in America: Immigrants and those born in U.S. see life differently in many ways, 

diakses melalui http://www.pewforum.org/essay/muslims-in-america-immigrants-and-those-born-

in-u-s-see-life-differently-in-many-ways/ (27/8/18, 21:51 WIB) 
59  Jawahir Thontowi, 2017, 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, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 372 
60  Jamil Al Wekhian, Aculturation Process of Arab Muslim Immigrant in the United States, 

Journal Asian Culture and History, Vol 8. Number 1. 2016, hlm. 94. Lihat dalam Ibid., hal. 373  

http://www.pewforum.org/essay/muslims-in-america-immigrants-and-those-born-in-u-s-see-life-differently-in-many-ways/
http://www.pewforum.org/essay/muslims-in-america-immigrants-and-those-born-in-u-s-see-life-differently-in-many-ways/
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itu, masyarakat Amerika Serikat konservatif memandang imigran Muslim berbeda 

dan asing jika dibandingkan dengan imigran lain. Kebudayaan imigran Muslim 

yang dianggap cepat mengalami pertumbuhan misalnya ditengah masyarakat barat 

anti-Islam tersebut, justru banyak masyarakat Barat tertarik untuk mendalami 

hingga memutuskan memeluk agama Islam. Karena itulah kemudian menjadi 

kekhawatiran terhadap eksistensi, kepentingan dan keamanan Amerika Serikat. 

Berdasarkan hasil riset Pew Research Center menyebutkan sebanyak 3,3 juta 

umat Muslim (1% dari jumlah total penduduk AS), diperkirakan akan terus 

meningkat untuk memeluk agama Islam, dan diperkirakan akan mencapai 8,1 juta 

jiwa pada tahun 2050.61 

Hal di atas melahirkan sikap anti Islam, terutama dirasakan oleh Muslim 

foreign-born. Berbagai sikap anti Islam tersebut dialami dalam berbagai bentuk 

misalnya adanya deskriminasi terhadap orang kulit hitam, hispanik, dan gay atau 

lesbian. Menjadi seorang Muslim di Amerika menjadi lebih sulit dalam beberapa 

tahun terakhir, ditambah lagi dengan Presiden Trump yang dikenal tidak 

bersahabat (unfriendly) dengan Muslim yang ada di AS.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
61  Besheer Mohamed, A New Estimate Of The U.S. Muslim Population, diakses melalui 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/, 

lihat dalam Ibid., hal. 376 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/
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Grafik 2.1 of US Muslim who say 

 

 Sumber: Pew Research Center 

Dibandingkan dengan Muslim U.S.-born Muslims, foreign-born lebih 

mungkin mengekspresikan perasaan positif tentang kehidupan di Amerika. 

Misalnya, jika dibandingkan dengan Muslim U.S.-born Muslims, foreign-born 

lebih cenderung mengatakan puas terhadap hal-hal yang terjadi di AS dan percaya 

bahwa orang AS friendly terhadap Muslim. Jika dibandingkan dengan U.S.-born 

Muslims, foreign-born mengatakan bahwa liputan media tentang Muslim tidak 

adil, bahwa menjadi Muslim di AS telah menjadi lebih sulit dalam beberapa tahun 

terakhir, ditambah dengan Trump yang  unfriendly kepada Muslim Amerika. 

Peristiwa 9/11 dan citra negatif Muslim yang disampaikan oleh media 

membuat sentimen dan pandangan negatif bahkan rasa kebencian semakin tumbuh 

di Amerika Serikat. Media gencar menggambarkan citra negatif tentang Islam 

misalnya Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan, tidak ada 

kedamaian, Islam penyebar permusuhan, dan lain sebagainya yang akhirnya 

melahirkan perlakuan diskriminasi dari kelompok konservatif Amerika Serikat. 

Diskriminasi tersebut telah menciptakan karakter identitas terpisah antara Muslim 

dengan warga Amerika Serikat secara keseluruhan. Sebagian kelompok Muslim 
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yang terpisah merasakan adanya identitas ganda, baik karena latar belakang 

sejarah, suasana sosial politik, dan perasaan lemah akibat provokasi terorisme 

bom.62  

Ketakutan masyarakat AS semakin meningkat karena lahirnya istilah ISIS 

(Islamic State of Iraq and Syria) yang dianggap teroris dengan menargetkan 

negara-negara Barat, termasuk AS. Berangkat dari itu, tidak sedikit dari kelompok 

imigran tersebut diduga terdapat anggota ISIS yang menyusup dengan menyamar 

menjadi pencari suaka politik atau pengungsi internasional. Oleh karenanya, salah 

satu isu yang dibahas pada masa debat para kandidat presiden adalah imigran dan 

upaya menghentikan terorisme. Trump dan Clinton memiliki pandangan dan cara 

penyelesaian masalah imigran dan terorisme yang berbeda, yang mana Trump 

menjadikan upaya meawan teroris yang ia sebut Kelompok Teror Islam Radikal 

sebagai target utama kebijakan luar negerinya, membasmi ISIS dan kelompok 

radikal Islam lainnya akan menjadi prioritas pemerintahannya. Trump akan 

memperketat pengawasan imigran, membatasi bahkan melarang imigran Muslim 

untuk masuk ke AS. Sedangkan Clinton enggan menggunakan Kelompok Teror 

Islam Radikal untuk menyebut teroris. Karena jika menggunakan sebutan itu sama 

saja dengan menggambarkan AS perang melawan Islam. Meski demikian, tetap 

Clinton melihat masyarakat Muslim Amerika yang condong pendukung Demokrat 

sangat penting dalam menjaga negara dari terorisme dan radikalisme.63  

                                                             
62 Ibid. 
63  Clinton, Trump Berusaha Citrakan Diri Tangguh Hadapi Isu Terorisme, diakses melalui 

https://www.voaindonesia.com/a/clinton-trump-berusaha-tangguh-dalam-isu-keamanan-

/3564945.html (2/8/2018, 22:10 WIB) 

https://www.voaindonesia.com/a/clinton-trump-berusaha-tangguh-dalam-isu-keamanan-/3564945.html
https://www.voaindonesia.com/a/clinton-trump-berusaha-tangguh-dalam-isu-keamanan-/3564945.html
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Secara umum, tabel berikut menyajikan statistik tentang jumlah total 

serangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat, total jumlah korban jiwa akibat 

serangan teroris di AS (termasuk pelaku) dari tahun 1995 hingga 2016. 

 

Tabel 2.3 American Deaths in Terrorist Attacks, 1995 - 2016 

Year 

Total 

Attacks in 

the 

United States 

Total 

Fatalities 

in the United 

States 

U.S. 

Fatalities 

in the United 

States 

U.S. 

Fatalities, 

Worldwide 

1995 60 170 170 188 

1996 35 2 2 36 

1997 40 2 1 14 

1998 30 4 3 135 

1999 53 20 20 25 

2000 32 0 0 36 

2001 41 3005 2908 2910 

2002 33 4 0 30 

2003 32 0 0 17 

2004 9 0 0 5 

2005 20 0 0 3 

2006 6 1 1 4 

2007 9 2 2 14 

2008 18 2 2 14 

2009 10 18 18 19 

2010 17 4 4 6 

2011 10 0 0 3 

2012 19 7 6 12 

2013 20 23 21 29 

2014 26 19 19 34 

2015 39 44 43 58 

2016 6 68 59 79 

Total 620 3393 3277 3658 

Sumber: www.start.umd.edu/gtd 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tahun 2001 tepatnya pada peristiwa 9/11. 

menjadi tagedi paling fatal yang memakan banyak korban dan kelompok teroris 

menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Namun, jika 
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dilihat selama 11 tahun yakni dari tahun 1995 sampai 2016 jumlah serangan dan 

meninggalnya warga AS yang menjadi korban mengalami fluktuasi. Serangan 

teroris yang terus menargetkan AS dan total korban menunjukkan angka yang 

tinggi mendorong Trump mengeluarkan kebijakan pelarangan imigran Muslim 

dengan alasan agar mudah mengindetifikasi orang-orang yang masuk ke AS, 

khususnya dari negara-negara yang diwaspadai sebagai asal dan tempat bernaung 

para pelaku teroris tersebut. 

Kebijakan ini sudah dicanangkan bahkan saat masa kampanye sebagai 

jalan untuk mengatasi masalah imigran dan teroris. Cara penyelesaian yang 

diberikan Trump, berbeda dengan Clinton. Adanya perbedaan cara ini ternyata 

turut mempengaruhi para Muslim di AS (foreign-born dan U.S.-born Muslims) 

dalam memandang kedua kandidat dan keterkaitan atau keterlibatannya dengan 

partai politik serta menentukan pilihannya dalam pemilihan presiden di AS.  

 

 

 Sumber: Pew Research Center 
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Selama Pemilu presiden tahun 2016, Muslim AS sangat mendukung calon 

Partai Demokrat Clinton dibandingkan dengan Trump dari Partai Republik. 

Begitupun dengan Pemilu presiden-presiden sebelumnya, mayoritas Muslim AS 

memilih kandidat yang berasal dari Demokrat, Barack Obama pada 2008 dan John 

Kerry pada 2004, dibandingkan dari Partai Republik yakni John McCain dan 

George W. Bush. Dan perlu diingat, untuk bisa terlibat dalam Pemilu presiden, 

setidaknya seorang imigran harus menetap secara permanen minimal lima tahun 

untuk menjadi warga yang dinaturalisasikan.  

Terlepas dari banyaknya yang tidak menerima janji kampaye Trump 

tentang imigran dan teroris tidak mengurungkan Trump untuk tidak mengeluarkan 

kebijakannya itu. Awal kepemimpinan Trump, tepatnya pada tanggal 27 Januari 

2017 menandatangani perintah eksekutif yakni membatasi imigran dari negara-

negara tertentu mayoritas Muslim yaitu Iran, Irak, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, 

dan Yaman masing-masing selama 90 hari dan 120 hari.64 Lalu pada 6 Maret 2017 

Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru dengan larangan masuk 

ke AS selama 90 hari bagi enam negara berpenduduk mayoritas Islam. Irak yang 

masuk dalam perintah eksekutif sebelumnya dikeluarkan setelah tercapainya 

kesepakatan pemeriksaan visa tambahan dan saling berbagi data. Perintah 

eksekutif baru termasuk larangan selama 120 hari untuk semua pengungsi 

diberlakukan mulai 16 Maret 2017.65 Enam negara yang masih termasuk dalam 

                                                             
64  Kebijakan Anti Imigran Presiden Trump Picu Reaksi Dunia, diakses melalui 

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

picu.reaksi.dunia. (08/04/17,  10:20 WIB) 
65 Masih Identik dengan “Muslim Ban”, Perintah Eksekutif Baru Trump Ditolak, diakses melalui 

https://internasional.kompas.com/read/2017/03/07/07502731/masih.identik.dengan.muslim.ban.per

intah.eksekutif.baru.trump.ditolak (19/07/18,  19:29 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2017/01/30/06000091/kebijakan.antiimigran.presiden.trump.picu.reaksi.dunia
http://internasional.kompas.com/read/2017/01/30/06000091/kebijakan.antiimigran.presiden.trump.picu.reaksi.dunia
https://internasional.kompas.com/read/2017/03/07/07502731/masih.identik.dengan.muslim.ban.perintah.eksekutif.baru.trump.ditolak
https://internasional.kompas.com/read/2017/03/07/07502731/masih.identik.dengan.muslim.ban.perintah.eksekutif.baru.trump.ditolak
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daftar negara yang dilarang. Hal ini karena belum bisa memberikan daftar 

identitas dan informasi keamanan mengenai warga negaranya. Sementara, 

pemerintah Amerika Serikat membutuhkan informasi sebelum bisa mengeluarkan 

visa bagi warga dari enam negara tersebut. Hal tersebut sebagai upaya 

mengindentifikasi masalah sampai AS benar-benar aman, khususnya dari 

ancaman teroris yang dianggap bersumber dari imigran tersebut. 

 

2.4.2 Larangan Imigran Tujuh Negara Muslim 

Menjadi menarik ketika menanyakan apa yang membuat Trump memilih 

tujuh negara tersebut untuk dimasukkan dalam kebijakan pelarangan imigran ke 

AS. Kalimat pertama dalam executive order Trump tentang larangan imigran 

adalah “Protect the American people from terrorist attacks by foreign nationals 

admitted to the United States.”66 Trump menargetkan tujuh negara tersebut karena 

dianggap sebagai sumber kelompok teroris (ISIS) yang masuk ke AS. ISIS 

menguasai wilayah di Suriah, Irak, dan Libya, sementara al-Qaeda memiliki 

kehadiran besar di Yaman dan kelompok teroris al-Shabab berbasis di Somalia. 

Departemen Luar Negeri AS menuduh bahwa pemerintah Iran, Sudan, dan Suriah 

mendukung terorisme internasional. Trump berdalih bahwa penetapan tujuh 

negara ini juga berdasarkan pemerintahan dan kongres sebelumnya yakni Obama. 

Lalu, melihat jumlah kedatangan imigran tersebut, berdasarkan data 

Census Bureau, hanya sebagian kecil dari negara-negara yang terkena larangan 

tersebut. Pada 2012, ada 781.235 penduduk AS yang lahir di negara-negara yang 

                                                             
66 Executive Order: “Protecting the Nation from Terrorist Attacks by Foreign Nationals”, diakses 

melalui https://dk.usembassy.gov/visas/executive-order-protecting-nation-terrorist-attacks-foreign-

nationals/ (2/8/18, 19:35 WIB) 

https://dk.usembassy.gov/visas/executive-order-protecting-nation-terrorist-attacks-foreign-nationals/
https://dk.usembassy.gov/visas/executive-order-protecting-nation-terrorist-attacks-foreign-nationals/
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terkena dampak larangan atau hanya 2% dari semua imigran. Para imigran dari 

wilayah itu sekarang bekerja di manajemen (11%), kesehatan (11%) atau 

pendidikan (8%), dan hanya 1% yang menganggur pada 2012. Beberapa telah 

mampu menjadi warga negara AS, hanya separuh dari semua imigran AS yang 

dinaturalisasi pada 2012.67 

Grafik 2.2 US immigrant population by country of birth, 1960-2015 

 

Sumber:www.theguardian.com 

Kedatangan terbesar dari para imigran berasal dari Iran yakni 370.000, 

diikuti oleh Irak berjumlah 170.000. Tetapi, seiring berjalannya waktu jumlah 

imigran telah mengalami fluktuasi akibat adanya perubahan situasi keamanan di 

negara-negara tersebut dan kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara 

                                                             
67  How many US immigrants come from Trump's seven banned countries?, diakses melalui 

https://www.theguardian.com/us-news/datablog/2017/jan/28/us-immigrants-syria-iraq-iran-sudan-

libya-somalia-yemen (2/8/18, 20:18 WIB) 

http://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/us-news/datablog/2017/jan/28/us-immigrants-syria-iraq-iran-sudan-libya-somalia-yemen
https://www.theguardian.com/us-news/datablog/2017/jan/28/us-immigrants-syria-iraq-iran-sudan-libya-somalia-yemen
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tersebut juga berubah. Setelah invasi pimpinan AS ke Irak, Timur Tengah melihat 

krisis pengungsi terbesar sejak eksodus68 Palestina dari Israel pada tahun 1948 dan 

sekarang telah dilampaui oleh krisis pengungsi Suriah.69 

Tabel 2.4 Foreign-Born Terrorist Nationality, 1975-2016 

Nationality Terrorists Murders Terrorists 

(percent) 

Murders 

(percent) 

Iran 6 0 3.9% 0.0% 

Iraq 2 0 1.3% 0.0% 

Libya 0 0 0.0% 0.0% 

Somalia 2 0 1.3% 0.0% 

Sudan 6 0 3.9% 0.0% 

Syria 0 0 0.0% 0.0% 

Yemen 1 0 0.6% 0.0% 

Afghanistan 3 0 1.9% 0.0% 

Algeria 4 0 2.6% 0.0% 

Armenia 6 1 3.9% 0.0% 

Australia 1 0 0.6% 0.0% 

Bangladesh 2 0 1.3% 0.0% 

Bosnia 1 0 0.6% 0.0% 

Croatia 9 1 5.8% 0.0% 

Cuba 11 3 7.1% 0.1% 

Dominican 

Republic 

1 0 0.6% 0.0% 

Egypt 11 162 7.1% 5.4% 

Ethiopia 1 0 0.6% 0.0% 

France 1 0 0.6% 0.0% 

Ghana 1 0 0.6% 0.0% 

Guyana 2 0 1.3% 0.0% 

Haiti 3 0 1.9% 0.0% 

India 2 0 1.3% 0.0% 

Japan 1 0 0.6% 0.0% 

Jordan 4 0 2.6% 0.0% 

Kazakhstan 1 0 0.6% 0.0% 

Kosovo 2 0 1.3% 0.0% 

Kuwait 2 6 1.3% 0.2% 

Kyrgyzstan 2 3 1.3% 0.1% 

Lebanon 4 158.5 2.6% 5.2% 

                                                             
68 Eksodus merupakan perbuatan meninggalkan tempat asal misalnya kampung halaman, kota, 

negeri, dan sebagainya yang dilakukan oleh penduduk secara besar-besaran.  
69 Ibid. 
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Macedonia 3 0 1.9% 0.0% 

Mexico 1 0 0.6% 0.0% 

Morocco 3 0 1.9% 0.0% 

Nigeria 1 0 0.6% 0.0% 

Pakistan 14 17 9.1% 0.1% 

Palestine 5 2 3.2% 0.1% 

Saudi Arabia 19 2,355 12.3% 78.3% 

Serbia 2 0 1.3% 0.0% 

South Korea 1 0 0.6% 0.0% 

Taiwan 1 1 0.6% 0.0% 

Trinidad and 

Tobago 

2 0.5 1.3% 0.0% 

Turkey 1 0 0.6% 0.0% 

UAE 2 314 1.3% 10.4% 

United Kingdom 3 0 1.9% 0.0% 

Uzbekistan 3 0 1.9% 0.0% 

Vietnam 1 0 0.6% 0.0% 

Total 154 3,024 100.0% 100.0% 
Sumber: www.cato.org (Guide Trumps Executive Order Limit Migration-National Security 

Reasons) 

 Dari tabel di atas, bisa dilihat pelaku teroris berdasarkan warga negaranya. 

Tujuh negara yang masuk dalam kebijakan Trump tidak menjadi penyumbang 

terbesar pelaku justru masih banyak warga negara lain yang juga diidetifikasikan 

merupakan pelaku teroris. Sehingga jika Trump beralasan pelaku teroris dari tujuh 

negara tersebut, padahal masih ada negara lain yang menjadi asal atau warga 

negara teroris. Trump sebagai individu yang memimpin AS tetap melihat bahwa 

teroris sebagai Kelompok Islam Radikal adalah masalah yang mengancam 

keamanan nasional AS dan negara mayoritas Muslim disebut sebaga asal atau 

tempat bernaung para teroris yang kemudian masuk ke AS sebagai imigran. 

Sehingga perlu penyaringan ketat untuk mencegah teroris masuk ke AS yakni 

dengan tetap menandatangani kebijakan larangan imigran Muslim terhadap tujuh 

negara tersebut. 

http://www.cato.org/

