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Pendahuluan 

Tesis ini membahas mengenai pola kebijakan luar negeri Donald Trump melalui 

analisis Grand Strategy di tengah kondisi turunnya hegemoni Amerika Serikat 

(selanjutnya disebut Amerika). Diskursus mengenai naik turunnya hegemoni 

Amerika adalah salah satu pembahasan dalam kajian ekonomi politik internasional, 

tulisan ini merupakan bagian dalam diskursus tersebut melalui telaah hegemoni 

Amerika di era Donald Trump.  

Robert Gilpin dalam tulisannya tahun 1975 menyatakan definisi dan ruang lingkup 

kajian ekonomi politik internasional (EPI) sebagai: 

“In brief, political economy in this study means the reciprocal and dynamic 
interaction in international relations of the pursuit of wealth and the pursuit of 
power.” (Gilpin, 1975)   

 
Pemaknaan tersebut mensyaratkan adanya interaksi sebagai dasar kajian EPI, dalam 

hubungan internasional terdapat pemahaman bahwa kajian EPI sama halnya dengan 

politik keamanan internasional dan bidang kajian lain dalam HI berfokus pada 

tatanan atau sebuah pola interaksi tertentu.  Gilpin memaknai tatanan tersebut 

sebagai sebuah pola yang dibuat sedemikian rupa oleh negara hegemoni dengan 

kemauan dan kemampuan yang ia miliki (Gilpin, 1983). Sedikit berbeda dengan 

Gilpin, Robert Keohane menyatakan bahwa salah satu fitur ekonomi politik 

internasional adalah mengenai kebutuhan dunia untuk menyesuaikan diri dalam 

sistem yang dicorakkan dengan pola after hegemony. Bahwa ketika Amerika tidak 

lagi menjadi hegemoni akan muncul pola interaksi baru yang berdasar pada 

kerjasama dan perselisihan (cooperation and discord) (Keohane, 1984). 
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Oleh karena itu maka, kajian ekonomi politik internasional tidak akan pernah lepas 

dari dinamika interaksi aktor. Dalam sejarah, Amerika merupakan salah satu negara 

yang baik secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pusat interaksi tersebut. 

Hal ini terlihat dari dua kontras pendapat di atas, ketika ia mau dan mampu maka 

yang terjadi adalah hegemoni Amerika sebagai sumber pola interaksi. Ketika ia 

menurun dan cenderung melemah maka dampaknya juga akan mengubah pola 

interaksi dalam tatanan ekonomi politik internasional. Oleh karena itu, kajian 

mengenai kebijakan luar negeri Amerika memiliki tempatnya tersendiri dalam 

bidang kajian ekonomi politik internasional. 

Hegemoni dalam pemaknaan ekonomi politik internasional yang paling sederhana 

bermakna bahwa suatu negara memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk 

menyediakan barang publik (keamanan, keterbukaan pasar dan sebagainya) 

(Gilpin, 1983). Proposisi ini kemudian oleh banyak peneliti digunakan untuk 

menganalisis kemunculan Amerika sebagai hegemoni paska Perang Dunia II karena 

terpenuhinya kedua syarat tersebut. Terbentuknya tatanan internasional melalui 

Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), Bank Dunia, International Monetary Fund 

(IMF) dan General Agreement on Tariff and Trade/ World Trade Organization 

(GATT/WTO) menunjukkan kemampuan Amerika sementara komitmen dalam 

pemberian bantuan internasional melalui Marshall Plan menunjukkan kemauannya 

untuk menjadi hegemoni. Kenyataan ini lantas memberikan sinyal kepada negara-

negara di dunia bahwa era paska Perang Dunia II merupakan era kejayaan Amerika 

atau Pax Americana. 

Namun, selain kemampuan dan kemauan, terdapat indikator lain yang digunakan 

untuk menunjukkan status hegemoni suatu negara, yaitu pola kepemimpinan 
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(Solingen, 1998)dan bentuk tatanan yang dibangun (Lake, 2009). Pola 

kepemimpinan menurut Solingen dibagi menjadi dua yaitu yang bercorak 

internasionalis dan isolasionis. Sementara bentuk tatanan menurut Lake dalam 

konteks hegemoni maka yang terbentuk adalah sebuah hierarki kekuatan. Hierarki 

ini merupakan hasil dari pola interaksi yang dibangun oleh negara hegemon yang 

kemudian diikuti oleh negara-negara yang sepaham. Dalam konteks Amerika kedua 

indikator yang menunjukkan hegemoni tersebut jelas terlihat setidaknya dalam dua 

periode keemasan Pax Americana yaitu pada Perang Dingin dan paska Perang 

Dingin lalu indikasi tersebut mulai berkurang dalam kepemimpinan Bush Jr dan 

Obama.  

Pada era Perang Dingin Amerika berada pada periode yang oleh Gilpin disebut 

sebagai great power wars. Kemunculan Uni Soviet sebagai negara revisionis yang 

berusaha untuk mengubah status quo memberikan konfirmasi Amerika sebagai 

hegemoni pada era tersebut. Pemerintahan Amerika era Perang Dingin berfokus 

untuk mengembangkan aliansi dan mewujudkan perdagangan bebas yang menjadi 

ciri khas hegemoni Amerika. Pembentukan NATO dan pakta pertahanan lain yang 

serupa di dunia menggarisbawahi peran penting aliansi bagi kepemimpinan 

Amerika. Pada era ini juga keberadaan militer menjadi ujung tombak hegemoni 

Amerika. Diplomasi yang dijalankan melalui kebijakan luar negeri Amerika lebih 

bertujuan untuk menjaga agar Uni Soviet tidak berhasil untuk menggulingkan status 

quo sehingga posisi keunggulan yang dimiliki Amerika dapat terjaga.  

Paska Perang Dingin, era puncak kejayaan Amerika terjadi, runtuhnya Uni Soviet 

membuat hanya ada satu negara adidaya di dunia. Francis Fukuyama bahkan 

mengatakan bahwa era ini sebagai era akhir sejarah umat manusia karena 
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kapitalisme dan demokrasi yang disebar oleh Amerika telah menjadi kenyataan 

yang mutlak dan tidak terbantahkan (Fukuyama, 2006). Selain itu, dalam era ini 

hegemoni Amerika tidak memiliki pesaing atau negara yang berusaha untuk 

menantang dominasinya. Oleh karena itu kebijakan luar negeri Amerika pada era 

ini berdasar pada doktrin engagement dan democratic enlargement. George Bush 

Sr dan Bill Clinton mendorong keterlibatan Amerika yang lebih di berbagai wialyah 

dunia utamanya melalui persebaran demokrasi dan peningkatan kekuatan militer 

melalui aliansi. Fenomena ini berbeda dengan konteks Perang Dingin yang 

semangatnya adalah untuk menghambat pengaruh Soviet. Pada era ini semangat 

keterlibatan Amerika lebih merepresentasikan asumsi Gilpin untuk memberikan 

public goods bagi masyarakat dunia. 

Memasuki awal tahun 2000, perubahan besar terjadi dalam dinamika hegemoni 

Amerika paska kejadian 9/11. Serangan terhadap World Trade Center (WTC) 

memberikan sinyal negatif bagi kepemimpinan Amerika. Hal ini membuat 

legitimasi yang terbangun sejak perang dunia II menjadi tercoreng. Aksi serangan 

oleh teroris Al-Qaeda membuat pemerintah Bush pada waktu itu mengambil respon 

tegas dengan menginisiasi War on Terror. Melalui kerangka ini Amerika 

melakukan invasi ke negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris seperti 

Iraq dan Afghanistan. Invasi ini berujung pada efek bola salju yang lama kelamaan 

mengikis kepercayaan dunia terhadap Amerika. Selain itu, Bush Jr dalam doktrin 

politik luar negerinya juga menegaskan pentingnya kerjasama Amerika dalam 

konteks melawan teroris bahkan hingga melabeli negara yang tidak bekerjasama 

dengan Amerika sebagai pendukung teroris. Pemahaman ini semakin memperparah 

degradasi legitimasi yang sudah terjadi pada era kepemimpinan Bush. Namun, 
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meskipun legitimasinya berkurang, secara de facto Amerika di era ini masih 

memegang keunggulan baik secara ekonomi, politik maupun militer sehingga 

kapabilitasnya masih memenuhi syarat sebagai hegemoni. Selain itu, dalam era ini 

belum muncul kekuatan revisionis yang mampu dan mau untuk menantang 

hegemoni Amerika. 

Memasuki era kepemimpinan Obama pada tahun 2009, Amerika berada pada 

kondisi paska krisis ekonomi 2008 yang mengguncang ekonomi dunia. Oleh karena 

itu Obama dihadapkan pada ketidakstabilan ekonomi sehingga orientasi luar negeri 

Amerika cenderung berorientasi untuk memperbaiki dan memitigasi ekses global 

dari krisis tersebut. Selain itu Obama juga dihadapkan pada kemunculan kekuatan 

revisionis baru dalam bentuk meningkatnya pengaruh Cina di Asia. Kedua kondisi 

ini lantas membuat menurunnya hegemoni Amerika semakin jelas terlihat. Konteks 

ini berbeda dengan era Bush ketika kemampuan Amerika masih unggul. Pada era 

Obama keunggulan ini mulai dikejar oleh Cina sehingga mulai muncul tensi antar 

kedua kekuatan utama dalam sistem internasional pada era tersebut. Obama 

kemudian merespon dengan mengeluarkan kebijakan Pivot to Asia yang 

mendorong semakin tingginya keterlibatan Amerika di Asia-Pasifik. Hal ini jelas 

dilakukan untuk meredam pengaruh Cina di kawasan (Barfield 2016; Bentley & 

Holland 2014). 

Paska kepemimpinan Obama, Amerika dihadapakan pada dunia yang semakin 

dinamis. Kemunculan Cina, krisis ekonomi yang berkepanjangan, peristiwa Arab 

Spring, hingga isu nuklir Korea Utara menjadi salah satu dari deretan panjang 

permasalahan yang harus direspon oleh Amerika dalam konteksnya untuk tetap 

relevan sebagai hegemoni. Namun, yang terjadi paska Obama justru semakin 
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memperparah dan membuat sulit status hegemoni Amerika. Donald Trump yang 

terpilih sebagai presiden menganggap bahwa sudah saatnya Amerika berfokus 

untuk mengatasi permasalahan domestiknya. Ia mengeluarkan slogan “America 

First” dan “Make America Great Again”. Dalam retorikanya, slogan tersebut justru 

kontradiktif dengan status Amerika sebagai hegemoni. Dalam prakteknya, Trump 

justru semakin liar dalam bertindak. Ia mengatakan akan memberlakukan hambatan 

tarif bagi barang yang masuk ke Amerika, membatalkan Trans-Pacific Partnership 

(TPP), menegosiasi North American Free Trade Area (NAFTA), hingga yang 

paling ekstrem menyatakan bahwa North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

sudah tidak relevan lagi dan membuat negara-negara aliansi Amerika harus 

membayar untuk mendapatkan perlindungan dari Amerika. 

Kenyataan yang terjadi pada era Trump ini menarik untuk dianalisis karena dalam 

sejarah panjang politik luar negeri Amerika terdapat norma dan nilai yang 

diterapkan oleh para pemimpinnya mulai dari realisme 1 , idealisme 2 , neo-

konservatif 3, hingga isolasionis. Namun, Donald Trump justru tidak menganut 

nilai tersebut dan malah bertindak diluar norma dan nilai tersebut.  

1  Realisme dalam kebijakan luar negeri Amerika merujuk pada kebijakan luar negeri yang 
menekankan pada pencapaian kepentingan nasional sebagai tujuan utamanya. Untuk pemahaman 
lebih lanjut lihat Pham, J.P., 2008. “What is in the National Interest? Hans Morgenthau's realist 
vision and American foreign policy”. American Foreign Policy Interests, 30(5), pp.256-265. 
2 Idealisme dalam kebijakan luar negeri Amerika merujuk pada kebijakan luar negeri yang memiliki 
tujuan untuk mewujudkan dunia sejalan dengan nilai dan visi Amerika. Seringkali visi ini merujuk 
pada penyebaran kapitalisme, demokrasi hingga ekspor nilai Amerika ke seluruh dunia. Untuk 
pemahaman lebih lanjut lihat Albright, M.K., 1994. “Realism and Idealism in American foreign 
policy today”. pt1 Department of State Dispatch, 5, p.434. 
3 Neokonservatisme merujuk pada kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika yang bertumpu 
pada kekuatan militer dan komitmen intervensi. Neokonservatisme juga seringkali diasosiasikan 
dengan komitmen Amerika untuk menjadi polisi dunia. Untuk pemahaman lebih lanjut lihat 
McGlinchey, S., 2010. “Neoconservatism and American foreign policy”. Politikon: The IAPSS 
Journal of Political Science, 16, pp.21-33. 
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Dalam konteks ekonomi politik internasional, tatanan yang dibangun Amerika 

paska Perang Dingin merupakan bentuk liberal internasionalis yang bertumpu pada 

perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi (Ikenberry, 2009). Namun, pada era 

Trump tatanan tersebut kemudian dirusak karena adanya indikasi proteksionisme 

dalam kebijakan luar negeri Amerika (Fidler, 2017). Indikasi ini jelas sangat 

berlawanan dengan prinsip liberal internasionalis, dalam konteks ini terlihat bahwa 

ada kencederungan Trump untuk tidak mengikuti tatanan yang telah ada. Tetapi, 

pada implementasinya retorika proteksionisme ternyata bukan menjadi dasar utama 

kebijakan luar negeri Trump, hal ini dikarenakan proteksionisme mensyaratkan 

adanya kebijakan luar negeri yang protektif dan cenderung berorientasi ke dalam. 

Sementara dalam kasus Trump implementasinya justru berkata lain. Ketika perang 

dagang dengan Tiongkok misalnya, terdapat upaya Trump untuk meningkatkan 

tarif proteksi terhadap Tiongkok namun ketika kebijakan tersebut merugikan 

Amerika Trump justru mengembalikan kondisi hubungan Tiongkok-Amerika pada 

posisi awalnya dalam tatanan liberal internasionalis tanpa adanya upaya 

proteksionisme (Irwin, 2017). 

Proposisi di atas menunjukkan bahwa pada era Trump terdapat faktor penjelas lain 

yang harus digunakan untuk menerjemahkan kebijakan luar negerinya. Dalam 

konteks Ekonomi Politik Internasional hal ini penting untuk dikaji lebih dalam 

mengingat sebagai sebuah negara yang menjadi pola interaksi tatanan ekonomi 

politik internasional, kebijakan luar negeri Amerika memiliki dampak signifikan 

terhadap dinamika tatanan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk 

mengisi diskursus tersebut yaitu mengungkap bagaimana pola kebijakan luar negeri 

Amerika pada era Trump. Penulis berargumen bahwa isolasionisme agresif 
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merupakan pola yang cukup komprehensif dalam menggambarkan kebijakan luar 

negeri Amerika era Trump.   

Sejalan dengan uraian di atas penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan model 

kebijakan luar negeri Amerika pada era kepemimpinan Donald Trump. Serta juga 

bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang lebih holistik dalam menjelaskan 

kebijakan luar negeri Amerika di bawah Donald Trump dengan menggabungkan 

setidaknya dua cara pandang yaitu nilai fundamental yang mendasari kebijakan luar 

negeri Trump serta strategi internasional yang mendasari. Lebih lanjut penelitian 

ini diharapkan mampu berkontribusi dalam diskursus mengenai perubahan dan 

stabilitas kebijakan luar negeri Amerika dalam skema besar interaksi ekonomi 

politik internasional. 

Dalam menguraikan argumentasi tersebut penulis menggunakan kombinasi antara 

analisis teks dan pidato yang diuraikan melalui penjelasan eksplanatif. Hal ini 

dikarenakan sumber data yang dianalisis adalah sumber primer berupa pidato 

Trump serta dokumen resmi pemerintahan Amerika era Trump. Namun tidak 

terbatas kepada sumber primer saja, sumber sekunder berupa berita dan analisis 

para ahli mengenai kebijakan luar negeri Amerika juga menjadi data yang penulis 

gunakan. Pengumpulan data tersebut penulis batasi dalam konteks interaksi 

pertama Donald Trump dengan kebijakan luar negeri Amerika yang paling awal 

terjadi pada tahun 1984 hingga 4 Januari 2020 yaitu ketika Amerika di bawah 

Presiden Trump memutuskan untuk mengeksekusi Qossem Suleimani. Struktur 

tulisan ini akan terbagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama berisi mengenai 

tinjauan literatur dan kerangka pemikiran mengenai kebijakan luar negeri Amerika 

era Donald Trump. Bagian kedua berisi mengenai uraian dan analisis mengenai 
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gagasan Trump mengenai turunnya hegemoni Amerika yang menjadi prekondisi 

definisi sempit kepentingan nasional Amerika. Bagian ketiga berisi analisis 

mengenai kebijakan dan indikasi transaksionalisme Amerika pada era Trump, 

Bagian keempat berisi mengenai analisis kebijakan agresif dan militerisme Trump, 

Serta, bagian terakhir berisi kesimpulan. 
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