
PENGARUH KARAKTERISTIK DONALD TRUMP DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEAMANAN PERBATASAN

PEMBANGUNAN BORDER WALL DI PERBATASAN
AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO TERHADAP IMIGRAN

TAHUN 2017

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Hubungan Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat

Utama International Security and Peace

Oleh:

Anis Bamarty Amora Putri

135120400111023

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH KARAKTERISTIK DONALD TRUMP DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEAMANAN PERBATASAN

PEMBANGUNAN BORDER WALL DI PERBATASAN AMERIKA
SERIKAT – MEKSIKO TERHADAP IMIGRAN TAHUN 2017

SKRIPSI

Disusun Oleh
Nama : Anis Bamarty Amora Putri

NIM : 135120400111023

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal 15 Mei 2019

Ketua Majelis Penguji

Dian Mutmainah, S.IP., MA.
NIP. 197803192005012002

Sekretaris Majelis Penguji

Irza Khurun’in, S.IP., MA.
NIK. 2017109105132001

Anggota Majelis Penguji I

Mely Noviryani, S.Sos., MA.
NIK. 2007077409112001

Anggota Majelis Penguji II

Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS.
NIK. 2018079106151001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH KARAKTERISTIK DONALD TRUMP DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEAMANAN PERBATASAN

PEMBANGUNAN BORDER WALL DI PERBATASAN AMERIKA
SERIKAT – MEKSIKO TERHADAP IMIGRAN TAHUN 2017

SKRIPSI

Disusun Oleh
Nama : Anis Bamarty Amora Putri

NIM : 135120400111023

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Mely Noviryani, S.Sos., MA.
NIK. 2007077409112001

Pembimbing Pendamping

Adhi Cahya F., S.Hub.Int., MS.
NIK. 2018079106151001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
NIP. 197802202010121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Anis Bamarty Amora Putri

NIM : 135120400111023

Jurusan : PPHI / Ilmu Hubungan Internasional

Peminatan : International Security and Peace

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Brawijaya

Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Donald Trump dalam

Pengambilan Kebijakan Keamanan Perbatasan

Pembangunan Border Wall di Perbatasan Amerika Serikat

– Meksiko terhadap Imigran Tahun 2017.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya saya

sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya sama yang ditulis atau

diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata

penulisan ilmiah yang telah ditentukan.

Malang, 10 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Anis Bamarty Amora Putri

NIM. 135120400111023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv

KATA PENGANTAR

Ketika Donald Trump mengajukan dirinya dan akhirnya terpilih

menjadi calon presiden dari Partai Republik, hal tersebut tidak hanya mengejutkan

bagi rakyat Amerika Serikat tetapi juga penulis yang hanya mengetahui Trump

dari koneksinya dengan organisasi Miss Universe dan profesinya sebagai pebisnis

besar. Bagaimana mungkin seorang pebisnis yang tidak pernah menduduki

jabatan politik bahkan terlibat dalam dunia politik sebelumnya tiba-tiba

memutuskan untuk terjun ke dunia tersebut dan langsung mencalonkan diri

sebagai presiden? Ingin langsung mencapai posisi politik tertinggi di Amerika

Serikat tanpa membangun karir politik yang kokoh biasanya akan menuai

kegagalan, begitu pikir penulis. Namun, saat Donald Trump memenangkan

Pemilu AS dan kemudian berhasil dilantik menjadi Presiden AS, penulis menjadi

terheran-heran sekaligus tertarik akan dibawa ke arah mana Amerika Serikat

dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

Trump sendiri merupakan pribadi yang cukup kontroversial. Mulai

dengan huru-hara kehidupan pribadinya, pandangannya yang cukup merendahkan

perempuan seperti dengan kasus pembicaraan cabul locker room Trump yang

bocor ke publik, dan tidak menyukai political correctness sehingga pernyataan

dan perilakunya seringkali seenaknya sendiri tanpa memikirkan dampaknya,

termasuk pernyataan-pernyataan yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap

imigran. Hal inilah yang menjadi sorotan publik Amerika Serikat dan penulis

sendiri dalam mengikuti kiprah Donald Trump.

Amerika Serikat dapat dikatakan didirikan dan dibangun oleh imigran.

Keberagaman yang ada di negara tersebut pun berkat adanya imigran. Wacana

pembangunan border wall untuk mencegah imigran masuk yang dikemukakan

Trump tentu saja menimbulkan kontroversi di kalangan rakyat AS sendiri.

Namun, lebih mengejutkan ketika Trump meresmikan wacananya menjadi

kebijakan yang sah dengan mengeluarkan Executive Order 13767. Dengan hal-hal

yang telah dikemukan tersebut, penulis terinspirasi untuk menyusun penelitian ini

sebagai tugas akhir sekaligus memenuhi syarat memperoleh gelar pada Program
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PENGARUH KARAKTERISTIK DONALD TRUMP DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEAMANAN PERBATASAN

PEMBANGUNAN BORDER WALL DI PERBATASAN AMERIKA
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Anis Bamarty Amora Putri
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ABSTRAKSI

Donald Trump mengeluarkan wacana membangun border wall di
perbatasan Amerika Serikat – Meksiko untuk mengamankan perbatasan sejak
nominasi presidensi tahun 2015 karena adanya aliran masuk imigran ilegal. Saat
Trump menjadi presiden, pembangunan border wall resmi menjadi kebijakan
dalam bentuk Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement
Improvements. Masalah perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terkait imigran
merupakan masalah yang dialami dari tahun ke tahun, mulai dari besarnya jumlah
aliran masuk imigran ilegal hingga kematian imigran ilegal di perbatasan. Namun,
kebijakan tersebut justru menimbulkan reaksi negatif berupa tentangan dan
ketidakyakinan yang justru timbul dari para warga negara Amerika Serikat
sendiri, dan kecaman dari dunia internasional.

Kebijakan ini juga berdampak pada adanya pergeseran sikap terhadap
imigran ilegal oleh Amerika Serikat menjadi lebih vokal, dari enforcement –
integrative menjadi enforcement saja. Selain merupakan janji kampanye Trump
yang dipenuhi ketika menjadi presiden dan menawarkan langkah konkret bagi
permasalahan keamanan perbatasan, adanya sentimen negatif Trump terhadap
imigran ilegal, sifat keterlibatan besar Presiden dalam pengambilan Executive
Order, dan adanya konsistensi posisi untuk tetap membangun border wall
meskipun mendapat reaksi negatif menunjukkan adanya sesuatu dari diri
pemimpin yaitu karakteristik Trump yang mempengaruhi dirinya berani
mengambil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji karakteristik Donald Trump dan pengaruhnya terhadap pengambilan
kebijakan pembangunan border wall tersebut.

Kata kunci: Keamanan Perbatasan, Pengambilan Kebijakan, Border Wall,
Amerika Serikat, Karakteristik Pemimpin
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THE INFLUENCE OF DONALD TRUMP TRAITS IN BORDER
SECURITY POLICY DECISION-MAKING OF CONSTRUCTING
BORDER WALL IN THE UNITED STATES – MEXICO BORDER

TOWARDS IMMIGRANTS IN 2017

Anis Bamarty Amora Putri
135120400111023

International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences

Brawijaya University
anisbamarty@gmail.com

ABSTRACT

Donald Trump stated a plan to construct the border wall on the United
States - Mexico border to secure the border since the 2015 presidential nomination
because of the influx of illegal immigrants. When Trump became president, the
construction of the border wall officially became a policy in the form of the
Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement
Improvements. The United States - Mexico border issues regarding immigrants
have been experienced year after year, starting from the large number of illegal
immigrants to the death of illegal immigrants on the border. However, the policy
causes a negative reaction in the form of opposition and uncertainty which arise
from the people of the United States itself, and the criticism from the international
community.

The policy also has an impact on the shift in attitudes of the United
States towards illegal immigrants to be more vocal, from enforcement -
integrative to enforcement only. In addition to Trump's campaign promise that
was fulfilled when he became president and offered concrete steps for border
security issues, Trump's negative sentiment towards illegal immigrants, the nature
of the President's major involvement in the decision-making of Executive Order,
and Trump’s consistency to construct border walls despite negative reactions
show the existence of something from the leader, particularly the traits of Trump,
which influence him to make the policy. Therefore, this study aims to examine the
traits of Donald Trump and their influence on the policy making of the border
wall constructions.

Keywords: Border Security, Policy Decision-Making, Border Wall, United
States, Individual Traits
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan isu yang sangat umum tetapi menjadi

perhatian bagi tiap negara. Ancaman keamanan tidak melulu dipersepsikan secara

tradisional seperti ancaman militer. Globalisasi memungkinkan negara membuka

batas-batasnya dan memudahkannya terjadi migrasi secara internasional, baik

legal maupun ilegal. Imigran ilegal tersebut dapat dipersepsikan suatu negara

menjadi sebuah ancaman keamanan negaranya. Oleh karena itu, kebijakan yang

dikeluarkan suatu negara pun juga dapat memuat imigran sebagai ancaman dan

memuat langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Sejak nominasi resmi presidensinya untuk Partai Republik di tahun

2015, Donald Trump yang berjanji akan mengutamakan kemajuan Amerika

Serikat dengan misinya Make America Great Again memiliki beberapa program

unggulan, salah satunya mengamankan perbatasan karena imigran, lebih tepatnya

imigran ilegal, menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Hal itu

disampaikan pada pidato nominasinya sebagai berikut:

“When Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re
not sending you. They’re sending people that have lots of problems, and
they’re bringing those problems with us. They’re bringing drugs. They’re
bringing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.

It’s coming from more than Mexico. It’s coming from all over South and
Latin America, and it’s coming probably— probably— from the Middle
East.

I would build a great wall, and nobody builds walls better than me,
believe me, and I’ll build them very inexpensively, I will build a great, great
wall on our southern border. And I will have Mexico pay for that wall.”125

125 “Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech,” Time,
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ (diakses 24 Oktober 2018).
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Pernyataan Donald Trump dalam pidato saat pengumuman nominasi

presidensi untuk Pemilu 2016 tersebut telah mengidentifikasi imigran dari

Meksiko, daerah Amerika Selatan dan Amerika Latin sebagai ancaman karena

mereka adalah kriminal yang membahayakan warga Amerika Serikat sehingga

Donald Trump perlu membangun border wall di perbatasan selatan Amerika

Serikat. Donald Trump kembali menegaskan bahwa imigran tersebut adalah

imigran ilegal seperti yang disebutkan dalam pernyataanya terhadap Senator Jeb

Bush pada tahun 2015:

“And I don’t mind having a big beautiful door in that wall so that people
can come into this country legally. But we need, Jeb, to build a wall, we need
to keep illegals out.”126

Dengan demikian, ancaman diidentifikasi sebagai imigran ilegal dari

wilayah Amerika Selatan karena membawa permasalahan obat-obatan terlarang

dan kriminalitas sehingga pembangunan dinding perbatasan atau border wall

adalah salah satu solusi. Isu imigran dari selatan Amerika Serikat dan upaya

pengamanannya dengan membangun border wall menjadi program unggulan

selama kampanye dan menjadi kebijakan khas Trump saat mulai menjabat

menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2017.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45

pada tahun 2017 menjadi tanda Amerika Serikat dalam menyikapi keamanan

nasional khususnya mengenai keamanan perbatasan terhadap imigran lebih vokal.

Pada awal menjabat, Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan berupa

Executive Order 13767 berjudul Executive Order: Border Security and

Immigration Enforcement Improvements yang merupakan perintah Presiden

126 “Transcript: Read the Full Text of the Primetime Republican Debate,” Time,
http://time.com/3988276/republican-debate-primetime-transcript-full-text/ (diakses 25 Oktober
2018).
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untuk membangun tembok (border wall) di perbatasan selatan Amerika Serikat,

peningkatan penggunaan detention (penahanan) di perbatasan dan wilayah dalam

negara, perluasan kapasitas detention, perluasan penggunaan proses yang

memungkinkan petugas imigrasi untuk segera mendeportasi orang-orang tertentu

yang bukan warga negara tanpa menemui hakim imigrasi sekurang-kurangnya 24

jam (expedited removal), perintah penegak hukum lokal bertugas sebagai pejabat

imigrasi, membatasi perlindungan kemanusiaan, dan memprioritaskan proses

pidana terhadap tindakan masuk ilegal.127 CBP (Customs and Border Protection)

merupakan lembaga utama di bawah DHS (Department of Homeland Security)

yang berperan dalam pengimplementasian perencanaan, desain, konstruksi

pembangunan, dan perawatan dari border wall.128 Amerika Serikat menegaskan

kembali bahwa hal tersebut juga menjadi concern keamanan nasional seperti

terlihat dalam 2017 National Security Strategy (NSS) yang dikeluarkan pada

Desember 2017 yang menekankan orientasi politik luar negeri Amerika Serikat

adalah mengutamakan Amerika Serikat itu sendiri, salah satunya akan

memprioritaskan keamanan nasional dengan melindungi rakyat dan

penghidupannya termasuk mengamankan batas-batas dan teritori negara dengan

memperkuat keamanan perbatasan melalui pembangunan border wall di

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko sebagai fokus pertama dan salah satu

langkah prioritas.129

127 “Fact Sheet: Summary of Executive Order ,“Border Security and Immigration Enforcement
Improvements”, American Immigration Council,
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/border-security-and-immigration-
enforcement-improvements-executive-order (diakses 1 Oktober 2018).
128 United States Department of Homeland Security (DHS), Implementing the President's Border
Security and Immigration Enforcement Improvements Policies, (20 Februari 2017): 1-13.
129 The White House, 2017 National Security Strategy, (Desember 2017): 1-55.
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Delapan prototipe sejak pertengahan tahun 2017 tepatnya pada bulan

September dan diselesaikan pada bulan Oktober di San Diego130, dekat pada

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko. Sesuai dengan prototipe yang dibangun,

border wall yang akan dibangun memiliki ketinggian dari 18 kaki hingga

maksimal 30 kaki atau sekitar 9,1 meter.131 Perbedaan border wall dengan pagar

perbatasan (border fence) yang didirikan sebelumnya di bawah pemerintahan

Presiden George W. Bush adalah border wall memiliki ukuran yang lebih tinggi

dibandingkan pagar perbatasan yang hanya memiliki tinggi rata-rata 5,5 meter,

bahkan ada yang lebih rendah dari itu.132 Selain itu, border wall berbentuk atau

memiliki unsur tembok fisik atau pembatas fisik serupa lainnya yang secara

berdampingan didirikan (contiguous) dan tidak dapat ditembus.133 Border wall

juga dibangun menggantikan border fence yang ada sepanjang 1.000 km.134

Pandangan rakyat Amerika Serikat terhadap imigran secara

keseluruhan dan pada imigran ilegal cenderung baik yang salah satunya dapat

dilihat dengan 51% rakyat beranggapan bahwa imigran memiliki dampak

menguatkan negara melalui kerja keras dan talenta yang mereka miliki, serta

sebanyak 72% rakyat AS mendukung adanya upaya agar imigran ilegal tersebut

130 Michelle Mark, “Trump is visiting the 8 prototypes for his border wall — see what they look
like,” Business Insider Singapore, 13 Maret 2018, https://www.businessinsider.sg/trump-border-
wall-construction-prototypes-photos-cbp-2017-10/?r=US&IR=T (diakses 2 Oktober 2018).
131 “Donald Trump's border wall prototypes to be tested with hammers and axes,” The Telegraph,
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/27/donald-trumps-border-wall-prototypes-tested-
hammers-axes/ (diakses 2 Oktober 2018).
132 Ridwan Aji Pitoko,” Donald Trump Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko,” Kompas, 27
Januari 2017,
https://properti.kompas.com/read/2017/01/27/070000521/donald.trump.bangun.tembok.perbatasan
.as-meksiko (diakses 2 Oktober 2018).
133 The White House .“Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement
Improvements,” presidential actions, 25 Januari 2017, https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/ (diakses 2
Oktober 2018).
134 “Trump's border wall explained,” Al Jazeera,
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/mexico-border-wall-stake-
170327135349790.html (diakses 8 Desember 2018).
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menjadi legal.135 Tidak menutupi pula bahwa masih ada sentimen negatif terhadap

imigran dan imigran ilegal yang salah satunya dapat dilihat dari adanya 41%

rakyat AS yang menganggap bahwa imigran adalah beban bagi negara karena

mengambil lapangan kerja, jatah perumahan dan jaminan kesehatan rakyat AS,

serta 27% menganggap bahwa imigran ilegal tidak seharusnya berada di AS dan

harus dideportasi.136 Namun, sentimen negatif tersebut muncul ke permukaan dan

dapat terlihat dengan jelas selama kampanye presidensi Donald Trump sehingga

menjadikan situasi atau keadaan di Amerika Serikat sendiri kurang kondusif yang

terarah pada masalah imigran. Pernyataan Trump yang menganggap bahwa

imigran ilegal merupakan para kriminal dan berbahaya bagi rakyat AS sendiri

mengamplifikasikan sentimen negatif berbau rasisme terhadap para imigran

terutama pada para Latino. Hate crimes terhadap para Latino mulai lebih terbuka

dilakukan, sebagai contoh adalah penyerangan terhadap tuna wisma ras Hispanik

di Boston tahun yang mana pelaku termotivasi oleh pernyataan Trump bahwa

imigran ilegal harus keluar dari AS.137

Serentetan kasus kriminal yang disebabkan oleh imigran ilegal pada

tahun 2015-2016 juga menjadikan situasi atau keadaan di Amerika Serikat

terpusat pada masalah imigran ilegal dan turut serta menghidupkan alasan perlu

adanya pengetatan keamanan perbatasan terutama pengetatan terhadap para

imigran ilegal dan membangun border wall. Kasus penembakan Kathryn Steinle

oleh Jose Inez Garcia Zarate, seorang imigran ilegal asal Meksiko pada 1 Juli

135 Sara Kehaulani Goo,” What Americans want to do about illegal immigration,” Pew Research
Center, 24 Agustus 2015, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/08/24/what-americans-
want-to-do-about-illegal-immigration/ (diakses 19 Juni 2019).
136 Goo,”What Americans want to do.”
137 Russell Berman,”A Trump-Inspired Hate Crime in Boston,” The Atlantic, 20 Agustus 2015,
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/a-trump-inspired-hate-crime-in-
boston/401906/ (diakses 19 Juni 2019).
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2015 di San Fransisco138, kasus kecelakaan Sarah Root yang ditabrak oleh

pemuda imigran ilegal pada Januari 2016, pembunuhan Grant Ronnebeck oleh

anggota gang yang merupakan imigran ilegal pada tahun 2015, kekerasan

terhadap Earl Olander yang menyebabkan kematiannya pada tahun 2016, dan

tindak pelecehan seksual dan kekerasan terhadap Marilyn Pharis yang

menyebabkan kematian pada tahun 2015.139 Kasus-kasus menekankan pentingnya

dibangun border wall untuk mengamankan perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko dalam pernyataan Trump pada tahun 2015140 dan tahun 2017141.

Ada beberapa permasalahan yang membuat penulis ingin meneliti isu

ini. Pertama, kebijakan yang diharapkan ikut andil dalam menurunkan jumlah

imigran terutama imigran ilegal dari selatan Amerika Serikat justru menimbulkan

reaksi negatif berupa tentangan dan ketidakyakinan yang justru timbul dari para

warga negara Amerika Serikat sendiri. Pada tahun 2017, sebesar 65% warga

Amerika Serikat menentang adanya pembangunan border wall, hanya sebesar

29% yang meyakini pembangunan border wall dapat mengurangi imigran ilegal

secara besar, bahkan sebesar 43% warga Amerika Serikat yakin border wall tidak

cukup memberikan dampak pengurangan untuk permasalahan imigran ilegal di

Amerika Serikat.142

138 Cassandra Vinograd,”Donald Trump: Kathryn Steinle Death on Pier 14 Shows Need for Border
Wall,” NBC News, diperbarui 5 Juli 2015, https://www.nbcnews.com/news/us-news/donald-trump-
kathryn-steinle-death-pier-14-shows-need-border-n386646 (diakses 10 Oktober 2018).
139 “Transcript of Donald Trump’s Immigration Speech,” The New York Times,
https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-immigration-speech.html
(diakses 10 Oktober 2018).
140 Vinograd,”Donald Trump.”
141 Matt Stevens, Thomas Fuller dan Caitlin Dickerson,”Trump Tweets ‘Build the Wall’ After
Immigrant Is Acquitted in Kathryn Steinle Case,” The New York Times, 30 November 2015,
https://www.nytimes.com/2017/11/30/us/kate-steinle-murder-trial.html (diakses 10 Oktober 2018)
142 Rob Suls,”Most Americans continue to oppose U.S. border wall, doubt Mexico would pay for
it,” Pew Research Center, 24 Februari 2017, http://www.pewresearch.org/fact-
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Kedua, kebijakan tersebut juga menyebabkan reaksi negatif dari dunia

internasional. Kebijakan tersebut banyak mendapat kecaman dari 18 baik negara-

negara Amerika Latin termasuk Meksiko sebagai negara pengirim ilegal maupun

negara lainnya seperti Kanada, Inggris, Spanyol, Italia, Australia, dan lainnya.143

Kecaman atas kebijakan tersebut juga sampai menimbulkan diplomatic standoff

antara Amerika Serikat dan Meksiko pada awal tahun 2017 yaitu dengan Presiden

Enrique Peña Nieto (Presiden Meksiko) membatalkan pertemuan dialog, salah

satunya mengenai border wall, dengan Donald Trump dan berimbas juga pada

ditariknya Menteri Luar Negeri Meksiko dalam pertemuannya dengan Menteri

Department of Homeland Security dan hingga saat ini belum ada lagi dialog

antara Amerika Serikat dan Meksiko mengenai border wall.144

Ketiga, kebijakan keamanan perbatasan dengan adanya pembangunan

border wall berdampak pada adanya pergeseran sikap terhadap imigran ilegal oleh

Amerika Serikat dari enforcement – integrative menjadi enforcement saja tanpa

usaha integrative. Sebelum Donald Trump menjadi presiden, usaha enforcement

keamanan perbatasan memang ketat dengan adanya penambahan personel patroli

perbatasan dan pemberlakuan proses removals atau deportasi di perbatasan145

ditambah dengan adanya kebijakan integratif yang memberi kesempatan pada

imigran ilegal untuk berbaur di masyarakat, salah satunya dengan program DACA

tank/2017/02/24/most-americans-continue-to-oppose-u-s-border-wall-doubt-mexico-would-pay-
for-it/ (diakses 2 Oktober 2018).
143 Janell Fetterolf,”Border wall is Trump’s least popular policy internationally,” Pew Research
Center, 28 Juli 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/28/border-wall-is-trumps-
least-popular-policy-internationally/ (diakses 6 Desember 2018).
144 Azam Ahmed,” Mexico’s President Cancels Meeting With Trump Over Wall,” The New York
Times, 26 Januari 2017, https://www.nytimes.com/2017/01/26/world/mexicos-president-cancels-
meeting-with-trump-over-wall.html (diakses 6 Desember 2018).
145 “Continuing to Strengthen Border Security,” The White House,
https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/immigration/border-security (diakses 25 Oktober
2018).
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(Deferred Action for Childhood Arrivals) yang memberikan kesempatan bagi

imigran ilegal yang tiba di Amerika Serikat sebelum umur 16 tahun untuk

mendapatkan perlindungan dari deportasi dan mendapatkan izin bekerja sebagai

kesempatan berkontribusi di masyarakat.146 Keluarnya kebijakan keamanan

perbatasan yang baru oleh Donald Trump yang memasukkan pembangunan

border wall sebagai langkah enforcement menandakan Amerika Serikat hanya

berfokus pada enforcement tanpa mengeluarkan kebijakan integratif, dan hal ini

menjadikan Amerika Serikat sebagai negara tidak ramah terhadap para imigran.

Keempat, masalah perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terkait

imigran merupakan masalah yang dialami dari tahun ke tahun. Banyaknya

kematian imigran saat menyeberangi perbatasan merupakan indikasi tidak

amannya perbatasan. Jumlah kematian imigran di perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko meningkat bila dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu sebanyak 339 orang

pada tahun 2015, 401 orang pada tahun 2016, dan 417 orang pada tahun 2017.147

Kedua, jumlah imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko pun selalu menjadi jumlah tertinggi secara nasional dilihat tiga fiscal

year (FY) atau tahun fiskal terakhir dengan jumlah imigran sebanyak 331.333

orang pada FY2015148, 408.870 orang FY2016149, dan 303.916 orang FY2017150.

146 “DACA,” Immigrant Legal Resource Center, https://www.ilrc.org/daca (diakses 25 Oktober
2018).
147 “Deaths by Region of Origin,” The International Organization for Migration’s (IOM) Missing
Migrants Project, https://missingmigrants.iom.int/region/americas?region=1422 (diakses 18
Februari 2019).
148 U.S. Customs and Border Protection,“U.S. Border Patrol Fiscal Year 2015 Sector Profile”,
statistics, 12 Januari 2016,
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/USBP%20Stats%20FY2015%20sector%20prof
ile.pdf (diakses 13 Desember 2018).
149 U.S. Customs and Border Protection,“U.S. Border Patrol Fiscal Year 2016 Sector Profile”,
statistics, 3 Januari 2017, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Jan/USBP%20Stats%20FY2016%20sector%20profile.pdf (diakses 13 Desember 2018).
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Adanya peningkatan penangkapan imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko pada tahun 2016 yaitu selama bulan Oktober dan November 2016

sejumlah 46.184 dan 47.215 penangkapan di titik masuk perbatasan selatan

dibandingkan pada tahun 2015 di dua bulan yang sama yang hanya memiliki

jumlah penangkapan sebesar 32.724 dan 32.838 juga menekankan pentingnya

pengamanan perbatasan dengan pembangunan border wall tahanan karena

imigran ilegal melarikan diri dan gagal muncul di sesi dengar pendapat (hearing)

dalam proses removals sehingga menciptakan kerentanan keamanan nasional

Amerika Serikat.151

Memandang dari sisi pemimpin, hal ini juga penting untuk diteliti

karena pentingnya pembangunan border wall bagi Donald Trump merupakan hal

yang personal bagi Trump. Selain karena program unggulan tersebut merupakan

janji kampanye Donald Trump yang dipenuhi ketika dirinya menjadi presiden dan

menawarkan langkah konkret bagi permasalahan keamanan perbatasan dari tahun

ke tahun tersebut dengan membangun border wall dengan prototipe yang sudah

dibangun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, riwayat lama sentimen negatif

Trump terhadap people of colour yang ia anggap melakukan hal kriminal dan bias

tersebut juga terbawa pada pandangannya terhadap imigran ilegal yang lebih

banyak orang-orang Hispanik. Hal tersebut dapat dilihat mulai tahun 1989 Trump

pernah memasang iklan, yang mana iklan tersebut sangat memengaruhi opini

publik, untuk menuntut agar lima remaja berketurunan Afrika-Amerika dan

Hispanik yang dituduh menjadi pelaku pemerkosaan dihukum berat, dan pendapat

150 U.S. Customs and Border Protection,“U.S. Border Patrol Fiscal Year 2017 Sector Profile”,
statistics, 12 Desember 2017, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Dec/USBP%20Stats%20FY2017%20sector%20profile.pdf (diakses 13 Desember 2018).
151 Department of Homeland Security, Implementing the President's Border, 6.
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Trump tersebut tidak berubah meskipun kelima orang tersebut dinyatakan tidak

bersalah.152 Bahkan pada tahun 2013 sebelum nominasi presidensi, Trump

mengatakan bahwa banyak kejahatan di kota-kota besar dilakukan oleh orang

kulit hitam dan Hispanik.153

Kedua, adanya wewenang tertinggi sebagai Presiden untuk

mengeluarkan kebijakan terutama melihat dari sifat keterlibatan besar Presiden

dalam Executive Order 13767 sebagai kebijakan pertama kali memuat

pembangunan border wall154 menandakan bahwa Donald Trump sebagai

pemimpin memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan. Adanya

reaksi negatif dari domestik maupun internasional, adanya konsistensi posisi

bertahan Donald Trump bahwa border wall perlu dibangun sejak masa kampanye

hingga menjadi Presiden Amerika Serikat dengan keluarnya Executive Order

13767 dan National Security Strategy 2017 menunjukkan adanya sesuatu dari diri

pemimpin yaitu karakteristik Donald Trump yang mempengaruhi dirinya berani

mengambil kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall.

1.2 Rumusan Masalah

Apa Pengaruh Karakteristik Donald Trump dalam Pengambilan Kebijakan

Keamanan Perbatasan Pembangunan Border Wall di Perbatasan Amerika Serikat

– Meksiko terhadap Imigran Tahun 2017?

152 Andrew Kaczynski & Jon Sarlin,”Trump in 1989 Central Park Five interview: "Maybe hate is
what we need”," CNN, 10 Oktober 2016, https://edition.cnn.com/2016/10/07/politics/trump-larry-
king-central-park-five/ (diakses 19 Juni 2019).
153 Donald Trump, Twitter post, 5 Juni 2013, 1:05 a.m.,
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/342190428675796992
154 John Contrubis, Executive Orders and Proclamation, CRS Report for Congress 95-722A
(Maret 1999): 1-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh

karakteristik Donald Trump dalam pengambilan kebijakan mengenai keamanan

perbatasan dengan membangunan border wall terhadap imigran di perbatasan

Amerika Serikat – Meksiko pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat.

1) Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam

bidang studi Hubungan Internasional, terutama dalam bidang

pengambilan kebijakan luar negeri.

2) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi

bahan kajian khususnya mengenai pengaruh pemimpin dalam

pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat bagi pembaca.
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BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Penulis merujuk pada dua sumber terdahulu yang dapat membantu untuk

melaksanakan penelitian ini. Penulis menggunakan tulisan Robert Warren dan

Donald Kerwin dengan judul The 2,000 Mile Wall in Search of a Purpose: Since

2007 Visa Overstays have Outnumbered Undocumented Border Crossers by a

Half Million sebagai sumber pertama.155 Tulisan ini memuat kritik terhadap

pembangunan border wall dan berusaha menyajikan persepektif lain guna

menambah kejelasan pada kebijakan alternatif yang mungkin akan diambil

dengan menyajikan informasi demografis terkait mode kedatangan imigran, baik

mencakup populasi imigran tak terdokumentasi yang melakukan overstay dan

entries without inspection (EWI) di tahun 2014.

Pada bagian pertama, tulisan ini memaparkan bahwa pada tahun 2017

pembangunan border wall sepanjang 2.000 mil yang tak dapat ditembus dijadikan

Donald Trump sebagai inti dari perintah eksekutif tentang imigrasi dan strategi

penegakan imigrasi yang lebih luas. Inisiatif tersebut mendapat kritikan karena

permasalahan terkait dana. Pembangunan border wall yang diperkirakan

memakan biaya sebesar $21,6 juta dalam kurun waktu pembangunan selama tiga

tahun akan menaikkan estimasi anggaran Department of Homeland Security.

Kepentingan pembangunan tersebut dipertanyakan mengingat butuhnya

155 Robert Warren & Donald Kerwin,”The 2,000 Mile Wall in Search of a Purpose: Since 2007
Visa Overstays have Outnumbered Undocumented Border Crossers by a Half Million,” Journal on
Migration and Human Security 5(1) (2017): 124-136,
https://www.researchgate.net/publication/314246425_The_2000_Mile_Wall_in_Search_of_a_Pur
pose_Since_2007_Visa_Overstays_Have_Outnumbered_Undocumented_Border_Crossers_by_a_
Half_Million_2017 (diakses 5 Oktober 2018).
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penambahan alat-alat pengawasan seperti pengawasan melalui video, drones,

ground sensors, teknologi radar, dan personel Patroli Perbatasan. Keefektifitasan

biaya, kemanjuran fungsinya, dampaknya terhadap komunitas perbatasan dua

negara juga disebutkan sebagai bagian dari kritikan inisiatif pembangunan border

wall tersebut.156

Undocumented immigrants atau imigran ilegal adalah suatu isu yang

menjadi perhatian utama dan penyelesaiannya akan menjadi agenda pemerintahan

yang baru. Namun, jumlah imigran ilegal yang masuk tanpa inspeksi (EWI)

melalui perbatasan terus menurun dari tahun 2007 hingga 2014. Hal itu

menyebabkan banyaknya imigran ilegal yang melakukan overstay hingga tahun

2014. Tulisan ini juga menyebutkan bahwa Meksiko adalah negara pertama asal

imigran ilegal yang melakukan overstay dan EWI.157 Garis besar yang dapat

diambil adalah permasalahan terbesar imigran ilegal adalah terletak pada imigran

ilegal yang sudah menetap di negara Amerika Serikat yang mana hal ini dilihat

dari data-data hingga tahun 2014.

Perubahan penurunan jumlah imigran ilegal dari mode kedatangan setelah

tahun 2005 menimbulkan pertanyaan pentingnya kebijakan pembangunan border

wall di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko sepanjang 2.000 mil dan juga

mengenai alokasi sumber daya enforcement imigrasi serta perbandingan

pendanaan tersebut dengan strategi-strategi lain untuk mengurangi jumlah

keseluruhan populasi imigran tersebut. Daripada membangun border wall, akan

lebih baik bila sumber daya border enforcement diarahkan untuk mendukung

penegakan aturan hukum dan inisiatif program pengembangan ekonomi di daerah

156 Warren & Kerwin,”The 2,000 Mile Wall,” 124-125.
157 Warren & Kerwin, 124.
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Northern Triangle atau segitiga utara di area Amerika Tengah, atau bisa juga

digunakan untuk meningkatkan kualitas screening pendatang di pos-pos

pemberian visa. Pengalihan alokasi pendanaan dan sumber daya tersebut

diharapkan akan dapat mengatasi sumber utama dari undocumented immigration,

dan mengatasi banyaknya jumlah imigran datang ke Amerika Serikat yang mana

kebanyakan mereka melarikan diri dari daerah-daerah yang sedang dilanda

kekerasan di Northern Triangle.158

Penelitian kedua dari jurnal penelitian yang dijadikan penulis sebagai

rujukan studi terdahulu adalah Pengaruh Karakter Personal Perdana Menteri

Jose Zapatero Terhadap Kebijakan Luar Negeri Spanyol pada Kasus Gibraltar

tahun 2004-2008 oleh Salman Fauzi Rahmani. Tulisan ini menjelaskan adanya

pengaruh karakter individu pemimpin yaitu Perdana Menteri Jose Zapatero

terhadap kebijakan luar negeri Spanyol dalam kasus Gibraltar tahun 2004-2008.

Orientasi participatory terlihat pada kebijakan luar negeri tersebut dibandingkan

dengan kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan sebelumnya. Sejak tahun

1960, kebijakan luar negeri Spanyol menempatkan integrasi penuh Gibraltar ke

kedaulatan Spanyol menjadi prioritas utama. Namun, Gibraltar dan kedaulatan

tidak terlalu diberi perhatian oleh Spanyol sejak berada di bawah kepemimpinan

Perdana Menteri Jose Zapatero. Kebijakan Spanyol tersebut dipengaruhi

karakteristik pemimpin oleh yaitu Zapatero yang konsiliatoris. Penulis jurnal

menggunakan konsep dari Margaret Hermann dalam menganalisis hubungan

158 Warren & Kerwin,”The 2,000 Mile Wall,” 131.
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karakteristik Zapatero dengan kebijakan luar negeri Spanyol dalam kasus

Gibraltar tersebut.159

Rahmani menjelaskan bahwa Zapatero bukanlah individu yang memiliki

nasionalisme yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh Zapatero tumbuh besar di

lingkungan keluarga dan rezim berpaham sosialis sebelum era penyatuan Spanyol

di bawah kepemimpinan Franco yang mana nasionalisme Spanyol dibangun saat

era tersebut, sehingga nilai-nilai sosialis inilah yang terus terbawa serta diyakini

oleh Zapatero. Selain itu, Zapatero memiliki pandangan demokrasi yang percaya

bahwa kebebasan adalah suatu hal yang baik bagi Spanyol, bukanlah kontrol

seperti yang dilakukan sejak pemerintahan Franco.160

Dilihat dari keyakinan pemimpin memiliki kontrol atas suatu isu/keadaan,

situasi mengenai Gibraltar tidak menjadi perhatian khusus bagi Zapatero. Hal

tersebut disebabkan oleh prinsip kebebasan dengan sifat tidak mendominasi yang

menggerakan perilaku politik Zapatero. Kebutuhan terhadap afiliasi menjadi motif

bagi Zapatero dalam melakukan tindakan politik, dilihat dari pandangannya

terhadap demokrasi yang mensyaratkan bahwa penyelesaian suatu permasalahan

harus mendasar pada penyelesaian secara bersama atau konsensus dengan banyak

pihak dan sebuah tindakan akan berjalan dengan melibatkan aktor lain.

Rendahnya kecurigaan Zapatero terhadap pihak lain ditunjukkan dengan

kesukaannya terhadap dialog untuk menyelesaikan masalah yang mana

merupakan refleksi keyakinannya mengenai demokrasi dan kebebasan. Hal-hal

tersebut membuktikan bahwa Zapatero memiliki karakteristik konsiliatif dan

159 Salman Fauzi Rahmani,”Pengaruh Karakter Personal Perdana Menteri Jose Zapatero Terhadap
Kebijakan Luar Negeri Spanyol pada Kasus Gibraltar tahun 2004-2008,” Jurnal Analisis
Hubungan Internasional, 3(1) (Maret 2014): 615-638.
160 Rahmani,”Pengaruh Karakter Personal,” 619.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16

karakter tersebut sangat mungkin mempengaruhi arah kebijakan luar negeri

terhadap Gibraltar.161

Kedua studi terdahulu yang penulis gunakan sebagai rujukan tersebut

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis. Rujukan

studi terdahulu pertama memiliki kesamaan isu yang dibahas penulis yaitu

mengenai pembangunan border wall di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko

untuk mengatasi imigran ilegal. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis

lakukan adalah perspektif penelitian yang diambil yaitu menyajikan perspektif

lain mengenai kritik terhadap pembangunan border wall dan alasan seharusnya

pembangunan tersebut tidak dilakukan dengan data imigran yang digunakan

dalam penelitian tesebut pun berasal dari tahun 2014 dan tahun-tahun

sebelumnya, dan menyarankan alternatif lain untuk mengatasi imigran ilegal.

Meskipun demikian, tulisan tersebut membantu penulis untuk memahami

gambaran mengenai isu pembangunan border wall dan membantu mengetahui

informasi perspektif lain mengenai isu ini.

Penulis menggunakan studi terdahulu yang kedua dikarenakan memiliki

persamaan variabel konsep milik Margaret Hermann dalam menjelaskan

karakteristik pemimpin yaitu Perdana Menteri Zapatero dan pengaruhnya terhadap

kebijakan luar negeri Spanyol. Studi tersebut dapat membantu penulis

mendapatkan gambaran mengenai operasionalisasi konsep. Perbedaannya terletak

pada subjek dan isunya yang mana penulis akan melihat pengaruh karakteristik

Donald Trump terhadap pengambilan kebijakan keamanan perbatasan terhadap

161 Rahmani,”Pengaruh Karakter Personal,” 619.
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imigran dengan membangun border wall di perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Leadership Style

Ketika memahami pemimpin politik dengan menelitinya, maka

mau tidak mau kita akan melihat dari sisi psikologis pemimpin karena

bersandar pada gagasan bahwa siapa yang mengatur itu penting.162 Hal ini

dapat diartikan bahwa pemimpin, sebagai pihak yang memiliki kuasa

mengatur, memiliki karakteristik yang penting untuk diketahui. Untuk

melihat hal tersebut dapat melalui Political Psychology.

Political Psychology adalah penerapan pengetahuan mengenai

psikologi manusia untuk mempelajari perilaku politik dengan fokus pada

individu dalam suatu sistem politik.163 Konsep psikologi yang dimaksud

adalah berkaitan dengan hasil dari proses mental individu seperti belief,

personality, dan lain sebagainya. Pada garis besarnya, political psychology

hasil proses mental pemimpin politik guna memahami tindakan atau

keputusannya yang tertuang dalam kebijakan dalam atau luar negeri, atau

dalam situasi konflik internasional dan penyelesaiannya.164 Hermann

menyatakan bahwa political psychology berguna untuk mempelajari

162 Paul 't Hart and R. A. W. Rhodes,”Puzzles of Political Leadership,” dalam The Handbook of
Political Leadership, ed. R.A.W. Rhodes & Paul t’Harts, 4 (UK: Oxford University Press, 2014).
163 Leonie Huddy, David O. Sears, dan  Jack S. Levy,”Introduction: Theoretical Foundations of
Political Psychology,” dalam The Oxford Handbook of Political Psychology (2nd ed.), ed. Leonie
Huddy, David O. Sears, dan Jack S. Levy, 1 (UK: Oxford University Press, 2013).
164 Martha L. Cottam, Beth Dietz, Elena Mastors, dan Thomas Preston, Introduction to Political
Psychology (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004), 5.
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pengaruh karakteristik pemimpin politik terhadap tindakan politik atau

kebijakan yang diambil suatu negara.165

Studi yang dilaksanakan Hermann berkaitan dengan political

psychology berfokus meneliti enam karakteristik personal pemimpin dan

yang dapat mempengaruhi orientasi personal pemimpin dan pada akhirnya

memengaruhi arah kebijakan yang diambil suatu negara dalam

penelitiannya awalnya pada tahun 1980.166 Studi tersebut mengalami

pengembangan oleh Hermann yaitu meneliti karakteristik pemimpin untuk

menentukan leadership style yang dimiliki oleh pemimpin politik yang

mana leadership style tersebut memengaruhi pengambilan keputusan itu

sendiri.167

Menurut Hermann, leadership style adalah cara-cara pemimpin

berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya, seperti konstituen,

penasehat, atau pemimpin politik lainnya.168 Konstituen yang dimaksud

ialah orang-orang diwakili secara politik oleh pejabat pemerintah yang

terpilih melalui voting atau metode lain.169 Contohnya, konstituen walikota

adalah masyarakat yang berada di kota tertentu, atau konstituen presiden

ialah rakyat yang berada di negaranya.

Leadership style tertentu dari seorang pemimpin memberikan

gambaran fokus atau perhatian tertentu dalam memimpin dan hal tersebut

165 Margaret Hermann, “Political Psychology,” dalam The Handbook of Political Leadership, ed.
R.A.W. Rhodes & Paul t’Harts, 117-128 (UK: Oxford University Press, 2014).
166 Margaret G. Hermann,”Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics
of Political Leaders” International Studies Quarterly 24(1) (Maret 1980): 7-46.
167 Margaret G. Hermann,”Assessing Leadership Style: Trait Analysis,” dalam The Psychological
Assessment of Political Leaders With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton, ed. Jerrold M.
Post, 178–212 (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003).
168 Hermann,”Assessing Leadership Style,” 181.
169 Paul M. Johnson,”Constituent,” http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/constituent.
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memengaruhi pemimpin untuk cenderung mengambil kebijakan yang

sesuai fokus atau perhatian pemimpin dalam leadership style tersebut. Ada

delapan leadership style yaitu expansionistic, evangelistic, actively

independent, directive, incremental, influential, opportunistic, serta

collegial, dan masing-masing leadership style tersebut memiliki perhatian

atau fokus pemimpin masing-masing yang memengaruhi pengambilan

keputusan.170 Pemimpin memiliki salah satu dari delapan leadership style

yang dapat ditentukan dari kombinasi tiga karakteristik utama yaitu react

to constraints, openness to information, dan motivation.171 Berikut

penjelasan tiap karakteristiknya.

a. React to Constraints

React to constraints sendiri adalah reaksi pemimpin terhadap

lingkungan politik dan kendala di dalamnya, dan pemimpin dapat

condong pada challenge the constraints atau respect the constraints.

Pemimpin challenge the constraints yaitu pemimpin menggunakan

kontrol dan pengaruhnya dalam menghadapi kendala atau batasan

yang berada lingkungan di mana pemimpin itu berada. Pemimpin

politik tidak terbuka terhadap tuntutan/demand dari konstituen yang

mana tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai kendala atau batasan.

Pemimpin respect the constraints yaitu pemimpin yang beradaptasi

terhadap situasi dan tetap terbuka untuk merespon permintaan atau

tuntutan domestik serta internasional mengenai suatu keadaan.

Kecenderungan terhadap karakteristik tersebut dapat dilihat dari ada

170 Hermann,”Assessing Leadership Style,” 185.
171 Hermann,”Assessing Leadership Style,” 181-182.
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tidaknya belief in one own’s ability to control events dan ada tidaknya

need for power and influence.

Belief in one’s own ability to control events diartikan sebagai

pandangan bahwa pemimpin memiliki kendali atas keadaan tertentu,

dengan dirinya atau pemerintah dapat mempengaruhi apa yang terjadi

pada negara/bangsa atas keadaan tersebut.172 Ketika menyangkut

situasi atau keadaan tertentu, pemimpin politik berkeyakinan bahwa ia

paling tidak memiliki kendali di dalamnya dan melalui pemerintah,

yang mana pemimpin politik menjadi bagian penting di dalamnya,

dapat mempengaruhi adanya suatu langkah atau tindakan di

negara/bangsanya atau terhadap negara/bangsa lain. Adanya hal

tersebut dapat dilihat dari pernyataan pemimpin yang memiliki

konteks bahwa pemimpin atau kelompok yang mana pemimpin

mengidentifikasikan dirinya menjadi bagian dari kelompok tersebut

menerima tanggung jawab untuk memulai atau merencanakan suatu

aksi terkait situasi atau keadaan tertentu; dan ketertarikan pemimpin

untuk terlibat dan memiliki kontrol dalam pengambilan kebijakan

maupun implementasinya.

Need for power and influence adalah keinginan untuk

mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan kembali kekuasaan,

baik itu dalam bentuk dampak, kontrol, atau pengaruh atas pihak

lain.173 Dengan kata lain, need for power and influence adalah hasrat

pemimpin untuk mengendalikan, memengaruhi, atau berdampak pada

172 Margaret G. Hermann,”Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics
of Political Leaders” International Studies Quarterly 24(1) (Maret 1980): 20.
173 Hermann,”Explaining Foreign Policy Behavior,” 20.
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orang atau kelompok lain.174 Adanya need for power and influence

dapat dilihat melalui pernyataan-pernyataan pemimpin politik yang

mana konteks kata-kata dalam pernyataan tersebut memenuhi kondisi

mana saja dari enam kondisi yang dikemukakan Winter yaitu saat

pemimpin politik: (1) mengusulkan atau melakukan tindakan kuat

(strong and forceful) terhadap pihak lain seperti menyerang, menghina

atau mengancam secara verbal, menuduh, menegur pihak lain, atau

tindakan lainnya; (2) memberikan bantuan, saran, atau dukungan

ketika belum diminta pihak lain; (3) berusaha mengatur pihak lain

melalui mengatur perilaku atau kondisi kehidupan pihak lain; (4)

berupaya memengaruhi, membujuk, meyakinkan, menyuap, atau

berargumen dengan pihak lain, atau melakukan tindakan lain untuk

mengubah opini pihak lain dengan tujuan agar tidak mencapai

kesepakatan atau menghindari ketidaksepakatan atas suatu hal; (5)

berupaya membuat pihak lain atau dunia terkesan dengan tindakan-

tindakan yang menarik perhatian luas; atau (6) peduli khususnya

terhadap posisi atau reputasi diri; dan sikap pemimpin yang tidak

begitu peduli atau perhatiannya pemimpin terhadap orang-orang di

sekitarnya.175

174 Margaret G. Hermann,”Assessing Leadership Style: Trait Analysis,” dalam The Psychological
Assessment of Political Leaders With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton, ed. Jerrold M.
Post, 190 (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003).
175 David G. Winter,”Power motivation revisited,” dalam Motivation and Personality:
Handbook of Thematic Content Analysis, ed. Charles P. Smith, 301-324 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992).
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b. Openness to Information

Openness to information merujuk pada terbuka (open to

information) atau tertutupnya (closed to information) pemimpin

terhadap informasi-informasi yang masuk dari lingkungan yang

berkaitan dengan isu, peristiwa, keadaan, atau situasi tertentu.

Pemimpin berkarakteristik closed to information tersebut mencari dan

menemukan informasi yang mendukung definisinya atas situasi atau

keadaan serta permasalahan tertentu dan mengabaikan informasi yang

tidak mendukung pengertian pemimpin tersebut.176 Pemimpin terbuka

terhadap informasi (open to information) ialah pemimpin yang

mendefinisikan permasalahan dan menentukan posisinya atas hal

tersebut dengan tertarik pada informasi yang berbeda atas suatu

permasalahan. Kecenderungan terhadap karakteristik tersebut dapat

dilihat dari tinggi atau rendahnya conceptual complexity.

Conceptual complexity adalah rumit atau sederhananya

pemimpin dalam memahami (mendeskripsikan atau mendiskusikan)

orang lain, tempat, kebijakan tertentu, ide tertentu, atau suatu objek

tertentu.177 Pemimpin yang tinggi dalam conceptual complexity rumit

atau kompleks terhadap suatu hal adalah pemimpin yang akan menilai

suatu hal tidak sekadar baik-buruk atau hitam-putih, tetapi fleksibel

dengan menerima sisi ambiguitas hal tersebut.178 Pemimpin yang

rendah dalam conceptual complexity adalah pemimpin yang sederhana

176 Hermann, ”Assessing Leadership Style,” 183-193.
177 Hermann,”Explaining Foreign Policy Behavior,” 20.
178 Margaret G. Hermann & Charles F. Hermann,”Who Makes Foreign Policy Decisions and How:
An Empirical Inquiry”, International Studies Quarterly 33(4) (Desember 1989): 361-387.
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pemahamannya atau tidak memiliki perspektif luas dalam memahami

suatu hal, menilai bahwa hal tersebut dari perspektif sempit seperti

baik atau buruk, hitam atau putih, dan konsisten dalam

pemahamannya tersebut.179 Tinggi rendahnya conceptual complexity

dapat dilihat dari ada tidaknya isi pernyataan pemimpin politik yang

menunjukkan tingkat pemahaman atau kerumitan rendah terkait orang

lain, tempat, isu, kebijakan, ide, atau suatu objek tertentu seperti

pernyataan yang menunjukkan pengklasifikasian baik-buruk terkait

orang lain, tempat, isu, kebijakan, ide, atau suatu objek tertentu;

tindakan pemimpin politik yang bersedia untuk mengambil pilihan

yang ada terlebih dahulu untuk mewujudkan agendanya, dan

konsistensi pemahaman pemimpin politik terkait orang lain, tempat,

isu, kebijakan, ide, atau suatu objek tertentu.180 Jika hal tersebut

memenuhi maka pemimpin memiliki conceptual complexity rendah,

dan jika tidak memnuhi maka conceptual complexity tinggi.

c. Motivations

Motivations yang dimaksud ialah dorongan pemimpin dalam

bertindak menghadapi lingkungan politiknya.181 Pemimpin dapat

cenderung memiliki karakteristik problem focus atau relationship

focus. Pemimpin berkarakteristik problem focus adalah pemimpin

yang terdorong untuk bertindak atau mengambil keputusan

berdasarkan pemikiran dan pandangan yang ia percayai dan dukung

179 Margaret G. Hermann & Charles F. Hermann,”Who Makes Foreign Policy Decisions and How:
An Empirical Inquiry”, International Studies Quarterly 33(4) (Desember 1989): 361-387.
180 Hermann,”Explaining Foreign Policy Behavior,” 20.
181 Hermann,”Assessing Leadership Style,” 193.
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terkait suatu permasalahan atau isu.182 Pemimpin berkarakteristik

relationship focus adalah pemimpin yang terdorong untuk berfokus

mengambil kesempatan untuk membangun hubungan baik atau kerja

sama dengan pihak lain di dunia internasional. Kecenderungan

terhadap salah satu karakteristik ini dapat dilihat dari ada tidaknya in-

group bias dan ada tidaknya distrust of others.

In-Group Bias adalah pandangan pemimpin terhadap dunia

yang menempatkan bangsa atau negaranya sebagai hal paling utama

dengan hadirnya ikatan kuat secara emosional terhadap

bangsa/negaranya atau menitikberatkan pada kehormatan dan identitas

nasional/negara.183 Adanya in-group bias dapat dilihat dari

pernyataan-pernyataan pemimpin politik yang menunjukkan kata-kata

baik (favorable) terhadap bangsa atau negara sendiri, kata-kata yang

merujuk pada kekuatan negara/bangsa, kata-kata yang menunjukkan

pentingnya identitas atau kehormatan bangsa, atau kata-kata yang

mengacu pada negara/bangsa lain dengan maksud bermusuhan,

merendahkan, atau melemahkan negara/bangsa lain.

Distrust of others diartikan sebagai perasaan curiga, gelisah,

dan khawatir terhadap pihak lain yang menyebabkan adanya

kecenderungan pemimpin politik untuk mencurigai dan meragukan

pihak lain.184 Adanya distrust of others dapat dilihat dari pernyataan-

pernyataan pemimpin yaitu adanya pada kata-kata atau frasa yang

mengacu pada suatu individu atau kelompok yang mana pemimpin

182 Hermann, ”Assessing Leadership Style,” 184.
183 Hermann, ”Explaining Foreign Policy Behavior,” 20.
184 Hermann, ”Explaining Foreign Policy Behavior,” 21.
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tidak mengidentifikasikan dirinya dengan individu atau kelompok

tersebut; adanya konteks pernyataan pemimpin yang menunjukkan

indikasi kecurigaan, keraguan atau kekhawatiran atas individu atau

kelompok lain; atau adanya konteks pernyataan yang menujukkan

individu atau kelompok lain tersebut akan membahayakan pemimpin

atau kelompok yang mana pemimpin mengidentifikasikan dirinya

menjadi bagian di dalamnya.185

Setelah kita mengetahui karakteristik mana saja yang dimiliki

pemimpin, maka kita dapat menentukan leadership style mana yang

dimiliki oleh pemimpin tersebut. Perlu ditegaskan kembali bahwa

pemimpin hanya memiliki salah satu leadership style saja. Berikut dalam

tabel merupakan masing-masing leadership style yang ditentukan dari tiga

kombinasi karakteristik untuk memudahkan menentukan leadership style

yang dimiliki.

Tabel 1. Leadership Style

LEADERSHIP
STYLE

React to constraints Openness to information Motivation

Challenge
the
constraints

Respect the
constraints

Closed to
information

Open to
information

Problem
focus

Relationship
focus

Expansionistic √ √ √
Evangelistic √ √ √
Actively
Independent √ √ √
Directive √ √ √
Incremental √ √ √

185 Hermann,”Assessing Leadership Style,” 202-203.
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Influential √ √ √
Opportunistic √ √ √
Collegial √ √ √
Sumber: Diolah penulis dari Hermann,”Assessing Leadership Style,” 185.

Tiap leadership style memiliki fokus masing-masing atau perhatian

tertentu dalam memimpin. Fokus tersebut memengaruhi pemimpin untuk

cenderung mengambil kebijakan yang sesuai dengan fokus atau perhatian

pemimpin dalam leadership style tersebut. Berikut merupakan masing-

masing leadership style dengan fokusnya tersendiri186.

 Expansionistic

Fokus atau perhatian pemimpin untuk mengembangkan atau

memperluas kontrol pemimpin, pemerintah, atau negara.

 Evangelistic

Fokus atau perhatian pemimpin pada membujuk pihak lain supaya

bergabung dengan misi pemimpin dan memobilisasi pihak lain untuk

memiliki satu pesan (message) yang sama.

 Actively Independent

Fokus atau perhatian pemimpin untuk mempertahankan kemampuan

bermanuver dan independensi pemimpin dan pemerintah di tengah-

tengah dunia yang dipersepsikan pemimpin yang terus membatasi

keduanya.

 Directive

186 Hermann,”Assessing Leadership Style,” 185
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Fokus atau perhatian pemimpin pada mempertahankan status dan

penerimaan pemimpin serta pemerintah oleh pihak lain dengan

melakukan suatu tindakan di dunia internasional yang menambah atau

meningkatkan reputasi negara..

 Incremental

Fokus atau perhatian pemimpin pada memperbaiki ekonomi atau

keamanan negara dengan langkah bertahap sambil menghindari

hambatan-hambatan yang akan timbul di sepanjang perjalanan

tindakan.

 Influential

Fokus atau perhatian pemimpin pada membangun hubungan kerja sama

atau hubungan kooperatif dengan pemerintah atau negara lain guna

memainkan peran kepemimpinan negara di dunia internasional; dengan

bekerja sama dengan pihak lain, pemimpin atau negara dapat mencapai

hasil lebih baik atau lebih banyak dibandingkan bekerja sendiri.

 Opportunistic

Fokus atau perhatian pemimpin pada menilai kemungkinan-

kemungkinan yang ada dalam situasi dan konteks saat ini mengingat

apa yang ingin pemimpin capai dan mempertimbangkan langkah-

langkah yang diperbolehkan oleh konstituen untuk dilakukan

pemimpin.

 Collegial

Fokus atau perhatian pemimpin pada rekonsiliasi perbedaan dan

membangun konsensus, serta mendapatkan prestise dengan
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memberdayakan pihak lain dan berbagi akuntabilitas dengan pihak lain

yang terlibat dalam proses.

2.2.2 Tingkatan Analisis

Penelitian dan konsep yang dipakai guna penelitian ini mengambil

tingkatan analisis individu, khususnya dalam penelitian ini adalah

pemimpin politik. Unit individu dianalisis dengan pemahaman bahwa

berbagai fenomena yang terjadi di dunia internasional tidak lain karena

adanya interaksi dari individu-individu yang berada dalamnya dan

mempelajari individu tersebut berguna untuk memahami fenomena

tersebut.187 Individu yang dipelajari ialah aktor-aktor utama yang terlibat

dalam pembuatan keputusan seperti kepala negara atau kepala

pemerintahan, menteri, penasehat, dan aktor penting lainnya yang

memiliki kewenangan mengambil keputusan atau kebijakan. Hal yang

dipelajari dari individu tersebut adalah karakteristik, seperti ciri

kepribadian, cara pemimpin mencapai keputusan, dan keyakinan yang

dimiliki pemimpin yang mana karakteristik tersebut berpengaruh dalam

penganbilan keputusan dan sikap atau tindakan yang diambil.188

Mempelajari pemimpin dalam hubungan internasional merupakan

hal yang umum pada tahun 1930 melalui pendekatan “the Great Man”

yang mana kepemimpinan selalu menjadi unit paling penting untuk diteliti

187 Moechtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: PT
Pustaka LP3ES, 1990): 46.
188 Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, Pengantar Politik Global, trans. Amat Asnawi,
(Bandung: Nusa Media, 2012),  12.
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dalam menjelaskan perumusan kebijakan luar negeri.189 Pemimpin politik

yang memiliki wewenang tinggi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin

sebagai manusia dalam kepemimpinannya memiliki bias atau

kepercayaannya sendiri terhadap suatu hal sehingga pilihan-pilihan yang

dibuat juga dipengaruhi oleh kepercayaannya tersebut. Apalagi bila

pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang suka terlibat secara

langsung seperti memproses dan memilih informasi sendiri berdasarkan

kepercayaan atau biasnya, maka hal ini memberikan pengaruh

karakteristik pemimpin yang jauh lebih menonjol dalam pengambilan

keputusan.190

2.3 Operasionalisasi Konsep

Penulis menggunakan konsep Leadership Style milik Margaret Hermann

untuk penelitian ini. Pemimpin politik yang diteliti pada tulisan ini ialah Donald

Trump sehingga pernyataan-pernyataan yang dilihat adalah pernyataan milik

Donald Trump dalam konteks pengambilan kebijakan keamanan perbatasan

dengan membangun border wall pada tahun 2017. Pada sub-bab ini, penulis akan

mengoperasionalisasikan konsep sesuai dengan rumusan masalah.

Pertama akan diteliti tiga karakteristik yang dimiliki oleh Donald Trump

yaitu :

a. React to Constraints

Artinya melihat apakah Donald Trump memiliki karakteristik

menggunakan kontrol dan pengaruhnya terhadap kendala atau batasan

189 Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 2nd ed.
(Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2013): 39.
190 Hudson, Foreign Policy Analysis, 41.
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yang berada lingkungan bernegara mengenai keamanan perbatasan

dengan membangun border wall (challenge the constraints) atau

beradaptasi terhadap situasi dan tetap terbuka merespon permintaan

atau tuntutan domestik serta internasional mengenai pembangunan

border wall (respect the constraints). Kecenderungan karakteristik

tersebut dilihat dari ada tidaknya belief in one own’s ability to control

events yaitu pandangan bahwa Donald Trump memiliki kendali atas

keadaan keamanan perbatasan dengan imigran ilegal sebagai ancaman

dengan dirinya atau pemerintah Amerika Serikat dapat membangun

border wall dengan penulis akan melihat pernyataan Donald Trump

yang memiliki konteks bahwa dirinya atau pemerintah Amerika

Serikat di bawah kepemimpinannya menerima tanggung jawab untuk

memulai atau merencanakan pembangunan border wall di perbatasan

AS-Meksiko terkait mengatasi imigran ilegal; ketertarikan Donald

Trump untuk terlibat dan memiliki kontrol dalam pengambilan

kebijakan membangun border wall maupun implementasinya; dan ada

tidaknya need for power and influence yaitu perhatian Donald Trump

untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan kekuasaan

dengan penulis akan melihat pernyataan Donald Trump melihat

konteks kata-kata dalam pernyataan Donald Trump yang memenuhi

kondisi mana saja dari enam kondisi yang dikemukakan Winter: (1)

mengusulkan atau melakukan tindakan kuat (strong and forceful)

terhadap imigran ilegal atau negara-negara pengirim imigran ilegal

seperti menyerang, menghina atau mengancam secara verbal,
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menuduh, menegur, atau tindakan lainnya; (2) memberikan bantuan,

saran, atau dukungan ketika belum diminta negara-negara pengirim

imigran ilegal; (3) berusaha mengatur imigran ilegal atau negara

pengirim imigran ilegal melalui mengatur perilaku atau kondisi

kehidupannya; (4) berupaya memengaruhi, membujuk, meyakinkan,

menyuap, atau berargumen dengan pemerintahan atau rakyat Amerika

Serikat dan negara pengirim imigran ilegal, atau melakukan tindakan

lain untuk mengubah opini mereka dengan tujuan agar tidak mencapai

kesepakatan atau menghindari ketidaksepakatan atas hal keamanan

perbatasan dengan pembangunan border wall; (5) berupaya membuat

rakyat Amerika Serikat atau dunia terkesan dengan pengamanan

perbatasan dengan membangun border wall yang menarik perhatian

luas; (6) peduli khususnya terhadap posisi Donald Trump sebagai

presiden atau reputasi diri Donald Trump; dan tidak begitu peduli atau

perhatiannya Donald Trump terhadap orang-orang di

pemerintahannya.

b. Openness to Information

Artinya Donald Trump memiliki karakteristik mencari dan

menemukan informasi yang mendukung pembangunan border wall

untuk mengatasi imigran ilegal dan mengabaikan informasi lain yang

tidak mendukung pengertian Donald Trump atas hal tersebut (closed

to information) atau mendefinisikan dan menentukan posisinya atas

pembangunan border wall dengan tertarik pada informasi yang

berbeda (open to information). Kecenderungan karakteristik tersebut
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dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya conceptual complexity yaitu

Donald Trump rumit atau sederhana dalam memahami

(mendeskripsikan atau mendiskusikan) imigran ilegal sebagai

penyebab perlunya membangun border wall dengan penulis akan

melihat konteks dari isi pernyataan Donald Trump yang menunjukkan

pengklasifikasian baik-buruk terkait imigran ilegal sebagai sebab

perlunya dibangun border wall; bersedia mengambil pilihan yang ada

terlebih dahulu untuk mewujudkan pembangunan border wall; dan

konsistensi pemahaman Trump terhadap imigran ilegal dan

pembangunan border wall.

c. Motivations

Artinya Donald Trump memiliki karakteristik terdorong untuk

mengeluarkan kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun

border wall berdasarkan pemikiran dan pandangan yang ia percayai

dan dukung terkait adanya imigran ilegal sebagai ancaman bagi

Amerika Serikat (problem focus) atau terdorong berdasarkan

keinginan atau hasrat menjalin hubungan dengan imigran ilegal atau

negara-negara asal imigran ilegal. Kecenderungan karakteristik

tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya in-group bias yaitu pandangan

Donald Trump yang menempatkan Amerika Serikat sebagai hal paling

utama dengan hadirnya ikatan kuat secara emosional terhadap

Amerika Serikat atau menitikberatkan pada kehormatan dan identitas

nasional Amerika Serikat dengan penulis melihat pernyataan-

pernyataan Donald Trump yang menunjukkan kata-kata baik
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(favorable) terhadap Amerika Serikat, merujuk pada kekuatan

Amerika Serikat, menunjukkan pentingnya identitas atau kehormatan

Amerika Serikat, atau kata-kata yang mengacu grup selain Amerika

Serikat dengan maksud bermusuhan, merendahkan, atau melemahkan

negara-negara tersebut; dan ada tidaknya distrust of others yaitu

perasaan curiga, gelisah, dan khawatir Donald Trump terhadap

imigran ilegal yang menyebabkan adanya kecenderungan Donald

Trump untuk mencurigai dan meragukan imigran ilegal dengan

penulis akan melihat adanya kata-kata atau frasa dari pernyataan

Donald Trump yang mengacu pada imigran ilegal atau negara asal

imigran ilegal yang mana Donald Trump tidak mengidentifikasikan

dirinya dengan imigran ilegal atau negara asal imigran ilegal; melihat

adanya pernyataan Donald Trump yang menunjukkan indikasi

kecurigaan, keraguan atau kekhawatiran atas imigran ilegal; atau

melihat adanya konteks pernyataan Donald Trump yang menujukkan

imigran ilegal atau negara asal imigran ilegal membahayakan Donald

Trump atau Amerika Serikat.

Penulis menyajikan tabel agar lebih memperingkas operasionaliasi konsep.
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Tabel 2. Operasionalisasi Konsep

Konsep Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi

Leadershi
p Style

React to
Constraints

(Challenge
/respect the
constraints)

Belief in
one’s own
ability to
control
events

 Melihat
pernyataan
pemimpin
yang memiliki
konteks bahwa
pemimpin atau
kelompok
yang mana
pemimpin
mengidentifik
asikan dirinya
menjadi
bagian dari
kelompok
tersebut
menerima
tanggung
jawab untuk
memulai atau
merencanakan
suatu aksi
terkait situasi
atau keadaan
tertentu.

 Ketertarikan
pemimpin
untuk terlibat
dan memiliki
kontrol dalam
pengambilan
kebijakan
maupun
implementasin
ya.

 Melihat
pernyataan
Donald Trump
yang memiliki
konteks bahwa
dirinya atau
pemerintah
Amerika Serikat
di bawah
kepemimpinann
ya menerima
tanggung jawab
untuk
menginisiasi
atau
merencanakan
pembangunan
border wall di
perbatasan AS-
Meksiko terkait
mengatasi
imigran ilegal

 Ketertarikan
Donald Trump
untuk terlibat
dan memiliki
kontrol dalam
pengambilan
kebijakan
membangun
border wall
maupun
implementasiny
a.

Need for
Power and
Influence

 Melihat
konteks kata-
kata dalam
pernyataan
pemimpin
politik yang
memenuhi
kondisi mana
saja dari enam

 Melihat konteks
kata-kata dalam
pernyataan
Donald Trump
yang memenuhi
kondisi mana
saja dari enam
kondisi yang
dikemukakan
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kondisi yang
dikemukakan
Winter.

 Tidak begitu
peduli atau
perhatiannya
pemimpin
terhadap
orang-orang di
sekitarnya.

Winter.

 Tidak begitu
peduli atau
perhatiannya
Donald Trump
terhadap orang-
orang di
pemerintahanny
a.

Openness to
Information

(Closed
/open to
Information)

Conceptual
Complexity

Melihat
konteks dari
isi pernyataan
pemimpin
politik yang
menunjukkan
pengklasifikas
ian baik-buruk
terkait orang
lain, tempat,
isu, kebijakan,
ide, atau suatu
objek tertentu.

Tindakan
pemimpin
politik yang
bersedia untuk
mengambil
pilihan yang
ada terlebih
dahulu untuk
mewujudkan
agendanya,

Konsistensi
pemahaman
pemimpin
politik terkait
orang lain,
tempat, isu,
kebijakan, ide,
atau suatu
objek tertentu

Melihat konteks
dari isi
pernyataan
Donald Trump
yang
menunjukkan
pengklasifikasia
n baik-buruk
terkait imigran
ilegal sebagai
sebab perlunya
dibangun
border wall.

Tindakan
Trump yang
bersedia
mengambil
pilihan yang ada
terlebih dahulu
untuk
mewujudkan
pembangunan
border wall.

Konsistensi
pemahaman
Trump terhadap
imigran ilegal
dan
pembangunan
border wall.

Motivations

(Problem
/relationship
focus)

In-group bias Melihat
pernyataan-
pernyataan
pemimpin
politik yang

Melihat
pernyataan-
pernyataan
Donald Trump
yang
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menunjukkan
kata-kata baik

(favorable)
terhadap
bangsa atau
negara sendiri,

merujuk pada
kekuatan
negara/bangsa,

menunjukkan
pentingnya
identitas atau
kehormatan
bangsa, atau

mengacu pada
negara/bangsa
lain dengan
maksud
bermusuhan,
merendahkan,
atau
melemahkan
negara/bangsa
lain.

menunjukkan
 kata-kata baik

(favorable)
terhadap
Amerika
Serikat,

 merujuk pada
kekuatan
Amerika
Serikat,

 menunjukkan
pentingnya
identitas atau
kehormatan
Amerika
Serikat, atau

 mengacu pada
negara selain
Amerika Serikat
dan imigran
ilegal dengan
maksud
bermusuhan,
merendahkan,
atau
melemahkan.

Distrust of
others

Melihat adanya
konteks, kata-
kata atau frasa
dari pernyataan
Donald Trump
yang
mengacu pada

suatu individu
atau kelompok
yang mana
pemimpin
tidak
mengidentifik
asikan dirinya
dengan
individu atau
kelompok
tersebut;

menunjukkan
indikasi
kecurigaan,

Melihat adanya
konteks, kata-kata
atau frasa dari
pernyataan
Donald Trump
yang
mengacu pada

imigran ilegal
atau negara asal
imigran ilegal
yang mana
Donald Trump
tidak
mengidentifikas
ikan dirinya
dengan imigran
ilegal atau
negara asal
imigran ilegal

 menunjukkan
indikasi
kecurigaan,
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keraguan atau
kekhawatiran
atas individu
atau kelompok
lain; atau

menujukkan
individu atau
kelompok lain
tersebut akan
membahayaka
n pemimpin
atau kelompok
yang mana
pemimpin
mengidentifik
asikan dirinya
menjadi
bagian di
dalamnya.

keraguan atau
kekhawatiran
atas imigran
ilegal atau
negara-negara
asal imigran
ilegal, atau

menujukkan
imigran ilegal
atau negara asal
imigran ilegal
membahayakan
Donald Trump
atau Amerika
Serikat.

Leadership
Style tertentu

(Expansionistic
/Evangelistic/
Actively
Independent/
Directive/
Incremental/
Influential/
Opportunistic/
Collegial)

Tipe leadership
style yang
memiliki fokus
tertentu dari
Donald Trump
mempengaruhi
pengambilan
kebijakan border
wall yang mana
kebijakan tersebut
sesuai dengan
fokus dari
leadership style
tersebut.

Sumber: diolah penulis dari Hermann,”Assessing Leadership Style,” 178–212.
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2.4 Alur Pemikiran

Bagan 1. Alur Pemikiran Penelitian

Latar Belakang
Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan keamanan perbatasan untuk membangun border
wall di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko untuk mengatasi imigran ilegal pada tahun
2017. Namun, kebijakan tersebut mendapat tentangan dari publik Amerika Serikat dan
internasional, kebijakan tersebut menjadi tanda pergeseran sikap Amerika Serikat terhadap
imigran dari enforcement-integrative menjadi enforcement saja. Disinyalir ada pengaruh
pemimpin yaitu Donald Trump terhadap keluarnya kebijakan tersebut karena konsistensi
posisi Donald Trump terhadap isu, otoritas pada Executive Order,dan adanya kebijakan
kontroversial lainnya yang menunjukkan adanya sesuatu dari diri pemimpin yaitu
karakteristik Donald Trump yang mempengaruhi dirinya berani mengambil kebijakan
keamanan perbatasan dengan membangun border wall.

Rumusan Masalah
Apa Pengaruh Karakteristik Donald Trump dalam Pengambilan Kebijakan

Keamanan Perbatasan Pembangunan Border Wall di Perbatasan Amerika Serikat –
Meksiko terhadap Imigran Tahun 2017?

LEADERSHIP STYLE
(Expansionistic/Evangelistic/Actively Independent/Directive/Incremental/Influential/Opportunistic/

Collegial)

Belief in one own’s
ability to control events

Need for power and
influence

Conceptual complexity In-group bias

Distrust of others

React to Constraints
(Challenge/Respect the

Constraints)

Openness to Information
(Closed/Open to

Information)

Motivations
(Problem/Relationship

Focus)

ARGUMEN UTAMA
Pengambilan kebijakan keamanan perbatasan pembangunan border wall di

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terhadap imigran tahun 2017 dipengaruhi
oleh leadership style tertentu Donald Trump yang dikarakterisasi oleh karakteristik

Donald Trump yaitu react to constraints (challenge/respect the constraints),
openness to information (closed/open to information), dan motivations

(problem/relationship focus), yang mana kebijakan tersebut sesuai dengan fokus
tipe leadership style Trump.

Tipe Leadership Style tertentu memiliki fokus tertentu.
Tipe leadership style tertentu mempengaruhi pengambilan kebijakan yang sesuai dengan

fokus leadership style tersebut.
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2.5 Argumen Utama

Berdasarakan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,

berikut merupakan argumen utama penelitian ini:

Pengambilan kebijakan keamanan perbatasan pembangunan border wall di

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terhadap imigran tahun 2017 dipengaruhi

oleh leadership style tertentu Donald Trump yang dikarakterisasi oleh

karakteristik Donald Trump dalam bereaksi terhadap kendala atau batasan yang

berada lingkungan bernegara mengenai keamanan perbatasan dengan membangun

border wall (react to constraints) yaitu menggunakan kontrol dan pengaruhnya

(challenge the constraints) atau beradaptasi terhadap situasi dan tetap terbuka

merespon permintaan atau tuntutan domestik serta internasional (respect the

constraints), keterbukaannya terhadap segala informasi mengenai pembangunan

border wall (openness to information) yaitu mencari informasi yang mendukung

pembangunan border wall dan mengabaikan informasi lain yang tidak

mendukung (closed to information) atau menentukan posisinya atas pembangunan

border wall dengan tertarik pada informasi yang berbeda (open to information),

dan dorongan untuk mengeluarkan kebijakan keamanan perbatasan dengan

membangun border wall (motivations) berdasarkan pemikiran dan pandangan

yang ia percayai dan dukung terkait membangun border wall karena adanya

imigran ilegal sebagai ancaman bagi Amerika Serikat (problem focus) atau

terdorong berdasarkan keinginan atau hasrat menjalin hubungan dengan imigran

ilegal atau negara-negara asal imigran ilegal (relationship focus), yang mana

kebijakan pembangunan border wall di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko

tersebut sesuai dengan fokus tipe leadership style Trump.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang memberikan gambaran utuh dan terperinci atas permasalahan

tertentu.191 Rumusan masalah penelitian ini adalah apa pengaruh karakteristik

pemimpin yaitu Donald Trump dalam pengambilan kebijakan keamanan

perbatasan terhadap imigran dengan pembangunan border wall di perbatasan

Amerika Serikat – Meksiko. Untuk menjelaskan jawaban berupa gambaran utuh

atas rumusan masalah tersebut, penelitian deskriptif dirasa lebih cocok digunakan.

Penjelasan secara deskriptif tersebut didasarkan pada konsep yang digunakan

dalam penelitian ini.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti akan menganalisis pengaruh karakteristik Donald Trump dalam

pengambilan kebijakan keamanan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko

terhadap imigran melalui pembangunan border wall pada tahun 2017. Ruang

lingkup penelitian dibatasi untuk dilakukan melalui tingkatan analisis individu,

yaitu individu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan. Individu dalam

penelitian ini adalah Donald Trump. Penelitian ini juga dibatasi mengenai

pembangunan border wall di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko mulai dari

munculnya rencana tersebut sebagai program unggulan kampanye Donald Trump

hingga dikeluarkan menjadi kebijakan Amerika Serikat pada tahun 2017. Batas

191 W. Laurence Newman, Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 7th ed.
trans. Edina T. Sofia, (Jakarta: Indeks, 2013),  44.
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waktu akhir lingkup pencarian data atau informasi terkait penelitian yaitu pada

tahun 2015-2017 yang mana tahun 2015 dan 2016 wacana pembangunan border

wall sudah dicetuskan dan tahun 2017 adalah saat kebijakan dikeluarkan. Alat

analisis untuk menjelaskan pengaruh karakteristik kepemimpinan tersebut

menggunakan konsep Leadership Style milik Margaret G. Hermann dengan

variabel-variabel yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian kali ini dilakukan dengan studi

kepustakaan yaitu dengan penggunaan data sekunder. Data-data tersebut adalah

penyataan-pernyataan pemimpin yaitu Donald Trump baik dari pidato, press

interview, media sosial, dan dari sumber lainnya, serta data-data pendukung dari

buku, jurnal, dokumen, artikel, website pemerintah, portal berita, dan data lain

bersumber dari internet yang memiliki kaitan dengan penelitian juga dijadikan

sebagai data pendukung.

3.4 Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknis analisis data secara kualitatif.

Teknik analisis data merupakan hal yang berguna untuk menentukan proses

pencarian data, memilah, dan mengelolanya untuk penelitian. Teknik analisis data

kualitatif adalah terfokus pada interpretasi isi (kata-kata) informasi pada suatu

bacaan lalu dikaitkan dengan informasi lain untuk mendapatkan gambaran.192

Analisis konten (content analysis) dilakukan dengan pengkategorian tema yang

ingin diselidiki dan melihat pilihan kata dalam pernyataan individu dengan

192 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Adhitama, 2009), 39.
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konteks tema tersebut untuk mendapat gambaran karakteristik tertentu.193 Penulis

akan mengkategorikan pernyataan-pernyataan Donald Trump mengenai keamanan

perbatasan dengan membangun border wall dan imigran ilegal yang mana border

wall dibangun untuk mengatasinya, lalu melihat pernyataan-pernyataan terkait

untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik Donald Trump tertentu

sesuai dengan konsep yang dipakai dalam penelitian ini.

3.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah dalam penelitian ini,

rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Bab II Kerangka Pemikiran berisi studi terdahulu berupa penelitian

sebelumnya yang memuat penggunaan konsep milik Hermann dan penelitian

terkait isu keamanan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko. Penulis juga

menjelaskan kerangka konseptual dan operasionalisasi konsep yang dipakai untuk

menjelaskan permasalahan. Alur pemikiran dicantumkan untuk memudahkan

memahami pemetaan penelitian. Penulis memberikan argumen utama terkait studi

kasus yang diteliti pada akhir bab ini.

Bab III Metodologi Penelitian berisi jenis penelitian, ruang lingkup

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika

penulisan.

Bab IV Keamanan Perbatasan dan Donald Trump berisi gambaran

kebijakan keamanan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko dengan membangun

border wall, kondisi keamanan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, profil

193 Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 2nd ed.
(Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2013): 61-62.
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Donald Trump, serta informasi baru dari permasalahan yang diangkat sebagai

tambahan analisis di Bab V.

Bab V Pengaruh Karakteristik Donald Trump dalam Pengambilan

Kebijakan Keamanan Perbatasan dengan Membangun Border Wall Tahun

2017 berisi penjelasan deskripsi karakteristik Donald Trump melalui konsep

Leadership Style milik Hermann dan pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan

keamanan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko dengan membangun border

wall pada tahun 2017 untuk menjawab rumusan masalah.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran penelitian yang berguna

dalam memberi ide bagi penelitian selanjutnya.
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BAB IV

KEBIJAKAN KEAMANAN PERBATASAN PEMERINTAHAN

DONALD TRUMP

Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa

poin yaitu mengenai keadaan keamanan perbatasan, kebijakan-kebijakan terkait

dari beberapa periode pemerintahan di bawah pimpinan presiden yang berbeda,

serta mengenai Donald Trump sebagai pribadi dan pemimpin politik.

4.1 Kebijakan Keamanan Perbatasan

Pada pemerintahan Presiden Donald Trump ada dua kebijakan yang

memuat keamanan perbatasan dengan membangun border wall, yaitu Executive

Order 13767 dan 2017 National Security Strategy yang semua dikeluarkan pada

tahun 2017 yaitu pada masa awal Donald Trump menjadi presiden. Executive

Order 13767 dikeluarkan pada Januari 2017, beberapa hari setelah pelantikan

Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan merupakan kebijakan

utama yang menjadi acuan untuk pembangunan border wall. 2017 National

Security Strategy pun dikeluarkan pada Desember 2017 dan merupakan

penegasan bahwa pembangunan border wall diperlukan untuk memperkuat

keamanan perbatasan.

Executive Order 13767 yang berjudul Executive Order: Border

Security and Immigration Enforcement Improvements menyatakan bahwa

keamanan perbatasan adalah hal yang penting bagi keamanan nasional Amerika

Serikat. Hal yang mengancam keamanan nasional tersebut adalah imigran ilegal

yang disebutkan dalam perintah presiden tersebut sebagai ‘aliens who illegally
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enter the United States without inspection or admission’ atau orang asing yang

memasuki Amerika Serikat tanpa inspeksi dan penerimaan dari petugas terkait.194

Imigran ilegal tersebut menjadi masalah karena beberapa hal, yaitu jumlah

keberadaannya membebani keuangan negara dan memberatkan kerja agensi-

agensi yang terlibat serta berkontribusi dalam adanya kriminalitas dan obat-obatan

terlarang di wilayah Amerika Serikat.195 Permasalahan imigran ilegal yang terus

berlanjut tersebut dapat menbahayakan keamanan nasional Amerika Serikat.

Pada bagian (section) 2 di dalam perintah presiden tersebut memuat

beberapa langkah yang menjadi kebijakan. Hal paling pertama yang tercantum

adalah perintah membangun border wall untuk mengamankan perbatasan selatan

Amerika Serikat untuk mencegah imigrasi ilegal, obat-obatan terlarang,

perdagangan manusia, dan tindakan terorisme. Setelah Executive Order

ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, implikasi kelembagaan guna

pengimplementasian dikemukakan dalam memorandum Implementing the

President's Border Security and Immigration Enforcement Improvements Policies

yang dikeluarkan oleh John Kelly, Secretary of Department of Homeland Security

pada tanggal 20 Februari 2017. Lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan

implentasi adalah lembaga-lembaga di bawah Department of Homeland Security

(DHS) yaitu US Customs and Border Protection (CBP), US Immigration and

Customs Enforcement (ICE), dan US Citizenship and Immigration Service

194 The White House ,“Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement
Improvements,” presidential actions, 25 Januari 2017, https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/ (diakses 2
Oktober 2018).
195 The White House ,“Executive Order: Border Security.”
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(USCIS).196 USCIS khusus berperan dalam menangani para pencari suaka, ICE

dan CBP berkoordinasi mengenai langkah penangkapan dan penahanan serta

expedited removals terhadap para imigran, dan CBP merupakan lembaga utama

yang berperan dalam perencanaan, desain, konstruksi pembangunan, dan

perawatan dari border wall.197

Pada bagian (section) 3 poin (e), border wall atau dinding perbatasan

yang dimaksud adalah berbentuk tembok fisik yang berdekatan (contiguous) atau

berbentuk pembatas fisik lainnya yang bersifat aman, berdekatan, dan tidak dapat

dilewati (impassable).198 CBP sebagai lembaga di bawah DHS yang bertugas

dalam implementasi pembangunan dinding tersebut telah membangun 8 prototipe

sejak pertengahan tahun 2017 tepatnya pada bulan September dan diselesaikan

pada bulan Oktober di San Diego199, dekat pada perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko. Sesuai dengan prototipe yang dibangun, border wall yang akan

dibangun memiliki ketinggian dari 18 kaki hingga maksimal 30 kaki atau sekitar

9,1 meter.200

2017 NSS pun mempertegaskan dan menguatkan kembali untuk

perintah membangun border wall. 2017 NSS secara keseluruhan menyatakan

bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah tersebut mengutamakan

kemanfaatan bagi Amerika Serikat (America First) salah satunya akan

memprioritaskan keamanan nasional dengan melindungi rakyat dan

196 United States Department of Homeland Security (DHS), Implementing the President's Border
Security and Immigration Enforcement Improvements Policies, (20 Februari 2017): 1.
197 DHS, Implementing the President's Border Security , 5.
198 The White House ,“Executive Order: Border Security.”
199 Michelle Mark, “Trump is visiting the 8 prototypes for his border wall — see what they look
like,” Business Insider Singapore, 13 Maret 2018, https://www.businessinsider.sg/trump-border-
wall-construction-prototypes-photos-cbp-2017-10/?r=US&IR=T (diakses 2 Oktober 2018).
200 “Donald Trump's border wall prototypes to be tested with hammers and axes,” The Telegraph,
27 Oktober 2017, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/27/donald-trumps-border-wall-
prototypes-tested-hammers-axes/ (diakses 2 Oktober 2018).
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penghidupannya termasuk mengamankan batas-batas dan teritori negara. Perintah

pembangunan border wall sendiri tercantum pada pilar pertama yaitu untuk

melindungi negara dan rakyat Amerika Serikat beserta cara hidupnya. Demi

mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penguatan kontrol perbatasan dengan

adanya tindakan prioritas salah satunya untuk meningkatkan keamanan perbatasan

dengan konstruksi border wall.201

4.2 Perbatasan Amerika Serikat - Meksiko

Adanya kebijakan keamanan perbatasan yang dikeluarkan

mengidentifikasi imigran ilegal sebagai sesuatu yang harus diatasi. Hal itu telah

disebutkan pertama kali dalam pidato nominasi presidensi dan akhirnya tertuang

dalam Executive Order 13767 pada tahun 2017 dan diperkuat kembali dengan

adanya kebijakan tersebut di National Security Strategy (NSS) tahun 2017.

Amerikat Serikat adalah negara yang berbatasan wilayah dengan

daratan maupun lautan. Perbatasan lautan berada di timur dan barat wilayah

negara yaitu Samudera Atlantik Utara (North Atlantic Ocean) di sebelah timur

dan Samudera Pasifik Utara (North Pacific Ocean) di sebelah barat.202 Perbatasan

daratnya merupakan international land borders dengan Meksiko di sebelah

selatan dan Kanada di sebelah utara.203 Memiliki perbatasan tersebut menjadikan

Amerika Serikat juga tak luput dari fenomena migrasi internasional dan menjadi

negara nomor satu yang memiliki paling banyak jumlah imigran di dunia dengan

estimasi 46,6 juta orang imigran berdasarkan data PBB tahun 2015, jumlah yang

201 The White House, 2017 National Security Strategy, 7-10.
202 “The World Factbook: United States,” Central Intelligence Agency (CIA),
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html (diakses 12 Januari
2019).
203 “The World Factbook: United States.”
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empat kali lebih banyak dari Jerman yang merupakan negara kedua dengan

jumlah imigran terbanyak yaitu sebanyak 12 juta orang.204

Perbatasan selatan Amerika Serikat – Meksiko sepanjang 3.154 km

meliputi negara bagian California, Arizona, New Mexico, dan Texas. Perbatasan

daratan tersebut dikenal sebagai southwest border atau perbatasan barat daya

dengan beberapa sektor wilayah dari keempat negara bagian tersebut, yaitu Big

Bend, Del Rio, El Centro, El Paso, Laredo, New Orleans, Rio Grande Valley, San

Diego, Tucson, dan Yuma.205 Selayaknya perbatasan internasional antarnegara,

perbatasan tersebut juga menjadi titik migrasi internasional terutama imigrasi dari

Meksiko ke Amerika Serikat dan perbatasan tersebut merupakan koridor migrasi

internasional terbesar di dunia.

Para imigran yang datang melewati perbatasan tersebut paling banyak

berasal dari beberapa negara di Amerika Latin. Sepanjang 2015-2017, Meksiko

secara konsisten menjadi negara asal imigran ilegal nomor satu, tetapi kemudian

ada juga imigran yang berasal dari beberapa negara Amerika Latin lainnya yang

juga memasuki Amerika Serikat melalui perbatasan Amerika Serikat – Meksiko

tersebut yaitu imigran yang berasal dari daerah Northern Triangle yaitu

Guatemala, El Savador, dan Honduras. Secara konsisten pula Guatemala

menempati urutan kedua, El Salvador menempati urutan ketiga, dan Honduras

menempati urutan keempat sebagai negara asal imigran ilegal. Hal tersebut dapat

dilihat dari jumlah border apprehension atau penangkapan di seluruh sektor

wilayah southwest border pada tahun fiskal (Fiscal Year/FY) 2015-2017. Perlu

204 Phillip Connor & Gustavo López,”5 facts about the U.S. rank in worldwide migration,” Pew
Research Center, 18 Mei 2016, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/05/18/5-facts-about-
the-u-s-rank-in-worldwide-migration/ (diakses 1 Februari 2019).
205 “Border Patrol Sectors,” U.S. Customs and Border Protection, https://www.cbp.gov/border-
security/along-us-borders/border-patrol-sectors (diakses  12 Januari 2019).
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juga diketahui bahwa statistik dari apprehension merupakan salah satu indikator

untuk mengetahui adanya illegal entry dalam hal ini masuknya imigran ilegal

(unauthorized immigrants).206

Tabel 3. Border Apprehensions di Southwest Border FY2015-2017

Negara Asal
Jumlah Imigran Ilegal

FY 2015 FY 2016 FY 2017
Meksiko 186.017 190.760 127.938
Guatemala 56.691 74.601 65.871
El Savador 43.392 71.848 49.760
Honduras 33.445 52.952 47.260
Sumber: U.S. Border Patrol Nationwide Apprehensions by Citizenship and Sector in 2007-2017,

U.S. Customs and Border Protection, 2018,
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Jul/usbp-nationwide-apps-
sector-citizenship-fy07-fy17.pdf (diakses 1 Februari 2019).

4.3 Permasalahan Keamanan Perbatasan

Adanya kebijakan keamanan perbatasan yang dikeluarkan menyatakan

adanya kondisi tidak amannya perbatasan dikarenakan beberapa hal. Masalah

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terkait imigran merupakan masalah yang

dialami dari tahun ke tahun. Pertama, banyaknya jumlah masuknya imigran ilegal

diidentifikasi sebagai sesuatu yang harus diatasi, bahkan sebagai ancaman karena

beberapa alasan tertentu. Jumlah imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan

AS-Meksiko selalu menjadi yang terbanyak selama bertahun-tahun. Imigran ilegal

yang tertangkap di perbatasan barat daya (southwest border) jumlahnya selalu

lebih banyak dibandingkan imigran ilegal yang ditangkap di perbatasan utara

(northern border) dan perbatasan daerah pantai (coastal border).

206 Lesley M. Sapp,”Apprehensions by the U.S. Border Patrol: 2005–2010,” United States Office
of Immigration Statistics, Juli 2011, https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois-
apprehensions-fs-2005-2010.pdf (diakses 1 Februari 2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50

Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa tahun belakangan yaitu dari

tahun 2015-2017, jumlah imigran ilegal yang diketahui menyeberang perbatasan

AS-Meksiko melewati perbatasan barat daya secara berturut-turut berjumlah

331.333, 408.870, dan 303.916 orang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari

imigran ilegal yang menyeberang perbatasan Amerika Serikat melalui perbatasan

daerah pantai dan perbatasan utara yang secara berturut-turut berjumlah 3.158 dan

2.626 pada tahun 2015, 4.663 dan 2.283 pada tahun 2016, serta 3.588 dan 3.027

orang pada tahun 2017.207

Besarnya aliran masuk imigran ilegal melalui perbatasan Amerika

Serikat – Meksiko memerlukan upaya penyelesaian lebih baik untuk mencegah

masuknya imigran ilegal melewati perbatasan tersebut. Pembangunan border wall

di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko dinyatakan salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk mengurangi dan mengamankan perbatasan dari banyak masuknya

imigran ilegal.

Tabel 4. Illegal Alien Apprehension di Perbatasan Amerika Serikat

Perbatasan (Border)
Jumlah Penangkapan Imigran Ilegal

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

Coastal Border 3.942 3.158 4.663 3.588

Northern Border 3.338 2.626 2.283 3.027

Southwest Border 479.371 331.333 408.870 303.916
Sumber: U.S. Border Patrol Monthly Apprehensions (FY 2000-FY 2017), U.S. Customs and

Border Protection, 2017, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Dec/BP%20Total%20Monthly%20Apps%20by%20Sector%20and%20Area%2C%20FY
2000-FY2017.pdf (diakses 13 November 2018).

207 U.S. Customs and Border Protection, “U.S. Border Patrol Monthly Apprehensions (FY 2000-
FY 2017),”  stats and summaries, 12 Desember 2017,
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Dec/BP%20Total%20Monthly%20Apps%20by%20Sector%20and%20Area%2C%20FY2000-
FY2017.pdf (diakses 13 November 2018).
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Perbatasan Amerika Serikat – Meksiko merupakan perbatasan yang

menjadi gerbang masuk paling besar obat-obatan terlarang dari daerah Amerika

Latin dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya, obat-obatan terlarang melintasi

perbatasan barat daya dalam jumlah paling banyak secara umum dibandingkan

dengan obat-obatan terlarang yang melintasi perbatasan daerah pantai dan

perbatasan utara. Hal tersebut dapat dilihat dari penyitaan obat-obatan terlarang

(drug seizures) per tahunnya di tiap perbatasan. Jika dilihat pada tahun 2015-2017

saja, jumlah penyitaan obat-obatan terlarang paling banyak berada di perbatasan

barat daya.

Pada tahun 2015-2017, jumlah marijuana yang masuk lewat

perbatasan barat berturut-turut sebesar 1.536.499208, 1.292.105209, dan 857.888210.

Jumlah tersebut jauh lebih besar dan paling besar dibandingkan dengan yang

masuk melalui perbatasan daerah pantai dan perbatasan utara dengan jumlah

ribuan pon saja. Begitu juga dengan heroin dengan jumlah heroin yang mencapai

8.237, 8.961, dan 15.182 ons, paling besar dibandingkan perbatasan lain yang

hanya mencapi jumlah puluhan ons saja. Methamphetamine mencapai jumlah

6.429, 8.215, 10.273 pon, paling besar dibandingkan perbatasan lain yang hanya

mencapai puluhan atau belasan pon saja.

Hampir sama pula dengan obat-obatan jenis lain, jumlah yang masuk

melalui perbatasan barat daya mencapai 86, 843, dan 554 pon, jumlah paling

208 U.S. Customs and Border Protection,“U.S. Border Patrol Fiscal Year 2015 Sector Profile,”
statistics, 12 Januari 2016,
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/USBP%20Stats%20FY2015%20sector%20prof
ile.pdf (diakses 13 Desember 2018).
209 U.S. Customs and Border Protection,“U.S. Border Patrol Fiscal Year 2016 Sector Profile,”
statistics, 3 Januari 2017, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Jan/USBP%20Stats%20FY2016%20sector%20profile.pdf (diakses 13 Desember 2018).
210 U.S. Customs and Border Protection,“U.S. Border Patrol Fiscal Year 2017 Sector Profile,”
statistics, 12 Desember 2017, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Dec/USBP%20Stats%20FY2017%20sector%20profile.pdf (diakses 13 Desember 2018).
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besar dengan tahun yang sama dibandingkan yang masuk dari perbatasan lain

yang hanya mencapai puluhan atau ratusan pon tetapi tidak lebih besar jumlahnya.

Meskipun kokain dan ekstasi yang masuk lewat perbatasan barat daya pada tahun

2015 memiliki kuantitas yang sedikit lebih kecil yaitu 4.294 dan 7 pon

dibandingkan perbatasan daerah pantai yaitu 6.884 pon dan kokain sebesar 147

dari perbatasan utara, tetapi jumlah kokain dan ekstasi yang masuk pada tahun

2016-2017 melalui perbatasan barat daya tetap paling tinggi yaitu kokain sebesar

4.183 dan 6.174 pon serta ekstasi sebesar 8 dan 1 pon. Melihat dari uraian

tersebut, dapat dikatakan titik aliran obat-obatan terlarang dalam kuantitas paling

besar adalah titik perbatasan Amerika Serikat – Meksiko. Adanya aliran tersebut

menjadikan keamanan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko mendapat urgensi

yang utama dalam pengamanannya.

Tabel 5. Penyitaan Obat-Obatan Terlarang di Perbatasan AS FY2015-

FY2017

Jenis Obat
Terlarang dan

Tahun

Perbatasan Amerika Serikat

Southwest Border Coastal Border Northern Border

Marijuana (pon)

2015 1.536.499 1.154 654
2016 1.292.105 1.232 714
2017 857.888 2.277 1,.066

Kokain (pon)

2015 4.294 6.884 42
2016 4.183 1.288 2
2017 6.174 3.169 3

Heroin (ons)

2015 8.237 0 46
2016 8.961 87 14
2017 15.182 0 62
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Methamphetamine
(pon)

2015 6.429 3 11
2016 8.215 0 8
2017 10.273 23 32

Ekstasi (pon)

2015 7 3 147
2016 8 0 7
2017 1 0 0

Obat-obatan Lain
(pon)

2015 86 10 5
2016 843 0 190
2017 554 0 14

Sumber: diolah penulis dari US CBP U.S. Border Patrol Sector Profile Fiscal Year 2015-2017.

Aliran masuk imigran ilegal yang cukup besar ke dalam Amerika

Serikat dapat berkontribusi terhadap kriminalitas di Amerika Serikat terutama

tindak kriminal kekerasan dan perdagangan obat-obatan terlarang mengingat

aliran obat-obatan terlarang yang besar dari perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko. Sebagai gambaran kecil, pada kuartal pertama tahun fiskal

2018/FY2018 (bulan Oktober-Desember 2017), US Federal Bureau of Prisons

memiliki 38.132 tahanan yang diketahui atau diduga sebagai alien (bukan

kewarganegaraan atau kebangsaan Amerika Serikat) dan sekitar 62% adalah

imigran ilegal. Sekitar 46% dari alien tersebut (17.621 orang) telah melakukan

tindak kriminal perdagangan obat-obatan terlarang atau pelanggaran lain

terkaitnya, 29% melakukan pelanggaran terkait imigrasi, dan 25% melakukan
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tindakan kriminal lain seperti penipuan, kriminal terkait senjata, pemerasan,

kejahatan seksual, penculikan, pembunuhan, dan pencurian.211

Keadaan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko sendiri merupakan

daerah yang tidak aman bagi imigran. Banyaknya kematian imigran pertahunnya

selalu menjadi masalah menahun di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko.

Jumlah kematian imigran di perbatasan tersebut meningkat bila dilihat dari tiga

tahun terakhir yaitu sebanyak 339 orang pada tahun 2015, 401 orang pada tahun

2016, dan 417 orang pada tahun 2017.212 Kematian terbanyak adalah migran yang

berasal dari daerah Amerika Latin, termasuk Amerika Tengah. Pada tahun 2015-

2017, secara berturut-turut 286, 274, dan 290 orang diperkirakan berasal dari

daerah Amerika Latin dan Karibia, sedangkan yang dapat dipastikan berasal dari

daerah Amerika Tengah  secara berturut-turut berjumlah 51, 119, dan 105 orang.

211 U.S. Departments of Justice and Homeland Security, “Alien Incarceration Report Fiscal Year
2018, Quarter 1,” report, 6 Juni 2018, https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/1069281/download (diakses 19 Februari 2019).
212 “Deaths by Region of Origin,” The International Organization for Migration’s (IOM) Missing
Migrants Project, https://missingmigrants.iom.int/region/americas?region=1422 (diakses 18
Februari 2019).
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Grafik 1. Kematian Imigran di Perbatasan AS-Meksiko tahun 2014-2019

Sumber: https://missingmigrants.iom.int/region/americas?region=1422 (diakses 18 Februari 2019)

Kematian yang dialami oleh para imigran tersebut disebabkan oleh

penghindaran imigran untuk menghadapi petugas patroli atau untuk menghindari

penangkapan. Hal tersebut dapat menyebabkan imigran salah satunya memilih

jalur sepanjang perbatasan yang lebih beresiko dari segi kerasnya kondisi

lingkungan. Terpaparnya para imigran terhadap kondisi lingkungan yang keras,

salah satunya temperatur tinggi yang bisa melebihi 40⁰ C, dapat menyebabkan

kematian.213

Kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall

tersebut mendapat tentangan atau reaksi negatif baik dari domestik maupun dari

dunia internasional. Pembangunan border wall sendiri mendapat tentangan atau

reaksi negatif, baik dari rakyat Amerika Serikat sendiri maupun dunia

internasional.

213 “Migrant Deaths Remain High Despite Sharp Fall in US-Mexico Border Crossings in 2017,”
International Organization for Migration (IOM), https://www.iom.int/news/migrant-deaths-
remain-high-despite-sharp-fall-us-mexico-border-crossings-2017 (diakses 18 Februari 2019).
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Kebijakan yang juga terkait dengan isu imigran dan juga diharapkan

ikut andil dalam menurunkan jumlah imigran terutama imigran ilegal dari selatan

Amerika Serikat justru menimbulkan reaksi negatif berupa tentangan dan

ketidakyakinan yang terbukti justru timbul dari para warga negara Amerika

Serikat sendiri. Pada tahun 2017, sebesar 65% warga Amerika Serikat menentang

adanya pembangunan dinding pembatas itu sendiri dan dan hanya sebesar 29%

yang meyakini bahwa pembangunan dinding tersebut dapat mengurangi imigran

ilegal dalam jumlah yang besar.214 Bahkan sebesar 43% warga Amerika Serikat

juga yakin adanya dinding pembatas tidak cukup memberikan dampak

pengurangan untuk permasalahan imigran ilegal di Amerika Serikat.215 Tentangan

rakyat Amerika Serikat terhadap pembangunan border wall dapat

mengindikasikan bahwa sebenarnya ada tuntutan dari untuk tidak membangun

border wall.

Gambar 1. Penolakan terhadap Pembangunan Gambar 2. Dampak Border Wall terhadap
Border Wall Pengurangan Imigran Ilegal

Sumber : Rob Suls,”Most Americans, ” Pew Research Center.

214 Rob Suls,”Most Americans continue to oppose U.S. border wall, doubt Mexico would pay for
it,” Pew Research Center, dipublikasikan 24 Februari 2017, http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/02/24/most-americans-continue-to-oppose-u-s-border-wall-doubt-mexico-would-pay-
for-it/
215 Rob Suls,”Most Americans.”
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Perlu juga diketahui bahwa tanggapan terhadap pembangunan border

wall tersebut juga mengalami polarisasi antara Demokrat dan Republikan

terutama di Kongres yaitu antara anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun

Republik dan hal tersebut dapat menjadi batasan karena akan sulit serta

menantang untuk mencapai kompromi dari kedua kubu tersebut demi membangun

border wall. Sejak dari masa kampanye, sudah menjadi pengetahuan umum

bahwa Demokrat sangat tidak setuju dengan membangun border wall. Bahkan

setelah kebijakan dikeluarkan, anggota Kongres dari Partai Demokrat hampir

sebagian besar juga sangat tidak setuju dengan pembangunan tersebut, dan

anggota Kongres dari Partai Republik pun kurang jelas apakah mendukung

sepenuhnya atau tidak. Polarisasi dan ketidakjelasan dukungan dari partai sendiri

merupakan suatu halangan, tetapi Donald Trump sendiri tetap mengeluarkan

kebijakan tersebut.

Sebuah survei dilaksanakan untuk menyajikan gambaran terkait

situasi tersebut. Pertanyaan diajukan pada anggota Kongres baik dari Partai

Demokrat dan Partai Republik mengenai mendukung atau tidaknya mereka

terhadap dana $1,6 milyar untuk pembangunan border wall. Hanya 69 anggota

Kongres dari Partai Republik yang menyatakan dengan jelas dukungan mereka

dengan rincian terdiri dari 7 anggota Senate dan 6 anggota House of

Representative, sedangkan 137 anggota Kongres dari Partai Demokrat

menyatakan dengan jelas bahwa mereka sama sekali tidak mendukung dengan

rincian terdiri dari 28 anggota Senate dan 105 anggota House of Representative.

Sebanyak 156 anggota tidak menjawab pertanyaan yang mana jumlah tersebut

sebagian besar berasal dari Partai Republik yaitu sebanyak 99 dibandingkan
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anggota dari Partai Demokrat yaitu sebanyak 57 orang. Sebanyak 172 anggota

Kongres tidak merespon sama sekali dan lagi-lagi didominasi oleh Republikan

yaitu sebanyak 120 orang dibandingkan dengan Demokrat yang hanya sebanyak

51 orang saja.216

Gambar 3. Survei Dukungan Anggota Kongres terhadap Border Wall
Sumber: Singer,”Exclusive: Less than 25% of Republicans.”

Perlu diketahui bahwa jumlah keanggotaan Senate pada tahun 2017

berjumlah 100 orang dengan persentase 46 orang berasal dari Demokrat, 52 orang

dari Republik, dan 2 orang independen. House of Representative memiliki jumlah

keaggotaan sebanyak 435 orang dengan 194 berasal dari Demokrat dan 241 dari

Republik. Dengan demikian, jumlah anggota Kongres adalah 535 orang pada

tahun 2017. Jika dilihat dari survei dan jumlah anggota Kongres, jumlah anggota

216 Paul Singer,”Exclusive: Less than 25% of Republicans in Congress endorse border wall
funding in USA TODAY survey,” USA Today, 20 September 2017,
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/20/trump-border-wall-survey-congress-
republicans-billions/640196001/ (diakses 28 Februari 2019).
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yang mendukung pembangunan border wall sendiri kecil sekali jumlahnya dan

anggota yang setuju pun semuanya berasal dari Partai Republik.

Kebijakan tersebut juga banyak mendapat kecaman dari 18 baik

negara-negara Amerika Latin termasuk Meksiko sebagai negara pengirim ilegal

maupun negara lainnya seperti Kanada, Inggris, Spanyol, Italia, Australia, dan

lainnya.217

Gambar 4. Kebijakan Donald Trump Tidak Terpopuler di Dunia
Sumber: Fetterolf,”Border wall.”

Kecaman atas kebijakan tersebut juga sampai menimbulkan diplomatic standoff

antara Amerika Serikat dan Meksiko pada awal tahun 2017 yaitu dengan Presiden

Enrique Peña Nieto (Presiden Meksiko) membatalkan pertemuan dialog, salah

satunya mengenai border wall, dengan Donald Trump dan berimbas juga pada

ditariknya Menteri Luar Negeri Meksiko dalam pertemuannya dengan Menteri

217 Janell Fetterolf,”Border wall is Trump’s least popular policy internationally,” Pew Research
Center, 28 Juli 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/28/border-wall-is-trumps-
least-popular-policy-internationally/ (diakses 6 Desember 2018).
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Department of Homeland Security dan hingga saat ini belum ada lagi dialog

antara Amerika Serikat dan Meksiko mengenai border wall.218

4.4 Keamanan Perbatasan di Beberapa Era Pemerintahan

Pada subbab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan terkait

keamanan perbatasan terutama terkait imigran ilegal yang ada di dua era

pemerintahan di Amerika Serikat, yaitu pada masa era pemerintahan Presiden

Barack Obama dan juga sekilas pada era Presiden Donald Trump.

4.4.1 Era Presiden Barack Obama

Barack Obama menjadi Presiden di Amerika Serikat dalam dua

periode yaitu pada tahun 2009-2017. Selama masa pemerintahannya,

kebijakan terkait keamanan perbatasan dan imigran ilegal yang

dikeluarkan bersifat enforcement-integrative. Artinya ada langkah-langkah

penguatan keamanan perbatasan dan penegakan hukum terkait

(enforcement), tetapi bersama dengan adanya kebijakan dan program

lainnya terkait imigran ilegal yang memberikan kesempatan pada imigran

ilegal untuk berintegrasi dan berkontribusi bagi Amerika Serikat sehingga

lebih ‘ramah’ terhadap imigran ilegal (integrative).

Langkah-langkah bersifat enforcement dan integrative dalam

pemerintahan Obama tercantum dalam Immigration Accountability

Executive Actions untuk mengamankan perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko. Ada tiga elemen langkah yang dilakukan yaitu memusatkan

218 Azam Ahmed,” Mexico’s President Cancels Meeting With Trump Over Wall,” The New York
Times, 26 Januari 2017, https://www.nytimes.com/2017/01/26/world/mexicos-president-cancels-
meeting-with-trump-over-wall.html (diakses 6 Desember 2018).
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komando kontrol perbatasan untuk menindaklanjuti mengatasi imigrasi

ilegal di perbatasan;  menempatkan teroris, kriminal, anggota geng, dan

imigran ilegal yang baru menyeberang perbatasan di daftar prioritas

deportasi; dan akuntabilitas imigran ilegal dengan pemeriksaan latar

belakang kriminal dan membayar pajak.219 Elemen pertama dan kedua

tersebut berfokus pada enforcement, sedangkan langkah ketiga berfokus

pada integrative. Elemen-elemen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Langkah-langkah yang dilakukan pada elemen pertama berpusat

pada pemusatan sumber daya yaitu Department of Homeland Security

(DHS) mengerahkan petugas patroli perbatasan dan personil U.S.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) ke perbatasan barat daya

(southwest border) serta Department of Justice kembali memprioritaskan

menindak removals atau deportasi imigran ilegal melalui pengadilan

khusus imigrasi. Adanya Southern Border and Approaches Campaign

Plan sebagai salah satu bentuk implenetasi elemen pertama ini oleh (DHS)

menghasilkan adanya Joint Task Forces yang terdiri dari Joint Task Force

East yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan di perbatasan

maritim selatan, Joint Task Force West bertanggung jawab atas keamanan

perbatasan di perbatasan darat selatan dan pantai barat, dan Joint Task

Force Investigations bertanggung jawab dalam investigasi untuk

mendukung kerja dua Joint Task Force lainnya.220 Pengerahan petugas dan

219 The White House, “FACT SHEET: Immigration Accountability Executive Action,” press
statement, 20 November 2014, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2014/11/20/fact-sheet-immigration-accountability-executive-action (diakses 9 Februari
2019).
220 United States Department of Homeland Security (DHS), Memo: Southern Border and
Approaches Campaign, (20 November 2014): 1-14.
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personil serta adanya penegakan hukum dengan pemrosesan deportasi di

pengadilan merupakan bukti yang menunjukkan adanya langkah

enforcement terhadap keamanan perbatasan yang dilakukan pada

pemerintahan Barack Obama.

Langkah yang bersifat integratif di pemerintahan Obama dapat

dilihat dari adanya kebijakan atas adanya program seperti DACA dan

DAPA. DACA atau Deferred Action for Childhood Arrivals memberikan

kesempatan bagi imigran ilegal yang tiba di Amerika Serikat sebelum

umur 16 tahun untuk mendapatkan perlindungan dari deportasi dan

mendapatkan izin bekerja sebagai kesempatan berkontribusi di

masyarakat.221 Program ini pertama kali disebutkan melalui pidato

Presiden Obama pada tahun 2012 yang mana menyebutkan bahwa

individu yang memenuhi syarat dan tidak memiliki risiko terhadap

keamanan nasional atau keselamatan publik dapat meminta bantuan

dilepaskan sementara dari proses deportasi dan mengajukan permohonan

otorisasi kerja.222 Kebijakan resmi berlakunya program secara resmi

dinyatakan dalam memorandum oleh DHS dengan persyaratan dan

manfaat yang lebih jelas, termasuk terhindar dari deportasi (deferred

action) selama dua tahun dan bisa diperbarui, serta mendapatkan izin kerja

selama 2 tahun dan juga bisa diperbarui.223 Dengan demikian, imigran

ilegal yang diberi kesempatan bekerja diberi kesempatan untuk

221 “DACA,” Immigrant Legal Resource Center, https://www.ilrc.org/daca (diakses 25 Oktober
2018).
222 The White House, “Remarks by the President on Immigration,” presidential remarks, 15 Juni
2012, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/06/15/remarks-president-
immigration  (diakses 9 Februari 2019).
223 United States Department of Homeland Security (DHS), Exercising Prosecutorial Discretion
Individuals with Respect to Individuals Who Came to US as Children, (15 Juni 2012): 1-3.
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mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat dengan bekerja atau sekolah

dan menjadikan Amerika Serikat lebih ramah terhadap imigran ilegal.

Pada elemen ketiga Immigration Accountability Executive Actions,

langkah-langkah integratif yang dapat dilakukan mencakup mekanisme

untuk imigran ilegal dapat menjalani pemeriksaan latar belakang terutama

mengenai sejarah kriminalitas yang pernah dilakukan agar imigran tersebut

dapat membayar pajak pada Amerika Serikat layaknya rakyat Amerika

Serikat dan juga mengekspansi program DACA pada para imigran ilegal

baru yang belum tercakup dalam DACA sebelumnya. Selain ekspansi

DACA, program DAPA pun juga diperkenalkan yang esensinya sama

dengan DACA tetapi diperuntukkan untuk orang tua dari imigran ilegal

tersebut. Implementasi DAPA dan ekspansi DACA akhirnya berstatus

ditunda karena adanya perintah dari pengadilan federal dan sampai

sekarang belum terimplementasikan atau berstatus on-hold.224 Meskipun

demikian, dikeluarkannya program tersebut dalam perintah presiden masih

dapat menunjukkan niat pemerintahan untuk lebih mengakomodasi dan

masih ramah terhadap para imigran ilegal.

4.4.2 Era Presiden Donald Trump

Seperti yang telah disebutkan pada bab latar belakang,

dikeluarkannya kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun

border wall terutama dalam Executive Order 13767 menjadi titik

berangkat pemerintah menjadi lebih vokal terhadap keamanan perbatasan

224 “2014 Executive Actions on Immigration,” U.S. Citizenship and Immigration Services,
https://www.uscis.gov/archive/2014-executive-actions-immigration (diakses 10 Februari 2019).
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dan imigran ilegal sebagai ancamannya. Hal tersebut menandai pergeseran

sikap pemerintahan Amerika Serikat yang sebelumnya menerapakan

enforcement-integrative menjadi enforcement saja tanpa adanya langkah

integratif sehingga Amerika Serikat tak lagi ramah terhadap imigran ilegal.

Dapat dilihat dari isi Executive Order 13767 di penjelasan bahwa

sebelumnya kebijakan paling pertama adalah membangun border wall.

Pembangunan border wall sendiri termasuk langkah enforcement yaitu

langkah penegakan agar imigran ilegal tidak menyeberangi batas secara

ilegal dan mengikuti aturan imigrasi secara legal.

Kebijakan border wall menjadi titik awal yang diikuti dengan

langkah-langkah bersifat enforcement lainnya. Langkah-langkah tersebut

antara lain peningkatan penggunaan detention yaitu imigran yang bahkan

hanya dicurigai melanggar hukum imigrasi apalagi imigran ilegal dapat

ditangkap dan ditahan di perbatasan, meningkatkan kapasitas tempat

penahanan, perluasan penggunaan proses yang memungkinkan petugas

imigrasi untuk segera mendeportasi orang-orang tertentu yang bukan

warga negara tanpa menemui hakim imigrasi sekurang-kurangnya 24 jam

(expedited removal), perintah penegak hukum lokal bertugas sebagai

pejabat imigrasi, membatasi perlindungan kemanusiaan, dan

memprioritaskan proses pidana terhadap tindakan masuk ilegal.225

Langkah-langkah tersebut sudah jelas termasuk dalam langkah yang

bersifat enforcement.

225 “Fact Sheet: Summary of Executive Order ,“Border Security and Immigration Enforcement
Improvements”, American Immigration Council,
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/border-security-and-immigration-
enforcement-improvements-executive-order (diakses 1 Oktober 2018).
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Kebijakan pembangunan border wall tersebut juga menjadi titik

awal pergeseran tidak adanya kebijakan integratif yang dikeluarkan oleh

Presiden Trump. Hal tersebut dapat dilihat dari Presiden Trump

mengakhiri adanya program DACA yang telah terimplementasi dengan

baik pada pemerintahan sebelumnya. Program DACA diakhiri pada 5

September 2017 dan tidak akan menerima kembali pendaftaran baru bagi

imigran ilegal untuk masuk dalam program DACA.226 Program DAPA

yang berstatus on-hold pun resmi diakhiri sebelum diakhirinya program

DACA, yaitu pada Juni 2017 dengan Menteri DHS membatalkan memo

yang memuat adanya program DAPA tersebut.227

4.5 Donald Trump

4.5.1 Karakter Donald Trump

Presiden Donald Trump adalah presiden Amerika Serikat ke-45 dan

merupakan salah satu presiden yang cukup banyak menarik perhatian baik dari

pandangan politik, kebijakan yang dikeluarkannya, dan karakter yang dimilikinya.

Sebelum menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump adalah seorang

pengusaha besar dan bintang televisi serta yang terpenting adalah tidak memiliki

posisi di bidang pemerintahan maupun bukan seorang politisi yang terlibat secara

aktif dalam dunia politik. Beberapa kali Donald Trump mengafiliasikan diri pada

beberapa partai yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula yaitu

226 Tal Kopan & Jim Acosta,”Admin memo: DACA recipients should prepare for 'departure from
the United States',” CNNPolitics, 6 September 2017,
https://edition.cnn.com/2017/09/05/politics/white-house-memo-daca-recipients-leave/index.html
(diakses 11 Februari 2019).
227 Maria Sacchetti,”Kelly revokes Obama order shielding immigrant parents of U.S. citizens,” The
Washington Post, 15 Juni 2017, https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/kelly-
revokes-obama-order-shielding-immigrant-parents-of-us-citizens/2017/06/15/d3b4db62-5244-
11e7-91eb-9611861a988f_story.html?utm_term=.f20210a74c35 (diakses 11 Februari 2019).
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meregistrasikan dirinya sebagai Republikan pada tahun 1987, berpindah afiliasi

dengan Independence Party tahun 1999, berpindah lagi ke Demokrat pada tahun

2001, lalu kembali ke Republik pada 2009, meninggalkan Republik pada tahun

2011, dan terakhir kali kembali pada Republik pada tahun 2012.228 Namun, hal

tersebut tidak membuat Donald Trump terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai

maupun menempati posisi di pemerintahan mewakili partai yang mana ia

mengafiliasikan diri.

Pada 16 Juni 2015, Donald Trump mengumumkan pencalonan dirinya

untuk masuk dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Sejak saat itulah masa

kampanye Donald Trump dimulai hingga pemilihan presiden pada tahun 2016.

Donald Trump sendiri memenangkan pemilihan presiden yang diselenggarakan

pada November 2016. Dalam pidato nominasinya, Donald Trump menyebutkan

isu-isu yang menjadi perhatian yaitu imigran ilegal, sistem offshore pekerjaan

yang merugikan rakyat Amerika Serikat, hutang negara, dan terorisme Islam. Hal-

hal tersebutlah yang diangkat menjadi isu utama sepanjang perjalanan kampanye.

Sejak pencalonannya pun, slogan Make America Great Again dan beberapa

slogan bernada sama selalu menjadi tema besar dan alasan pandangan maupun

rencana langkah yang akan dilakukan saat dirinya menjadi presiden.

Melalui Make America Great Again, dapat dilihat pandangan Donald

Trump terhadap negaranya. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa akan adanya

upaya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang besar kembali

dengan melakukan langkah-langkah yang mendahulukan kepentingan untuk

memajukan atau menjaga Amerika Serikat terutama rakyat yang berada di

228 Jessica Chasmar,”Donald Trump changed political parties at least five times: report,” The
Washington Post, 16 Juni 2017, https://www.washingtontimes.com/news/2015/jun/16/donald-
trump-changed-political-parties-at-least-fi/ (diakses 25 Februari 2019).
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dalamnya. Hal tersebut selalu konsisten diyakini dan disebutkan oleh Donald

Trump sendiri, baik dari masa kampanye maupun saat menjadi presiden. Hal

tersebut terefleksi dalam wacana maupun kebijakan yang dikeluarkannya,

terutama mengenai keamanan perbatasan yang berhubungan dengan imigran

ilegal.

Banyak sekali isu yang diangkat dalam masa kampanye dan

menunjukkan sikap Donald Trump terhadap isu-isu tersebut. Beberapa di

antaranya adalah perekonomian Amerika Serikat, masalah pekerjaan dan

pengangguran, penarikan Amerika Serikat dari kerja sama Trans-Pacific

Partnership, oposisinya terhadap fenomena perubahan iklim dan Paris

Agreement, oposisinya terhadap kesepakatan nuklir dengan Iran, dan

pembangunan border wall sebagai pengamanan dari para imigran ilegal sebagai

isu paling penting. Konsistensi posisi Donald Trump terhadap isu ini tetap

berlangsung, baik pada masa kampanye maupun pada masa jabatan presiden

sampai saat ini. Pengambilan keputusan dilakukan dan Donald Trump berani

mengeluarkan langkah berani yang mengundang banyak perdebatan terutama

banyak membatalkan atau membalikkan kebijakan yang dikeluarkan di

pemerintahan sebelumnya.

Penarikan Amerika Serikat dari keterlibatan TPP dilakukan dengan

mengeluarkan kebijakan memoranda presiden pada 23 Januari 2017 setelah sekian

lama Amerika Serikat terlibat dalam negosiasi pembentukannya sejak tahun

2008.229 Donald Trump pun mendeklarasikan keluarnya Amerika Serikat dari

229 The White House, “Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from
the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement,” presidential memoranda, 23 Januari
2017, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-regarding-
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Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 8 Mei 2018 setelah Amerika

Serikat menandatangani kesepakatan pada tahun 2015 dan juga banyak sekali

mendapat reaksi negatif dan tentangan dari rakyat Amerika Serikat sendiri

maupun dari negara-negara lain.230 Selain itu,  Donald Trump memutuskan untuk

menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement pada Juni 2017 setelah Amerika

Serikat memutuskan meratifikasi perjanjian tersebut pada 2015.231 Mengenai

pembangunan border wall untuk mengatasi permasalahan masuknya imigran

ilegal, Donald Trump menunjukkan ketertarikan kuat dengan isu tersebut yang

ditandai dengan program tersebut secara konsisten disebutkan hingga masa

kampanye tahun 2016 seperti yang dapat dilihat dari pernyataan Donald Trump

dalam salah satu kampanyenya yaitu di Anaheim pada Mei 2016 :

“We’re gonna built the wall, we have no choice. Build that wall!
Build that wall! Build that wall! .... So, we’re gonna build it. Who’s
gonna pay for the wall? Mexico. One hundred percent."232

Donald Trump pun memiliki posisi yang konsisten dan bertahan

bahwa border wall akan tetap dibangun sepanjang kampanye, dan konsistensi ini

dapat dilihat sampai ia menjadi Presiden Amerika Serikat dengan keluarnya

Executive Order 13767 dan National Security Strategy 2017 yang memuat

kebijakan untuk membangun border wall tersebut. Melihat konsistensi tersebut,

dapat dikatakan bahwa Donald Trump memiliki pandangan untuk bersikeras

membangun border wall. Guna mendukung pandangan tersebut, seringkali

withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership-negotiations-agreement/ (diakses 27 Februari
2019).
230 Mark Landler,”Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned,” The New York Times, 8
Mei 2018,  https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html
(diakses 27 Februari 2019).
231 “Paris climate deal: Trump pulls US out of 2015 accord,” BBC News, 1 Juni 2017,
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40127326 (diakses 27 Februari 2019).
232 CNN,”Trump pledges to build a wall,” YouTube Video, 0:51, 24 Januari 2017,
https://youtu.be/cBW8mTHDgvk.
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Donald Trump menggunakan informasi-informasi yang mendukung pentingnya

dibangun border wall. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya karakter yang

tidak terbuka dengan pandangan serta informasi lain yang tidak mendukung

perlunya membangun border wall.

Donald Trump menyebutkan informasi-informasi yang mendukung

berikut. Mulai pada tahun 2015 hingga 2016, terjadi serentetan kasus kekerasan

yang disebabkan oleh imigran ilegal terjadi dan mendapatkan liputan media secara

luas. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian luas adalah kasus

penembakan Kathryn Steinle oleh Jose Inez Garcia Zarate alias Juan Francisco

López-Sánchez, seorang imigran ilegal asal Meksiko, pada 1 Juli 2015 di San

Fransisco yang merupakan sanctuary city yaitu kota yang memberikan

perlindungan pada imigran ilegal dengan melarang para pejabat lokal untuk

menanyakan status imigrasi kepada seseorang.233 Kasus ini menimbulkan

perdebatan atas status San Fransisco sebagai sanctuary city dan mendukung

pernyataan Trump dalam kampanyenya mengenai buruknya sistem imigrasi di

Amerika Serikat serta pentingnya dibangun border wall untuk mengamankan

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko.234 Dibebaskannya Garcia Zarate dari

tuntutan hukuman pada tahun November 2017 membuat Presiden Trump kembali

menyatakan bahwa rakyat Amerika Serikat sangat marah atas imigran ilegal dan

menekankan bahwa border wall harus dibangun.235 Kasus-kasus lain menyangkut

tindak kekerasan yang dilakukan oleh imigran ilegal seperti kasus kecelakaan

233 Cassandra Vinograd,”Donald Trump: Kathryn Steinle Death on Pier 14 Shows Need for Border
Wall,” NBC News, diperbarui 5 Juli 2015, https://www.nbcnews.com/news/us-news/donald-trump-
kathryn-steinle-death-pier-14-shows-need-border-n386646 (diakses 10 Oktober 2018).
234 Vinograd,”Donald Trump.”
235 Matt Stevens, Thomas Fuller dan Caitlin Dickerson,”Trump Tweets ‘Build the Wall’ After
Immigrant Is Acquitted in Kathryn Steinle Case,” The New York Times, 30 November 2015,
https://www.nytimes.com/2017/11/30/us/kate-steinle-murder-trial.html (diakses 10 Oktober 2018)
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Sarah Root yang ditabrak oleh pemuda imigran ilegal pada Januari 2016,

pembunuhan Grant Ronnebeck oleh anggota gang yang merupakan imigran ilegal

pada tahun 2015, kekerasan terhadap Earl Olander yang menyebabkan

kematiannya pada tahun 2016, dan tindak pelecehan seksual dan kekerasan

terhadap Marilyn Pharis yang menyebabkan kematian pada tahun 2015 tersebut

turut serta menghidupkan alasan mengapa perlu adanya pengetatan keamanan

perbatasan terutama pengetatan terhadap para imigran ilegal dan membangun

border wall.236

Sikapnya terhadap permasalahan lain pun mengindikasikan

karakternya. Banyak pendapat yang, bila disimpulkan secara umum,

mengindikasikan bahwa Donald Trump adalah seseorang yang memiliki karakter

cenderung tidak biasa dan menentang terhadap batasan. Beberapa perilaku dan

pernyataan-pernyataan Donald Trump pun mengindikasikan demikian.

Donald Trump memiliki serangan dan tanggapan kerasnya terhadap

pers media. Pada tahun 2016 saja, Donald Trump sudah mengancam akan

melonggarkan libel law atau hukum mengenai pencemaran nama baik agar lebih

mudah menuntut organisasi media massa.237 Setelah menjadi presiden pada tahun

2017, hubungannya dengan media pun tak kunjung membaik dengan menuduh

media sebagai fake news, menyatakan media sebagai musuh dari rakyat Amerika

Serikat, dan mengeluarkan beberapa pernyataan bernada mengancam seperti

berikut:

236 “Transcript of Donald Trump’s Immigration Speech,” The New York Times, 1 September 2016,
https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-immigration-speech.html
(diakses 10 Oktober 2018).
237 Adam Liptak,” Donald Trump Could Threaten U.S. Rule of Law, Scholars Say,” The New York
Times, 3 Juni 2016,  https://www.nytimes.com/2016/06/04/us/politics/donald-trump-constitution-
power.html (diakses 27 Februari 2019).
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“With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks,
at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for
country!”238

“Why Isn't the Senate Intel Committee looking into the Fake News
Networks in OUR country to see why so much of our news is just
made up-FAKE!”239

Arti dari pernyataan pertama yaitu Donald Trump mengusulkan pada

Federal Communications Commission untuk menginvestigasi NBC dan jaringan

media lainnya dan berharap agar lisensi media-media tersebut dicabut. Arti dari

pernyataan kedua yaitu mengesankan Donald Trump mengusulkan pada Senate

Intel Committee untuk menginvestigasi jaringan-jaringan media yang dianggap

menyebarkan fake news. Kedua pernyataan tersebut menyiratkan pesan yang

hampir sama bahwa Donald Trump merasa berhak untuk mempertanyakan dan

mengusulkan adanya investigasi pada jaringan media karena media-media

tersebut menampilkan berita-berita yang isinya tidak ia sukai dan hal tersebut bisa

dilihat dari penggunaan kata ‘fake news’ yang diucapkan berkali-kali. Investigasi

dan pencabutan lisensi jaringan media massa hanya karena menuruti perintah

presiden merupakan satu langkah yang membatasi kebebasan pers dan dapat

menganggu proses check and balance rakyat di negara demokratis. Melalui sikap

konfrontasi ini, dapat ditemukan indikasi bahwa Donald Trump memiliki karakter

yang berani dan menentang (challenging).

Adanya indikasi karakter-karakter tersebut menimbulkan

kemungkinan adanya pengaruh karakter-karakter tersebut terhadap pengambilan

kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall. Hal tersebut

238 Chris Cillizza,”Donald Trump just issued a direct threat to the free and independent media,”
CNN, 12 Oktober 2017, https://edition.cnn.com/2017/10/11/politics/donald-trump-media-
tweet/index.html (diakses 27 Februari 2019).
239 Chris Cillizza,” Donald Trump's chilling escalation of his war with the media,” CNN, 12
Oktober 2017, https://edition.cnn.com/2017/10/05/politics/donald-trump-media-war/index.html
(diakses 27 Februari 2019).
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diperkuat dengan sifat executive order dan wewenang presiden di dalamnya yang

akan dijelaskan dalam subbab berikutnya.

4.5.2 Executive Order dan Wewenang Presiden

Pada subbab berikut penulis akan secara khusus memperjelas

mengenai apa itu executive order yang mana ini adalah kebijakan pertama yang

memuat perintah pembangunan border wall serta kaitannya dengan otoritas atau

wewenang presiden dalam kebijakan tersebut.

Menurut United States House Committee on Government Operations

(sekarang menjadi United States House Committee on Oversight and Reform),

Executive Order adalah dokumen tertulis berisi arahan, instruksi, atau tindakan

yang dikeluarkan Presiden berdasarkan wewenang Presiden yang diberikan oleh

konstitusi atau undang-undang negara dan bersifat memiliki pengaruh atau

kekuatan hukum.240 Hal tersebut berfungsi untuk mengarahkan, mengatur, atau

mengelola tindakan pejabat atau lembaga pemerintahan dan dilindungi oleh

kekuatan hukum federal. Pengeluaran executive order tertentu pun biasanya

memuat isu tertentu (case-by-case) sehingga juga digunakan Presiden untuk

menginformasikan ke publik atau rakyatnya mengenai isu atau perihal yang

menjadi perhatian khusus atau penting bagi Presiden.241 Executive order dapat

digunakan presiden untuk melaksanakan kehendaknya dalam bentuk tindakan

melalui badan eksekutif pemerintah.

240 Contrubis, Executive Orders and Proclamation, 1.
241 “How Laws Are Made and How to Research Them,” USA.gov, https://www.usa.gov/how-laws-
are-made (diakses 10 Januari 2019).
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Executive order adalah bentuk direct presidential policymaking,

digunakan untuk membuat atau mengubah kebijakan tertentu.242 Artinya,

executive order sendiri adalah sebuah alat atau instrumen yang memuat suatu

kebijakan atau policy di dalamnya, baik kebijakan baru atau kebijakan untuk

mengubah kebijakan sebelumnya. Pembuatan atau pengambilan kebijakan

tersebut secara langsung dilakukan oleh Presiden tanpa melalui Kongres (bypass

Congress) sehingga Presiden dapat bertindak tegas tanpa berkonsultasi dengan

Kongres dan tidak memerlukan adanya dengar pendapat atau konsultasi dengan

siapa pun di luar badan eksekutif sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan.243

Executive Order akan dikeluarkan presiden saat ia tidak mau menunggu adanya

langkah atau legislasi dari Kongres, menghindari menunggu legislasi Kongres

yang mungkin tidak kunjung datang karena dikuasai oleh partai oposisi, atau

adanya resistensi atau ketidakpastian dukungan dari anggota partai yang sama

dengan presiden yang berada di Kongres.244 Pada akhirnya, executive order

memberikan jalan bagi Presiden untuk mencapai atau mewujudkan agenda

kebijakannya dengan wewenang atau kekuatannya untuk melakukan hal tersebut.

Wewenang atau kekuatan Presiden untuk mengeluarkan executive

order pun seringkali menjadi pusat perdebatan. Namun, disepakati bahwa

wewenang ini didasarkan pada enumerated power (kekuasaan formal) presiden

terkhusus yaitu ‘power to execute law’ yang artinya bahwa konstitusi

melimpahkan kepada presiden kekuasaan eksekutif dan otoritas atas

242 Megan Covington,”Executive Legislation and the Expansion of Presidential Power,” Vanderbilt
Undergraduate Research Journal 8 (Juli 2012): 1-8.
https://ejournals.library.vanderbilt.edu/index.php/vurj/article/view/3556 (diakses 10 Januari 2019).
243 Covington,”Executive Legislation,” 1.
244 Ken Kollman, The American Political System: Second Core Edition, (New York: W.W. Norton
& Company, 2015), 208.
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pemerintahan.245 Hal tersebut disebutkan dalam konstitusi yaitu Pasal II

Konstitusi Amerika Serikat bagian 1 dan 3 (Article II of Constitution Section 1

and 3) sehingga executive order bukan dikeluarkan untuk memberikan presiden

wewenang atau kekuatan baru.246 Secara garis besar, pasal tersebut menempatkan

kekuasaan eksekutif di tangan Presiden; memberi Presiden peran sebagai

commander in chief, kepala negara, kepala penegak hukum, dan kepala cabang

eksekutif; dan memberi kewajiban Presiden untuk menjaga agar hukum federal

dilaksanakan secara tepat. Ketiga hal tersebut memberikan wewenang pada

Presiden untuk leluasa dalam mengambil keputusan terkait hukum federal,

termasuk mengambil keputusan atau mengeluarkan executive order.

Executive order yang dikeluarkan akan menjadi pengarahan bagi

departemen atau kementerian tertentu untuk melaksankan kebijakan di dalamnya.

Hak presiden untuk mengeluarkan perintah tersebut juga dijamin oleh pengadilan,

tetapi ada limitasi tertentu.247 Legislasi atau undang-undang yang dikeluarkan oleh

Kongres dapat membatalkan executive order yang sudah dikeluarkan.

Perlu diingat bahwa Kongres memiliki kemampuan yang kecil dalam

membatasi wewenang Presiden dalam mengeluarkan executive order, tetapi upaya

tersebut pun rumit dan sulit.248 Kongres dapat berupaya untuk membatalkannya

dengan mengeluarkan undang-undang yang menentang perintah tersebut, tetapi

tetap saja Kongres membutuhkan tanda tangan Presiden dalam undang-undang

tersebut dan Presiden pun masih bisa menolak atau memveto undang-undang.

245 Kollman, The American Political System, 190.
246 “Executive Orders,” The Heritage Foundation, https://www.heritage.org/political-
process/heritage-explains/executive-orders (diakses 10 Januari 2019).
247 Kollman, The American Political System, 208.
248 “How Laws Are Made and How to Research Them,” USA.gov, https://www.usa.gov/how-laws-
are-made (diakses 10 Januari 2019).
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Kongres perlu menggugurkan veto Presiden tersebut untuk meloloskan undang-

undang pembatal executive order. Namun, sulitnya Kongres untuk menggugurkan

veto terutama untuk mendapatkan suara mayoritas 2/3 dari Senate dan House of

Representative sebagai bagian-bagian dari Kongres apalagi bila kondisi Kongres

terpolarisasi partai, membuat executive order hampir kokoh dan sulit mendapat

tentangan.

Melihat uraian mengenai executive order tersebut, jelaslah bahwa

individu dalam hal ini pemimpin politik atau Presiden memiliki peran yang sentral

dan penting pengambilan kebijakan atas suatu isu tertentu. Presiden terlibat secara

langsung dalam pengambilan keputusannya dan dapat diasumsikan bahwa

individu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut.  Melihat juga

uraian kecilnya limitasi wewenang Presiden dalam executive order, hal tersebut

dapat memberikan jalan alternatif bagi Presiden untuk mengeluarkan kebijakan

memuat langkah atas isu tertentu dengan lebih mudah dan leluasa meskipun

langkah tersebut banyak mendapat tentangan atau batasan di lingkungan

bernegaranya.

Berdasarkan informasi di atas, pengambilan kebijakan Executive

Order 13767 tersebut oleh Presiden Trump berdasarkan wewenang penuhnya

sebagai presiden dan dijamin oleh konstitusi negara. Perintah tersebut dikeluarkan

bukan untuk membatalkan kebijakan atau executive order presiden sebelumnya,

tetapi digunakan untuk mengeluarkan kebijakan baru untuk membangun border

wall guna mengatasi jumlah masuknya imigran ilegal dari perbatasan Amerika

Serikat – Meksiko. Pembangunan border wall sendiri adalah wacana kontroversial

yang banyak mendapat tentangan dari masyarakat dan bahkan kurang mendapat
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kepastian dukungan dari Kongres sendiri. Besar kemungkinan Executive Order

13767 dikeluarkan oleh Presiden Trump karena ia tidak mau menunggu adanya

langkah atau legislasi dari Kongres dan adanya ketidakpastian dukungan dari

anggota Partai Republik yang berada di Kongres pada tahun 2017.

Memang Kongres dapat memiliki limitasi terhadap Executive Order.

Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk mendapatkan suara 2/3 dari masing-

masing Senate dan House of Representative cukup sulit mengingat dukungan

terhadap pembangunan border wall terpolarisasi antara Partai Demokrat dan

Republik. Partai Demokrat sebagai partai oposisi sangat tidak mendukung

pembangunan tersebut, sedangkan dukungan sepenuhnya dari anggota Kongres

yang berasal Partai Republik juga tidak pasti yang dapat dilihat dari hasil survei

sebelumnya (gambar 3). Pembatalan Executive Order tersebut membutuhkan

dukungan 66 orang dari anggota Senate dan 290 orang dari anggota House of

Representative. Ambil contoh dari Senate saja, kepastian anggota dari Partai

Republik saja hanya berasal dari 7 anggota dibandingkan dengan 28 anggota dari

Partai Demokrat yang sangat jelas menyatakan penolakan terhadap pembangunan

border wall. Dengan 52 anggota Senate dari Partai Republik dan hanya 7 orang

yang menyatakan kepastian, sangat sulit mendapatkan suara pasti dukungan

sebanyak 66 suara ditambah dengan kondisi polarisasi yang sulit memungkinkan

banyak anggota Demokrat untuk mendukung pembangunan border wall. Dengan

demikian, sulit bagi Trump untuk merasa yakin bahwa anggota partainya di dua

kamar tersebut akan memberi kepastian dukungan agar legislasi kebijakan

pembangunan border wall di Kongres dapat dikeluarkan dan tidak mendapat

banyak tentangan. Maka, Trump pun memilih mengeluarkan Executive Order.
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BAB V

PENGARUH KARAKTERISTIK DONALD TRUMP DALAM

PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEAMANAN PERBATASAN DENGAN

MEMBANGUN BORDER WALL TAHUN 2017

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai karakteristik Donald

Trump terutama berhubungan dengan pembangunan border wall. Pembahasan ini

akan dilakukan melalui karakteristik dan variabel-variabel dari konsep Leadership

Style yang dikemukakan oleh Hermann. Pada tiga subbab pertama, penulis akan

membahas tiga karakteristik yang dimiliki Donald Trump yaitu dilihat dari react

to constraints (challenge the constraints atau respect the constraints), openness to

information (closed to information atau open to information), dan motivations

(problem focus atau relationship focus), yang tentunya akan dikaitkan dengan

kasus yang dibahas oleh penulis. Selanjutnya, penulis akan membahas pengaruh

karakteristik Donald Trump dalam pengambilan kebijakan keamanan perbatasan

pembangunan border wall di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terhadap

imigran tahun 2017.

5.1 React to Constraints

Penulis akan melihat apakah Donald Trump memiliki karakteristik

challenge the constraints atau respect the constraints. Karakteristik ini dapat

dilihat dari ada tidaknya belief in one own’s ability to control events dan need for

power and influence dalam diri Donald Trump. Berikut pembahasannya.
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5.1.1 Belief in One’s Own Ability to Control Events

Donald Trump sendiri memiliki pandangan bahwa ia memiliki kendali atas

keadaan tertentu. Pandangan memiliki kendali tersebut secara umum

terlihat dari prinsip atau filosofi hidupnya sebagai pebisnis. Trump sendiri

merupakan seseorang yang yakin dengan dirinya, dengan apa yang

dilakukannya, dan memiliki kendali atas hidupnya. Pandangan ia memiliki

kendali atas hidupnya terlihat dari tulisan dalam bukunya mengenai hidup

dan bisnis yang sukses yaitu untuk terus maju, bercita-cita tinggi,

merencanakan untuk tinggal landas dari keadaan hidup yang sekarang,

jangan hanya duduk di landasan pacu dan berharap seseorang akan datang

dan mendorong pesawat karena hal itu tidak akan terjadi, mengubah sikap

untuk mencapai ketinggian, dan akhirnya hal tersebut akan membawa diri

pada puncak ketinggian.249 Hal tersebut menunjukkan pandangan Trump

bahwa seseorang harus mampu untuk mengambil alih kendali dirinya

sendiri untuk menjadi sukses.

Pandangan bahwa ia memiliki kendali atas keadaan tertentu juga

terlihat dari keyakinan atas dirinya dan kemampuannya dalam mengambil

suatu tindakan. Seperti tindakannya memutuskan untuk mencalonkan diri

menjadi presiden. Trump mendeskripsikan bahwa saat ini Amerika Serikat

sedang dalam keadaan tidak berada pada titik tertinggi.250 Amerika Serikat

membutuhkan pemimpin yang hebat dan Trump menyatakan bahwa

Amerika Serikat membutuhkan pemimpin yang mengarang buku ‘The Art

249 Donald Trump & Meredith McIver, Trump: How to Get Rich, (New York : Ballantine Books,
2004), 74.
250 “Interview with Presidential Candidate Donald Trump,” C-Span, https://www.c-
span.org/video/?404273-2/interview-presidential-candidate-donald-trump (diakses 21 Maret
2019).
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of the Deal’.251 Perlu diketahui bahwa pemimpin yang dirujuk oleh Donald

Trump tersebut adalah dirinya sendiri sehingga secara tidak langsung

Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Donald Trump

sebagai pemimpin dan Trump yakin dirinya memiliki kemampuan untuk

mengendalikan keadaan dengan membuat Amerika Serikat menjadi negara

yang hebat kembali. Dalam hal keyakinan dirinya untuk menang, Trump

menyatakan sendiri bahwa ia yakin dirinya akan menang dan menjadi

presiden, tetapi banyak orang yang meragukannya serta tertawa akan

keyakinannya dan pada akhirnya Trump pun berhasil menjadi Presiden

Amerika Serikat.252 Sebagai pemimpin negara yaitu setelah menjadi

presiden, Trump pun masih memiliki keyakinan diri bahwa ia mampu

menjadi pemimpin dan akan melakukan hal-hal yang benar untuk

negaranya. Hal tersebut dapat dilihat ketika Trump ditanya mengenai

menjadi pemimpin di jajaran eksekutif:

“It doesn't change, because all I want to do is the right thing.
You'll see that I'll make decisions that aren't politically popular, but
they're the right thing to do. I’m going to do the right thing for the
country.”253

Dapat diketahui bahwa Trump memiliki keyakinan diri dan memiliki

kendali dalam keadaannya sebagai pemimpin negara dengan mengambil

tanggung jawab untuk membuat keputusan yang bahkan tidak akan

populer atau baik dilihat dari sisi politik. Ia tidak peduli apakah

251 “Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech,” Time,
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ (diakses 24 Oktober 2018).
252 “Read President Trump's Interview With TIME on Truth and Falsehoods,” Time,
http://time.com/4710456/donald-trump-time-interview-truth-falsehood/ (diakses 21 Maret 2019).
253 Randall Lane,”Trump Unfiltered: The Full Transcript Of The President's Interview With
Forbes,” Forbes, 10 Oktober 2017, https://www.forbes.com/sites/randalllane/2017/10/10/trump-
unfiltered/#49cfe3187a58 (diakses 21Maret 2019).
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keputusannya akan diterima baik secara politik atau tidak, tetapi Trump

berpandangan bahwa ia yakin dan mampu untuk memutuskan apa yang

baik bagi negaranya.

Dengan demikian, ada pandangan Donald Trump bahwa dirinya

memiliki kendali atas keadaan keamanan perbatasan dengan imigran ilegal

sebagai ancaman, dengan dirinya atau pemerintah Amerika Serikat dapat

menginisiasi langkah mengatasi masuknya imigran ilegal melalui

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko dengan membangun border wall.

Pandangan bahwa ia memiliki kendali mengambil tanggung jawab

menginisiasi akan melakukan suatu tindakan atau mengambil kebijakan

dan hal tersebut dapat dilihat melalui pernyataan-pernyataan Donald

Trump yang menunjukkan dirinya mengambil inisiasi untuk membangun

border wall. Sepanjang 2015 hingga 2017, Donald Trump selalu

menekankan bahwa ia akan dan dapat membangun border wall. Hal

tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang mengandung kata atau frasa I

will, we will, I am going to, atau we’re going to. Berikut merupakan salah

satu pernyataan yang dapat dilihat: “We’re going to build the wall. I’m

going to build the wall. We’re going to have strong borders.”254

Penggunaan kata atau frasa I will, we will, I am going to, atau

we’re going to yang berarti saya akan atau kita akan menandakan bahwa

dirinya mengambil tanggung jawab untuk menginisasi suatu tindakan,

dalam konteks pernyataan tersebut adalah Trump menginisiasi langkah

membangun border wall. Berani mengambil tanggung jawab untuk

254 “Donald Trump on Russia, Advice from Barack Obama and How He Will Lead,” Time,
http://time.com/4591183/time-person-of-the-year-2016-donald-trump-interview/ (diakses 21 Maret
2019).
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menginisiasi suatu tindakan juga dapat dilihat dari kepercayaan diri yang

mana ia mengerti akan apa yang dilakukan. Berikut merupakan

pernyataannya dalam wawancara tahun 2015 ketika ditanya mengenai

border wall:

“I’ll build a far better wall, far higher, and just a much better–
that’s what I do. I mean the thing I do best is build. Which is not bad to
have as a president because our infrastructure in this country is also
crumbling. But we’ll build a great wall. It will be a very effective wall.”255

Mengenai hal tersebut, dapat dilihat bahwa Trump sangat percaya

diri dapat membangun border wall karena yakin bahwa dirinya mengerti

mengenai pembangunan atau konstruksi. Kepercayaan dirinya juga dapat

diketahui dari beberapa pernyataan lainnya seperti bahwa ia menginginkan

adanya wall dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya seperti diri

Trump256, dan bahwa ia akan membangun border wall yang tepat sebab

politisi tidak mengerti mengenai membangun border wall itu sendiri257.

Adanya kepercayaan diri Trump untuk membangun tersebut dapat

dipengaruhi oleh latar belakang profesinya sebelum menjabat presiden

yaitu sebagai pebisnis real estate developer selama 47 tahun sejak berkarir

di perusahaan ayahnya E. Trump & Son pada tahun 1968, hingga tahun

2015 ketika ia menjadi pemilik perusahaan tersebut yang telah berubah

nama menjadi The Trump Organization.258

255 “Donald Trump Explains All,” Time, http://time.com/4003734/donald-trump-interview-
transcript/ (diakses 21 Maret 2019).
256 “Face the Nation transcripts January 3, 2016: Trump, Morell & Donilon,” CBS News,
https://www.cbsnews.com/news/face-the-nation-transcripts-january-3-2016-trump-morell-donilon/
(diakses 21 Maret 2019).
257 “Wolf Blitzer Interviews Donald Trump; Cruz Responds to Trump on Citizenship Issue,” CNN,
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1601/07/wolf.02.html (diakses 21 Maret 2019).
258 Donald J. Trump & Tony Schwartz, Trump: The Art of the Deal, rev. ed. (1987; repr., New
York: Random House Publishing Group, 2009), 46.
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Pandangan memiliki kendali dari Trump juga dapat dilihat dari

ketertarikannya untuk terlibat dan memiliki kontrol dalam pengambilan

kebijakan maupun implementasinya. Pertama, keluarnya kebijakan untuk

membangun border wall yaitu Executive Order 13767 yang hanya berjarak

5 hari dari pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat merupakan

langkah Donald Trump untuk inisiasi langkah dalam bentuk kebijakan

sebagai presiden yang dilakukan secara cepat. Telah diketahui pula bahwa

langkah membangun border wall merupakan langkah kontroversial yang

mana mendapat tentangan dari sebagian besar rakyat Amerika Serikat

sendiri. Sesuai yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, sebanyak

65% rakyat Amerika Serikat menentang adanya pembangunan border

wall. Namun, Donald Trump tetap mengeluarkan kebijakan tersebut secara

cepat dengan mengabaikan situasi adanya opini publik yang menentang.

Kedua, ketertarikan Trump untuk terlibat dan memiliki kontrol

dalam kebijakan sendiri dapat dilihat melalui penggunaan Executive Order

sebagai kebijakan. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Executive

Order adalah bentuk direct presidential policymaking, digunakan untuk

membuat kebijakan tertentu.  Pembuatan atau pengambilan kebijakan

tersebut secara langsung dilakukan oleh Presiden tanpa melalui Kongres

sehingga Presiden dapat bertindak tegas tanpa berkonsultasi dengan

Kongres dan tidak memerlukan adanya dengar pendapat atau konsultasi

dengan siapa pun di luar badan eksekutif sebelum Presiden mengeluarkan
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kebijakan.259 Executive order memberikan jalan bagi Presiden untuk

mencapai atau mewujudkan agenda kebijakannya. Keterlibatan wewenang

presiden yang besar dalam pembuatan executive order memjadikan Donald

Trump memastikan dirinya terlibat besar dan dapat memiliki kontrol

dalam pengambilan kebijakan border wall dalam Executive Order 13767

tanpa adanya masukan atau tentangan dari pihak lain.

Ketiga, Trump juga menunjukkan ketertarikan dan kontrol dalam

implementasi kebijakan dalam menominasikan seseorang dalam jabatan

strategis dan dengan kunjungannya ke tempat di mana kebijakan itu

diimplementasikan. Donald Trump menominasikan John F. Kelly untuk

menduduki posisi sebagai Menteri di Department of Homeland Security

(DHS) dan akhirnya pun Kelly berhasil menduduki jabatan tersebut. Telah

dijelaskan sebelumnya, DHS merupakan badan kementerian penting yang

membawahi US Customs and Border Protection (CBP) yaitu lembaga

yang berperan dalam perencanaan, desain, konstruksi pembangunan, dan

perawatan dari border wall.260 Kelly pun tidak memiliki rekam jejak

pernah menentang wacana pembangunan border wall sebelum dirinya

dinominasikan dan ia sendiri memiliki pengalaman mengenai perbatasan

barat daya (southwest border).261 Menempatkan John Kelly pada posisi

tersebut memastikan Trump memiliki kontrol bahwa agendanya akan

259 Megan Covington,”Executive Legislation and the Expansion of Presidential Power,” Vanderbilt
Undergraduate Research Journal 8 (Juli 2012): 1-8.
https://ejournals.library.vanderbilt.edu/index.php/vurj/article/view/3556 (diakses 10 Januari 2019).
260 United States Department of Homeland Security (DHS), Implementing the President's Border
Security and Immigration Enforcement Improvements Policies, (20 Februari 2017): 5.
261 Jerry Markon & Dan Lamothe,”Retired Marine Gen. John F. Kelly picked to head Department
of Homeland Security,” The Washington Post, 7 Desember 2016,
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/retired-marine-gen-john-f-kelly-picked-
to-head-department-of-homeland-security/2016/12/07/165472f2-bbe6-11e6-94ac-
3d324840106c_story.html (diakses 10 April 2019).
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terimplementasi. Pada tahun 2017, diketahui prototipe border wall

dibangun di San Diego yang berdekatan dengan perbatasan Amerika

Serikat – Meksiko. Trump mengunjungi tempat pembangunnan tersebut

guna meninjau progres dan melihat model prototipe border wall itu sendiri

juga menunjukkan ketertarikan dan kendali Trump dalam implementasi

kebijakan.262

Melihat pembahasan di atas menunjukkan adanya belief in one’s

own ability to control events yaitu adanya pandangan bahwa Donald

Trump memiliki kendali atas keadaan keamanan perbatasan dengan

imigran ilegal sebagai ancaman dengan dirinya atau pemerintah Amerika

Serikat dapat membangun border wall.

5.1.2 Need for Power and Influence

Penulis akan melihat ada tidaknya need for power and influence

yaitu memiliki perhatian atau keinginan untuk mendapatkan,

mempertahankan, dan memulihkan kekuasaan dalam diri Donald Trump

dari beberapa hal.

Amerika Serikat adalah negara demokrasi yang mendukung

partisipasi publik dan kebebasan berpendapat, tetapi Trump tidak begitu

tertarik dengan prinsip demokrasi tersebut guna mempertahankan

kekuasaan dan bahkan menunjukkan ketidaksukaan dengan beberapa hal

yang mendukung demokrasi salah satunya adalah free press atau pers yang

bebas. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Trump menyerang media

262 Michelle Mark, “Trump is visiting the 8 prototypes for his border wall — see what they look
like,” Business Insider Singapore, 13 Maret 2018, https://www.businessinsider.sg/trump-border-
wall-construction-prototypes-photos-cbp-2017-10/?r=US&IR=T (diakses 2 Oktober 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85

massa bahkan menyebutnya sebagai musuh rakyat. Pada tahun 2016 saja,

Donald Trump sudah mengancam akan melonggarkan libel law atau

hukum mengenai pencemaran nama baik agar lebih mudah menuntut

organisasi media massa.263

Setelah menjadi presiden pada tahun 2017, hubungannya dengan

media pun tak kunjung membaik dengan menuduh media sebagai fake

news, menyatakan media sebagai musuh dari rakyat Amerika Serikat

(enemy of the people) dan berharap agar lisensi media-media tersebut

dicabut seperti yang terlihat dari pernyataan berikut: “Why Isn't the Senate

Intel Committee looking into the Fake News Networks in OUR country to

see why so much of our news is just made up-FAKE!”264 Pernyataan

tersebut sudah dapat dianggap sebagai usulan atau ancaman untuk

melakukan suatu tindakan keras (forceful actions) mengingat kebebasan

pers sudah dijamin melalui First Amendment. Trump menganggap media

tersebut menyebarkan fake news sebenarnya karena media-media tersebut

menampilkan berita-berita yang isinya tidak ia sukai atau menampilkan

berita terkesan kurang baik yang berhubungan dengan pemerintahannya

atau dirinya.

Seperti pemberitaan mengenai keterkaitan dirinya dan orang-orang

di pemerintahannya dengan Russia. The Washington Post mengeluarkan

sebuah laporan yang bersumber dari salah satu pejabat Amerika Serikat

263 Adam Liptak,” Donald Trump Could Threaten U.S. Rule of Law, Scholars Say,” The New York
Times, 3 Juni 2016,  https://www.nytimes.com/2016/06/04/us/politics/donald-trump-constitution-
power.html (diakses 27 Februari 2019).
264 Chris Cillizza,” Donald Trump's chilling escalation of his war with the media,” CNN, 12
Oktober 2017, https://edition.cnn.com/2017/10/05/politics/donald-trump-media-war/index.html
(diakses 27 Februari 2019).
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yang menyatakan bahwa Jared Kushner terindikasi terlibat menjalin

kontak dengan Rusia pada tahun 2016 pada masa transisi pemerintahan.265

Donald Trump menanggapi dengan menyatakan ‘berita bocor’ yang

bersumber dari White House tersebut adalah berita bohong (fake news)

yang dibuat oleh fake news media.266 Berita dan respon tersebut muncul

pada tahun 2017 di tengah dugaan atau tuduhan adanya keterkaitan

kampanye Trump, Rusia, dan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Hal

tersebut menambah keraguan rakyat terhadap kredibilitas Trump sebagai

presiden. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Donald Trump sangat

peduli atau memberikan perhatian terhadap reputasi serta kredibilitasnya

dan reputasi tersebut penting untuk mempertahankan kekuasan dan

pengaruh yang ia miliki sebagai pemimpin politik atau presiden.

Adanya need for power and influence juga terlihat dari tidak begitu

peduli atau perhatiannya Donald Trump terhadap orang-orang di

sekitarnya yaitu dengan mudahnya Trump memecat atau mengganti

jabatan orang-orang di pemerintahannya dan salah satu penyebabnya

adalah tidak lagi berguna bagi Trump, tidak sejalan dengannya, atau

beresiko terhadap reputasinya. Hal ini terlihat dari banyaknya pergantian

ataupun pemecatan orang-orang di pemerintahannya bahkan hanya pada

tahun 2017 saja. Pada tahun pertama pemerintahan Trump, tingkat

pergantian tersebut mencapai 34%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5

265 Ellen Nakashima, Adam Entous, & Greg Miller,”Russian ambassador told Moscow that
Kushner wanted secret communications channel with Kremlin,” The Washington Post, 26 Mei
2017, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-ambassador-told-moscow-
that-kushner-wanted-secret-communications-channel-with-kremlin/2017/05/26/520a14b4-422d-
11e7-9869-bac8b446820a_story.html (diakses 11 April 2017).
266 Donald Trump, Twitter post, 28 Mei 2017, 5:33 a.m.,
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/868807327130025984
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presiden sebelumnya yang hanya 5% bagi Obama, 6% bagi G.W. Bush,

11% bagi Clinton, 7% bagi G.H.W. Bush, dan 7% bagi Reagan.267 Salah

satunya adalah James Comey yang dipecat dari jabatannya sebagai Kepala

FBI ketika sedang menginvestigasi hubungan Trump dengan Rusia.

Investigasi hubungan Rusia dengan Trump adalah hal yang berpotensi

melukai kredibilitas dan reputasi Trump untuk mempertahankan

kekuasaan dan pengaruhnya sebagai presiden.

Adanya need for power and influence dalam diri Trump juga

tercermin dalam pengambilan kebijakan Trump untuk membangun border

wall. Diketahui dari adanya prinsip Make America Great Again yang

dicetuskan Trump, ada agenda menjadikan Amerika Serikat sebagai

negara yang hebat kembali dan agenda Trump untuk mengembalikan

kekuasaan atau kekuatan Amerika Serikat terutama dalam ini kekuatan di

perbatasan untuk mengamankan perbatasan dari imigran ilegal yang masuk

ke Amerika Serikat dan berpotensi mengancam keamanan rakyat Amerika

Serikat. Dilihat dari beberapa langkah yang dilakukan Amerika Serikat

seperti penarikan Amerika Serikat dari institusi kerja sama internasional

yang membutuhkan afiliasi contohnya dari kerja sama Trans-Pacific

Partnership serta keluarnya dari Paris Agreement menggambarkan bahwa

dominasi kekuatan Amerika Serikat sendiri menjadikan negaranya hebat

kembali tanpa membutuhkan afiliasi atau kerja sama. Adanya need for

power and influence tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan Trump

yang memiliki konteks mengusulkan atau melakukan tindakan kuat (strong

267 Kathryn Dunn Tenpas,”Why is Trump’s staff turnover higher than the 5 most recent
presidents?,” Brookings Institution, 19 Januari 2018, https://www.brookings.edu/research/why-is-
trumps-staff-turnover-higher-than-the-5-most-recent-presidents/ (diakses 11 April 2019).
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and forceful) terhadap imigran ilegal atau negara-negara pengirim imigran

ilegal. Donald Trump berulang kali mengusulkan suatu tindakan dengan

nada mengancam bahwa ia akan membuat Meksiko membayar untuk

pembangun tembok perbatasan tersebut. Salah satunya dapat dilihat pada

pernyataan Trump tahun 2017 berikut: “We will have the wall and in a

very serious form Mexico will pay for the wall.”268

Selain itu, pernyataan yang menyebutkan pembangunan border

wall saja sudah tergolong dalam konteks mengusulkan atau melakukan

tindakan kuat (strong and forceful) dan kali ini ditujukan terhadap imigran

ilegal yang menjadi penyebab masalahnya. Pemenuhan konteks tersebut

menegaskan bahwa adanya need for power and influence dengan tidak

terlihat adanya niatan untuk berafiliasi, terutama dengan Meksiko untuk

menyelesaikan permasalahan imigran ilegal tanpa membangun tembok

perbatasan tersebut.

Adanya kebijakan untuk membangun tembok perbatasan tersebut

juga tidak menunjukkan adanya upaya atau keinginan berafiliasi atau

bekerja sama dengan negara lain atau pihak lain. Mengenai mengatasi

imigran ilegal yang menjadi penyebab perlunya dibangun tembok tersebut

pun tidak terlihat tendensi Trump untuk berafiliasi atau bekerja sama

dengan pihak lain terutama Meksiko. Hal tersebut terlihat dari tidak

adanya diskusi dengan Meksiko mengenai metode atau jalan yang dapat

diambil secara kerja sama untuk mengatasi imigran ilegal sehingga

268 “TRANSCRIPT: ABC News anchor David Muir interviews President Trump,” ABC News,
https://abcnews.go.com/Politics/transcript-abc-news-anchor-david-muir-interviews-
president/story?id=45047602 (diakses 21 Maret 2019).
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nantinya Amerika Serikat tidak perlu membangun tembok perbatasan

tersebut.

Trump menekankan pada dominasi kekuatan negara sendiri untuk

mengatasinya permasalahan yang dihadapi negaranya sesuai dengan

prinsipnya untuk membuat Amerika Serikat menjadi negara yang hebat

kembali terutama dalam mengembalikan kekuasaan Amerika Serikat

mengenai perbatasannya yaitu memperkuat perbatasan Amerika Serikat –

Meksiko agar aman dari imigran ilegal yang masuk, yaitu dengan

membangun tembok perbatasan tersebut. Dalam pengambilan

kebijakannya untuk membangun tembok, Trump juga tidak pernah

mengadakan dengar pendapat lain atau melibatkan komunitas masyarakat

di dekat perbatasan, organisasi non-pemerintah mengenai imigran ilegal,

atau kelompok lain yang memiliki expertise mengenai masalah imigran

ilegal atau keamanan perbatasan, bahkan tidak tertarik terhadap opini

publik agar kebijakan lebih inklusif dan untuk membangun afiliasi

terhadap sebagian besar rakyat Amerika Serikat sendiri. Keputusan

sepenuhnya diambil dengan wewenang besar Presiden melalui Executive

Order secara cepat, tanpa mengindahkan opini publik yang sebagian besar

menentang.

Melihat pembahasan di atas menunjukkan adanya perhatian Donald

Trump untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan kekuasaan

yang tercermin pada perhatian Donald Trump untuk mendapatkan,

mempertahankan, atau memulihkan kekuasaan Amerika Serikat terhadap

perbatasan (need for power and influence).
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Dengan adanya belief in one’s own ability to control events dan need for

power and influence dalam diri Donald Trump, maka Donald Trump memiliki

karakteristik menggunakan kontrol dan pengaruhnya terhadap kendala atau

batasan yang berada lingkungan bernegara mengenai keamanan perbatasan

dengan membangun border wall (challenge the constraints).

5.2 Openness to Information

Pada subbab ini akan diketahui karakteristik Donald Trump mengenai

keterbukaannya terhadap informasi yaitu closed to information atau open to

information. Hal tersebut yang dapat diketahui melalui tinggi atau rendahnya

conceptual complexity dari Donald Trump yaitu rumit atau sederhananya Trump

dalam memahami (mendeskripsikan atau mendiskusikan) imigran ilegal sebagai

penyebab perlunya membangun border wall. Berikut pembahasannya.

5.2.1 Conceptual Complexity

Donald Trump cenderung mengklasifikasikan suatu hal ke dalam

kategori baik atau buruk dan hal tersebut berlaku dalam memandang

imigran ilegal. Donald Trump mengklasifikasikan imigran ilegal sebagai

hal yang buruk. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa Trump

mendeskripsikan imigran ilegal sebagai orang-orang yang banyak

membawa banyak masalah termasuk permasalahan kriminal dan obat-

obatan terlarang. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa adanya

pengklasifikasian imigran ilegal sebagai sesuatu dalam kategori buruk.

Hal tersebut lebih jauh dapat diketahui dari pernyataannya berikut:

“Illegal immigrants, we’re taking about the illegal. Do you know the word
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illegal? They go out.”269 Pernyataan tersebut merupakan jawaban Trump

dalam wawancara ketika ditanya mengenai imigran ilegal pekerja keras

dan hidup damai di Amerika Serikat. Meskipun imigran ilegal tersebut

hidup secara damai dan bekerja keras di Amerika Serikat, tetapi Trump

tetap menganggap mereka tetaplah ilegal sehingga mereka harus keluar

dari negara Amerika Serikat. Walaupun ada hal yang baik dari para

imigran ilegal, Trump tidak terpengaruh dengan perspektif lain yang

ditawarkan informasinya oleh orang lain dan tetap mengklasifikasikan

adanya imigran ilegal sebagai sesuatu yang buruk.

Donald Trump juga memperlihatkan keteguhannya mengenai

imigran ilegal pada pernyataan-pernyataan lain. Trump dalam wawancara

yang lain juga menyatakan bahwa imigran ilegal seharusnya tidak berada

di Amerika Serikat dan seharusnya tindakan kriminal yang ada juga tidak

ada.270 Jawaban tersebut diberikan setelah informasi alternatif lain

disebutkan oleh pewawancara pada Trump bahwa ada studi mengenai

angka kriminalitas yang lebih rendah pada imigran ilegal generasi kedua

dan studi yang disebutkan oleh Washington Post mengenai tidak adanya

korelasi antara imigran ilegal dan kriminalitas. Jawaban yang diberikan

tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa tetap ada anggapan Trump

bahwa imigran ilegal juga membawa permasalahan tindakan kriminal di

Amerika Serikat. Hal tersebut kembali menunjukkan pemahaman Trump

bahwa imigran ilegal itu buruk.

269 “Donald Trump Explains All,” Time, http://time.com/4003734/donald-trump-interview-
transcript/ (diakses 21 Maret 2017).
270 “Interview with Republican Presidential Candidate Donald Trump,” CNN,
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1507/08/acd.01.html (diakses 21 Maret 2019).
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Pemahaman tersebut berperan sebagai penyaring informasi yang

tertentu yang akhirnya Donald Trump menggunakan informasi-informasi

yang mendukung pentingnya dibangun border wall. Seperti yang telah

disebutkan pada bab sebelumnya, Donald Trump beberapa informasi.

Mulai pada tahun 2015 hingga 2016, terjadi serentetan kasus kekerasan

yang disebabkan oleh imigran ilegal terjadi dan mendapatkan liputan

media secara luas. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian luas

adalah kasus penembakan Kathryn Steinle oleh Jose Inez Garcia Zarate

alias Juan Francisco López-Sánchez, seorang imigran ilegal asal Meksiko,

pada 1 Juli 2015 di San Fransisco.271 Kasus ini mendukung pernyataan

Trump mengenai buruknya sistem imigrasi di Amerika Serikat serta

pentingnya dibangun border wall untuk mengamankan perbatasan

Amerika Serikat – Meksiko.272 Dibebaskannya Garcia Zarate dari tuntutan

hukuman pada tahun November 2017 membuat Presiden Trump kembali

menyatakan bahwa rakyat Amerika Serikat sangat marah atas imigran

ilegal dan menekankan bahwa border wall harus dibangun.273 Kasus-kasus

lain menyangkut tindak kekerasan yang dilakukan oleh imigran ilegal

seperti kasus kecelakaan Sarah Root yang ditabrak oleh pemuda imigran

ilegal pada Januari 2016, pembunuhan Grant Ronnebeck oleh anggota

gang yang merupakan imigran ilegal pada tahun 2015, kekerasan terhadap

Earl Olander yang menyebabkan kematiannya pada tahun 2016, dan tindak

271 Cassandra Vinograd,”Donald Trump: Kathryn Steinle Death on Pier 14 Shows Need for Border
Wall,” NBC News, diperbarui 5 Juli 2015, https://www.nbcnews.com/news/us-news/donald-trump-
kathryn-steinle-death-pier-14-shows-need-border-n386646 (diakses 10 Oktober 2018).
272 Vinograd,”Donald Trump.”
273 Matt Stevens, Thomas Fuller dan Caitlin Dickerson,”Trump Tweets ‘Build the Wall’ After
Immigrant Is Acquitted in Kathryn Steinle Case,” The New York Times, 30 November 2015,
https://www.nytimes.com/2017/11/30/us/kate-steinle-murder-trial.html (diakses 10 Oktober 2018)
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pelecehan seksual dan kekerasan terhadap Marilyn Pharis yang

menyebabkan kematian pada tahun 2015 tersebut turut serta

menghidupkan alasan mengapa perlu adanya pengetatan keamanan

perbatasan terutama pengetatan terhadap para imigran ilegal dan

membangun border wall.274

Trump bersedia tanpa ragu-ragu mau mengambil pilihan yang ada

atau dapat dilakukannya terlebih dahulu untuk mewujudkan pembangunan

border wall. Trump yang memilih untuk mengeluarkan Executive Order

13767 yang hanya berjarak lima hari setelah pelantikannya menjadi

presiden juga dapat menunjukkan terkait rendahnya conceptual

conmplexity. Executive order menjadi langkah yang memungkinkan untuk

diambil karena tidak terikat waktu, tidak perlu memerlukan persetujuan

Kongres, dan presiden memiliki wewenang penuh dalam pengambilan

keputusannya. Pemimpin yang memiliki pemahaman kompleks akan suatu

hal akan memerlukan waktu yang lebih lama guna mempertimbangkan

segala sesuatunya sebelum mengambil keputusan.275 Namun, hal tersebut

tidak dilakukan oleh Trump terkait pembangunan border wall mengingat

pengeluaran kebijakan tersebut.

Penulis melihat adanya konsistensi pemahaman Trump terhadap

imigran ilegal dan pembangunan border wall.  Selama masa kampanye

pada tahun 2015, 2016, dan setelah menjadi presiden pada tahun 2017,

274 “Transcript of Donald Trump’s Immigration Speech,” The New York Times,
https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-immigration-speech.html
(diakses 10 Oktober 2018).
275 Margaret G. Hermann,”Assessing Leadership Style: Trait Analysis,” dalam The Psychological
Assessment of Political Leaders With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton, ed. Jerrold M.
Post, 196 (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003).
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posisi pandangan Trump terhadap hal tersebut tidak berubah. Pernyataan-

pernyataan yang disampaikan penulis sebelumnya merupakan pernyataan

dari tahun 2015, dan pada tahun 2017 pun Donald Trump masih memiliki

pandangan buruknya terhadap imigran ilegal. Ia mendeskripsikan

konsekuensi dari imigrasi ilegal sebagai sesuatu hal yang mematikan dan

menyedihkan dengan adanya nyawa yang melayang, obat-obatan terlarang,

anggota geng, kartel, dan adanya penyelundupan serta perdagangan

gelap.276 Untuk pembangunan border wall sendiri jelas sekali terlihat

bahwa posisi Trump tidak pernah berubah mengenai hal tersebut dan

selalu konsisten bahwa tembok perbatasan perlu dibangun. Berawal dari

pencetusan wacananya pada tahun 2015, keinginan membangun tembok

perbatasan itu tetap dan sampai pada tahun 2017 dikeluarkanlah Executive

Order 13767 sebagai bentuk konsistensi dan perwujudan pandangan

Donald Trump untuk membangun border wall.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Donald Trump memiliki

conceptual complexity yang rendah yaitu sederhana pemahamannya atau tidak

memiliki perspektif luas dalam (mendeskripsikan atau mendiskusikan) imigran

ilegal sebagai penyebab perlunya membangun border wall. Dengan demikian,

Donald Trump memiliki karakteristik mencari dan menemukan informasi yang

mendukung pembangunan border wall untuk mengatasi imigran ilegal dan

mengabaikan informasi lain yang tidak mendukung pengertian Donald Trump

(closed to information).

276 “President Trump Ranted For 77 Minutes in Phoenix. Here’s What He Said,” Time,
http://time.com/4912055/donald-trump-phoenix-arizona-transcript/ (diakses 22 Maret 2019).
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5.3 Motivations

Penulis akan melihat apakah Donald Trump memiliki karakteristik

problem focus atau relationship focus. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari ada

tidaknya in-group bias dan distrust of others. Berikut merupakan pembahasannya.

5.3.1 In-Group Bias

Grup yang dimaksud pada indikator ini adalah Amerika Serikat dan

pada sub-bab ini akan membahas keterikatan emosional Donald Trump

yang tinggi terhadap Amerika Serikat. Pertama, keterikatan tersebut dapat

dilihat ketika Donald Trump mengidentifikasikan dirinya menjadi bagian

dari Amerika Serikat, terutama sebagai bagian dari rakyat Amerika

Serikat. Penggunaan kata-kata ‘our country‘ yang berarti negara kita atau

negara milik di setiap pernyataan baik dalam pidato maupun wawancara

(interview) merupakan salah satu petunjuk yang dapat diambil bahwa

Donald Trump menganggap dirinya bagian dari negara Amerika Serikat.

Selain itu, penggunaan kata ganti subjek ‘we’ yang digunakan dalam

memberi pernyataan atau dalam berbicara hal-hal terkait Amerika Serikat

juga menekankan identifikasi dirinya menjadi bagian dari Amerika Serikat

terutama sebagai rakyat. Hal tersebut konsisten baik dari tahun 2015 yaitu

pada saat ia memasuki politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden

Amerika Serikat hingga tahun 2017 pada saat dirinya telah menjadi

presiden.

Sebagai gambaran, dapat dilihat pada saat ia membicarakan

mengenai keadaan negara Amerika Serikat. Pada tahun 2015, ia

membicarakan keadaan negara Amerika Serikat bahwa ‘negara kita’
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sedang dalam masalah tetapi memiliki potensi besar sehingga ‘kita’ yang

dalam hal ini Donald Trump dan sebagai bagian dari rakyat dan rakyat

Amerika Serikat lainnya dapat menjadikan ‘negara kita’ menjadi negara

yang besar kembali.277 Pada tahun 2016, ia juga membicarakan mengenai

keadaan Amerika Serikat yang sedang tidak berada di titik tertinggi, ‘kita’

tidak dihormati sebagai mestinya, dan ‘kita’ (mengacu sebagai rakyat

dapat bersama-sama) mengembalikan negara Amerika Serikat sebagai

negara yang besar kembali.278 Pada tahun 2017, ia kembali membicarakan

mengenai bahwa 'kita' (bersama) harus dapat menyembuhkan luka ‘kita’

dengan diikuti pernyataan bahwa ia sangat mencintai seluruh rakyat

‘negara kita’.279

Kedua, keterikatan Donald Trump juga dapat dilihat dari klaim

kecintaannya terhadap Amerika Serikat. Hal tersebut dapat diketahui

dalam jawaban wawancara pada tahun 2016 yang mana menanyakan

posisinya terhadap negara Amerika Serikat berikut ini:

“As somebody who loves this country — it’s a very large country
but it’s also an even more powerful country than the numbers. Because
if you look at China and India and you have others with more people,
but when you look at what we do in this country, it’s the most
incredible place on Earth. Most incredible place ever.”280

277 “Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech,” Time,
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ (diakses 24 Oktober 2018).
278 “Interview with Presidential Candidate Donald Trump”, C-Span, https://www.c-
span.org/video/?404273-2/interview-presidential-candidate-donald-trump (diakses 21 Maret
2019).
279 “President Trump Ranted For 77 Minutes in Phoenix. Here’s What He Said,” Time,
http://time.com/4912055/donald-trump-phoenix-arizona-transcript/ (diakses 22 Maret 2019).
280 “Donald Trump on Russia, Advice from Barack Obama and How He Will Lead,” Time,
http://time.com/4591183/time-person-of-the-year-2016-donald-trump-interview/ (diakses 21 Maret
2019).
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Klaim kecintaannya terhadap Amerika Serikat yang berupa self-claimed

juga terlihat ketika dengan gamblang ia tekankan bahwa ia mencintai “the

people of our country”.281

Ketiga, keterikatan dapat dilihat dari kata-kata yang merujuk pada

gambaran yang baik dari atau pujian terhadap Amerika Serikat seperti

mendeskripsikan negaranya sebagai negara yang lebih powerful bukan

hanya dari sekedar jumlah penduduk dan menggambarkan negaranya

sebagai tempat terbaik di dunia.282 Begitu pula dalam beberapa

pembicaraan dan pidato lainnya salah satunya dalam pembicaraan

sebelumnya yaitu bahwa ‘negara kita’ memiliki potensi besar dan orang-

orang hebat.283 Patut dilihat bahwa tidak selalu Donald Trump

menggunakan kata sifat yang baik atau kata pujian dalam membicarakan

Amerika Serikat, dan hal tersebut dapat dilihat dalam dalam beberapa

pembicaraan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang dalam

masalah dan sedang tidak berada di titik tertinggi seperti yang telah

disebutkan sebelumnya. Namun, keterikatannya terhadap Amerika Serikat

diperkuat dengan pernyataan komitmen yang mengikutinya, yaitu

komitmen untuk membuat Amerika Serikat menjadi negara yang besar

atau hebat kembali (Make America Great Again).

Membuat negaranya menjadi besar atau hebat kembali seperti

sediakala memiliki arti bahwa sebenarnya Donald Trump menganggap dan

281 “President Trump Ranted For 77 Minutes in Phoenix. Here’s What He Said,” Time,
http://time.com/4912055/donald-trump-phoenix-arizona-transcript/ (diakses 22 Maret 2019).
282 “Donald Trump on Russia”.
283 “Interview with Presidential Candidate Donald Trump”, C-Span, https://www.c-
span.org/video/?404273-2/interview-presidential-candidate-donald-trump (diakses 21 Maret
2019).
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mengakui negaranya sebagai negara yang besar atau hebat. Keadaan

negara yang sedang tidak baik membuat aspek keterikatan dengan negara

di dalam dirinya tersebut mendorongnya melakukan tindakan untuk

menyelamatkan negara. Adanya keterikatan secara emosional terhadap

negara dan dorongan untuk melakukan tindakan membawa pada

penjelasan poin keempat berikut.

Keempat, adanya identifikasi ‘us’ dan ‘them’ yang mana ‘them’ ini

adalah ‘musuh’ atau pihak eksternal (perceived external enemy) yang oleh

Donald Trump dianggap sebagai penyebab masalah yang dialami Amerika

Serikat sehingga menekankan adanya kebutuhan untuk mempertahankan

atau mengembalikan kehormatan dan identitas negara. Hal ini terkait

keamanan perbatasan dan membangun border wall. Donald Trump

mempersepsikan masalah tidak amannya Amerika Serikat disebabkan oleh

masuknya imigran ilegal dari Meksiko dan negara-negara di daerah

Amerika Selatan lainnya. Imigran ilegal paling banyak masuk melalui

southwest border atau perbatasan barat daya dan hal ini menjadi indikasi

ada permasalahan di keamanan perbatasan Amerika Serikat - Meksiko

sehingga perlu dibangun border wall.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, imigran-

imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat melalui southwest border

kebanyakan berasal dari Meksiko, Guatemala, El Salvador, dan Honduras.

Donald Trump sendiri juga memiliki sentimen negatif tersendiri terhadap

Meksiko terutama terkait imigran-imigran ilegal tersebut yang mana

memang paling banyak berasal dari Meksiko. Imigran ilegal dari Meksiko
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serta negara-negara lainnya inilah yang menjadi dianggap sebagai external

enemy. Meksiko sebagai negara asal imigran ilegal terbanyak yang masuk

melalui southwest border pun juga dianggap sebagai external enemy.

Sentimen negatif Donald Trump terhadap Meksiko dapat diketahui

melalui beberapa pernyataan. Meksiko dianggap menertawakan

kebodohan Amerika Serikat karena Amerika Serikat tidak dapat

‘mengalahkan’ Meksiko terkait perbatasan dan membunuh Amerika

Serikat secara ekonomi, bahkan lebih jauh menyatakan bahwa Meksiko

bukanlah teman ‘kita’.284 Lebih jauh lagi, Meksiko dianggap sebagai

bencana di perbatasan Amerika Serikat, dan hal ini dikarenakan adanya

aliran masuk imigran ilegal dari Meksiko melalui perbatasan Amerika

Serikat – Meksiko.285 Selain berhubungan dengan ekonomi, sentimen

negatif terhadap Meksiko terutama lebih berhubungan dengan masalah

perbatasan dan imigran ilegal dari Meksiko yang masuk melaluinya.

Imigran ilegal dianggap sebagai pihak yang ‘jahat’ dapat diketahui

pada saat membicarakan keamanan perbatasan, berkali-kali Donald Trump

menekankan bahwa imigran ilegal inilah sebagai pihak yang jahat dengan

segala atribut tidak baik yang disebutkan. Pada tahun 2015, ia

menyebutkan bahwa imigran ilegal sudah seharusnya memang tidak

berada di Amerika Serikat dan seharusnya juga tidak ada tindakan kriminal

284 “Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech,” Time,
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ (diakses 24 Oktober 2018).
285 “Exclusive: Donald Trump on what made him run for president on 'Hannity,” Fox News,
https://www.foxnews.com/transcript/exclusive-donald-trump-on-what-made-him-run-for-
president-on-hannity (diakses 21 Maret 2019).
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yang terjadi.286 Pada tahun 2016 masih  konsisten dengan posisinya bahwa

ia akan mengeluarkan orang-orang seperti itu (imigran ilegal dari Amerika

Serikat) dan mereka akan kembali secara legal.287 Pada tahun 2017 pun

juga masih konsisten dengan posisinya bahwa ‘kita’ (Donald Trump dan

rakyat Amerika Serikat) akan menghentikan orang-orang masuk begitu

saja ke Amerika Serikat.288

Atribut tidak baik yang disebutkan mengenai imigran ilegal

merupakan salah satu indikasi bahwa Donald Trump menganggapnya

sebagai external enemy. Pada tahun 2015, Donald Trump menyebutkan

bahwa imigran ilegal dari Meksiko adalah orang-orang yang memiliki

masalah dan membawa masalah tersebut ke negara Amerika Serikat

seperti masalah obat-obatan terlarang, kriminal, dan bahkan menyebut

mereka sebagai pemerkosa.289 Bahkan hal tersebut dipertegas dalam

beberapa pernyataan selanjutnya, contohnya kembali menyatakan bahwa

banyak pembunuhan, kriminalitas, dan obat-obatan masuk melalui

perbatasan dan diikuti dengan memberikan solusi membangun border wall

untuk memperbaiki keadaan tersebut.290 Pada tahun 2016, kebutuhan untuk

286 “ANDERSON COOPER 360 DEGREES: Interview with Republican Presidential Candidate
Donald Trump,” CNN, http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1507/08/acd.01.html (diakses
21 Maret 2019)
287 “Wolf Blitzer Interviews Donald Trump; Cruz Responds to Trump on Citizenship Issue,” CNN,
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1601/07/wolf.02.html (diakses 21 Maret 2019).
288 “TRANSCRIPT: ABC News anchor David Muir interviews President Trump,” ABC News,
https://abcnews.go.com/Politics/transcript-abc-news-anchor-david-muir-interviews-
president/story?id=45047602 (diakses 21 Maret 2019).
289 “Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech,” Time,
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ (diakses 24 Oktober 2018).
290 “Transcript: Read the Full Text of the Primetime Republican Debate,” Time,
http://time.com/3988276/republican-debate-primetime-transcript-full-text/ (diakses 12 Desember
2018).
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mempertahankan kehormatan dan identitas negara sangat terlihat jelas dari

pernyataan berikut:

“We need strong borders.
In the audience tonight, we have four mothers of -- I mean, these

are unbelievable people that I've gotten to know over a period of years
whose children have been killed, brutally killed by people that came
into the country illegally. You have thousands of mothers and fathers
and relatives all over the country. They're coming in illegally. Drugs
are pouring in through the border. We have no country if we have no
border.”291

Pada pernyataan di atas, imigran ilegal digambarkan sebagai

seorang kriminal tepatnya sebagai seorang pembunuh brutal yang

membunuh anak-anak rakyat Amerika Serikat dan diimplikasikan bisa

juga melukai anggota keluarga lain seperti ibu, bapak, dan saudara-saudara

lain. Berulang kali pula ditegaskan bahwa pelaku kriminal tersebut datang

ke Amerika Serikat secara ilegal. Dari pernyataan tersebut sudah dapat

diketahui pemahaman Donald Trump bahwa imigran ilegal merupakan

pihak berbahaya yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat

terutama mengancam keselamatan rakyatnya dan untuk itu diperlukan

perbatasan yang kuat. Pernyataan pada tahun 2017 pun menegaskan

konsistensi persepsi bahwa imigran ilegal inilah yang menjadi penyebab

permasalahan keamanan yang dapat dilihat dari pernyataaan bahwa

kriminal, geng, dan obat-obatan terlarang sudah terlalu banyak merenggut

nyawa dan merampas orang-orang berpotensi dari ‘negara kita’.292

291 Aaron Blake,” The final Trump-Clinton debate transcript, annotated,” The Washington Post, 19
Oktober 2016, https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-
clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term=.fb55bfd25646 (diakses 21 Maret 2019).
292 The White House,“The Inaugural Address,” remarks, 20 Januari 2017,
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (diakses 21 Maret 2019).
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Oleh sebab itu, memiliki perbatasan yang kuat, memperkuat

perbatasan, melindungi perbatasan, atau mengamankan perbatasan

merupakan penekanan hal yang harus dilakukan untuk melindungi rakyat

Amerika Serikat. Membangun border wall merupakan langkah yang bisa

dilakukan untuk memperkuat keamanan perbatasan tersebut. Keterikatan

kuat Donald Trump terhadap Amerika Serikat menjadikan dirinya

berkewajiban menyelamatkan Amerika Serikat ketika sedang dalam

berada masalah terkhususnya keamanan rakyat yang terancam karena

imigran ilegal. Keamanan perbatasan yang tidak kuat tersebut

memudahkan imigran ilegal untuk memasuki Amerika Serikat sehingga

Donald Trump merasa perlu melakukan tindakan membangun border wall

untuk mengatasi masalah tersebut.

Melalui pembahasan tersebut, dapat diketahui adanya keterikatan

emosional Donald Trump terhadap negaranya Amerika Serikat dan titik

beratnya pada kebutuhan perbatasan yang kuat (in-group bias).

5.3.2 Distrust of Others

Pada sub-bab ini, penulis akan membahas mengenai rasa curiga,

ketidakpercayaan, kekhawatiran Donald Trump terhadap pihak lain. Hal

ini terlihat terlihat dari beberapa hal, baik sikapnya terhadap pihak lain di

sekelilingnya, maupun dengan pihak lain yang dianggap membahayakan

Amerika Serikat.

Pertama, Donald Trump selalu mengelilingi dirinya dengan orang-

orang yang dikenalnya, dekat dengannya, ataupun mendukung

pandangannya meskipun beberapa di antaranya pun belum memiliki
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pengalaman dalam posisi yang diduduki atau dalam politik. Donald Trump

hanya memiliki 3 advisor dan dua di antaranya tidak memiliki afiliasi

terhadap partai atau organisasi tertentu serta memiliki afinitas yang sangat

dekat. Pemilihan Jared Kushner sebagai Assistant to the President and

Senior Advisor dan Ivanka Trump sebagai First Daughter and Advisor to

the President merupakan salah satunya.293 Ivanka Trump merupakan anak

perempuan dari Donald Trump dan Jared Kushner sendiri merupakan

menantu serta suami dari Ivanka Trump.

Perlu diketahui, posisi Senior Advisor dan Advisor adalah posisi

yang berada di lingkaran dalam presiden, yaitu berada dalam Office of the

Chief of Staff yang tugasnya sangat dekat dengan presiden, terutama dalam

memberikan saran (advice) atas suatu langkah atau tindakan serta

kebiajakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh presiden. Keduanya juga

tidak memiliki jejak rekam menduduki posisi di pemerintahan sebelumnya

dan baru terlibat dalam kegiatan politik saat pencalonan Donald Trump

sebagai presiden. Mengingat afinitas keduanya dengan presiden, pemilihan

keduanya dalam posisi tersebut adalah keputusan yang cukup kontroversial

mengingat indikasi adanya aspek nepotisme. Memilih dua orang terdekat

yang juga memiliki hubungan baik dan dekat sebagai keluarga untuk

menjadi orang terdekat di pemerintahan mengindikasikan Donald Trump

memilih dan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sangat ia

293 White House Office,”ANNUAL REPORT TO CONGRESS ON WHITE HOUSE OFFICE
PERSONNEL,” report, 30 Juni 2017,
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/docs/disclosures/07012017-report-
final.pdf (diakses 4 April 2019).
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percayai dan juga mengindikasikan bahwa ia tidak mudah memercayai

orang lain selain yang sangat dekat dengannya.

Selain Ivanka Trump dan Jared Kushner, Donald Trump memilih

Stephen Miller sebagai Senior Advisor to the President for Policy.294

Dekat dengan Donald Trump saat menjadi Senior Policy Adviser pada

masa kampanye295, Miller tetap berlanjut menjadi orang kepercayaan

Trump setelah menjadi presiden dengan menjadikannya sebagai salah satu

dari tiga advisor yang berperan dalam memberikan saran terkait kebijakan

yang akan dikeluarkan presiden. Sejalan dengan Trump, Miller memiliki

pandangan yang keras terkait imigran ilegal dan juga terkait pembangunan

border wall. Miller mengimplikasikan imigran ilegal sebagai pihak ‘jahat’,

menentang adanya open border, dan menyetujui adanya pembangunan

border wall.296

Memiliki jejak rekam sebagai orang kepercayaan dan memiliki

pandangan yang sama serta diangkat oleh presiden untuk menempati

jabatan penting di dalam lingkaran kepresidenan, hal tersebut juga semakin

menegaskan bahwa Donald Trump hanya memilih orang-orang yang

sangat ia percayai untuk berada di dekatnya dan tidak mudah percaya pada

orang di luar itu. Pengangkatan orang yang berpandangan sama dengannya

dan yang telah dipercaya juga menghindari kemungkinan penentangan

yang besar dari advisor atas kebijakan yang akan diambil presiden. Hal

294 White House Office,”ANNUAL REPORT TO CONGRESS.”
295 Robert Costa,"Top Sessions aide joins Trump campaign," The Washington Post, 25 Januari
2016, https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/01/25/top-sessions-aide-joins-
trump-campaign/ (diakses 5 April 2019).
296 Julia Ioffe,”The Believer,” Politico, 27 Juni 2016,
http://www.politico.com/magazine/story/2016/06/stephen-miller-donald-trump-2016-policy-
adviser-jeff-sessions-213992 (diakses 6 April 2019).
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tersebut terbukti dengan dukungan Miller terhadap pembangunan border

wall dengan ikut membantu menyusun Executive Order 13767 pada tahun

2017.297 Donald Trump bisa saja mengangkat berapapun jumlahnya dan

dari latar belakang jabatan apa saja dari Partai Republik untuk dijadikan

penasehat. Namun, ia lebih memilih dua orang independen dan hanya satu

orang yang berpandangan sama dengannya mengenai imigran ilegal dari

afiliasi Partai Republik.

Adanya rasa curiga, ketidakpercayaan, atau kekhawatiran yang

dimiliki Trump juga berlaku terutama mengenai imigran ilegal dan

membangun border wall untuk mencegahnya. Adanya external enemy

yang dipersepsikan oleh Trump mengindikasikan bahwa ia juga memiliki

distrust terhadap external enemy tersebut. External enemy yang dimaksud

sesuai dengan sub-bab sebelumnya adalah Meksiko sebagai negara asal

imigran ilegal dan imigran ilegal itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari

pernyataan-pernyataan yang menyatakan adanya kecurigaan atau

kekhawatiran Trump terhadap Meksiko dan imigran ilegal yang dapat

melukai, membahayakan, mengganggu, atau merugikan Amerika Serikat.

Mengingat Meksiko dipersepsikan sebagai external enemy, Trump

secara umum menjadi curiga pada apapun yang berhubungan dengan

Meksiko.

297 Jerry Markon, Robert Costa, dan Abigail Hauslohner,”Trump to sign executive orders enabling
construction of proposed border wall and targeting sanctuary cities," The Washington Post, 25
Januari 2017, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/president-trump-is-
planning-to-sign-executive-orders-on-immigration-this-week/2017/01/24/aba22b7a-e287-11e6-
a453-19ec4b3d09ba_story.html (diakses 6 April 2019).
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“Hey, if I were doing (ph) Mexico, I'd be sending the killers, the
drug dealers, the rapists, the -- I'd send them here. Why not? Why do
they want them?”298

Pada pernyataan dalam tersebut, dapat dilihat bahwa ada indikasi

kecurigaan terhadap Meksiko. Trump memposisikan dirinya sebagai

Meksiko dan berandai bahwa jika dirinya (bagian dari pemerintah)

Meksiko, maka ia tidak akan segan untuk mengirim para pembunuh,

pedagang obat-obatan terlarang, dan pemerkosa ke Amerika Serikat.

Pembunuh, pedagang obat-obatan terlarang, dan pemerkosa tersebut

merupakan atribut merujuk pada imigran ilegal, konsisten seperti yang

telah disebutkan pada sub-bab in-group bias. Pernyataan tersebut

menunjukkan asumsi yang mengarah pada kecurigaan Trump terhadap

Meksiko bahwa sengaja mengirimkan imigran ilegal kriminal tersebut,

tetapi pada kenyataannya Meksiko tidak punya kuasa maupun perintah

untuk secara sengaja mengirimkan imigran ilegal ke Amerika Serikat.

Kecurigaannya terhadap Meksiko tersebut juga merambat pada

permasalahan imigran ilegal dan pembangunan border wall. Kecurigaan

dan ketidakpercayaannya juga dapat dilihat melalui tanggapannya di dalam

interview mengenai hakim keturunan Meksiko yang menangani kasus

terkait Trump University:

“He`s member of a club or society very strongly pro- Mexican,
which is all fine. But I say he`s got bias. I want to build a wall. I`m
going to build a wall. (....) He`s not treating me fair. He`s not treating
me fairly.”299

298 “Exclusive: Donald Trump on what made him run for president on 'Hannity,” Fox News,
https://www.foxnews.com/transcript/exclusive-donald-trump-on-what-made-him-run-for-
president-on-hannity (diakses 21 Maret 2019).
299 “Face the Nation transcripts June 5, 2016: Trump,” CBS News,
https://www.cbsnews.com/news/face-the-nation-transcripts-june-5-2016-trump/ (diakses 21 Maret
2019).
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Trump menganggap dalam pernyataannya bahwa hakim tersebut

tidak menangani kasusnya secara adil dikarenakan adannya hubungan

antara keinginannya membangun border wall dan persona hakim tersebut

yang merupakan seseorang keturunan Meksiko dan anggota sebuah

kelompok atau masyarakat yang berpihak pada orang-orang Meksiko.

Trump secara tidak langsung mengakui bahwa keinginannya membangun

border wall tersebut menyinggung imigran atau orang-orang Meksiko. Ia

mengasumsikan bahwa hakim yang berketurunan Meksiko tersebut tidak

senang dengan rencana pembangunannya sehingga berlaku tidak adil

terhadap kasusnya. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa

persepsi external enemy Trump terhadap Meksiko menjadikannya

memiliki kecurigaan dan ketidakpercayaan tak beralasan mengenai apapun

yang berhubungan dengan Meksiko.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa persepsi Meksiko

sebagai external enemy berkaitan dengan imigran ilegal yang juga

dipersepsikan sebagai external enemy, demikian pula adanya distrust

terhadap Meksiko berkaitan pula dengan adanya distrust terhadap imigran

ilegal yang mana dalam konteks ini adalah kekhawatiran Donald Trump

mengenai imigran ilegal terhadap Amerika Serikat. Adanya hal tersebut

dapat dilihat melalui adanya konteks pernyataan Donald Trump yang

menujukkan imigran ilegal membahayakan Amerika Serikat. Merujuk

pada penyataan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pernyataan

pada tahun 2016 menyebutkan imigran ilegal digambarkan sebagai

seorang kriminal tepatnya sebagai seorang pembunuh brutal yang
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membunuh anak-anak rakyat Amerika Serikat dan mempunyai potensi

untuk melukai anggota keluarga lain seperti ibu, bapak, dan saudara-

saudara lain.300 Pernyataan pada tahun 2017 secara khusus juga

menyebutkan bahwa warga Arizona khususnya mengerti konsekuensi dari

adanya imigran ilegal mulai dari hilangnya nyawa, adanya obat-obatan

terlarang, anggota geng, kartel, penyelundupan dan perdagangan gelap,

serta lebih jauh lagi mendeskripsikan bahwa kebrutalan mereka dan

menganggap imigran ilegal tersebut adalah binatang.301

Jelas dari keduanya bahwa Donald Trump menganggap imigran

ilegal tersebut membahayakan Amerika Serikat, terutama rakyat Amerika

Serikat. Hal tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran Trump terhadap

keselamatan rakyat Amerika Serikat yang mana imigran ilegal diyakini

sebagai penyebab ancaman keselamatannya. Adanya distrust tersebut

menjadi salah satu pengaruh Donald Trump mengambil keputusan untuk

mengeluarkan kebijakan pembangunan border wall sebagai upaya

perlindungan. Tidak adanya langkah dari Donald Trump untuk bekerja

sama dengan Meksiko guna mengatasi imigran ilegal pasca diplomatic

standoff dan lebih memilih untuk membangun border wall juga merupakan

salah satu indikasi adanya distrust of others tersebut.

Melalui pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa Donald Trump

sendiri memiliki kecurigaan, ketidakpercayaan, atau kekhawatiran yang

tinggi terhadap pihak lain terutama rasa curiga terhadap negara asal

300 Aaron Blake,” The final Trump-Clinton debate transcript, annotated,” The Washington Post, 19
Oktober 2016, https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-
clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term=.fb55bfd25646 (diakses 21 Maret 2019).
301 “President Trump Ranted For 77 Minutes in Phoenix. Here’s What He Said,” Time,
http://time.com/4912055/donald-trump-phoenix-arizona-transcript/ (diakses 22 Maret 2019).
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imigran ilegal khususnya Meksiko dan kekhawatirannya atas imigran

ilegal yang membahayakan rakyat Amerika Serikat (distrust of others).

Melalui pembahasan dari kedua subbab, dapat diketahui adanya

keterikatan emosional Donald Trump terhadap negaranya Amerika Serikat dan

titik beratnya pada kebutuhan perbatasan yang kuat (in-group bias), serta rasa

curiga terhadap negara asal imigran ilegal khususnya Meksiko dan

kekhawatirannya atas imigran ilegal yang membahayakan rakyat Amerika Serikat

(distrust of others). Dengan adanya kedua indikator tersebut, maka Donald Trump

memiliki karakteristik terdorong untuk mengeluarkan kebijakan keamanan

perbatasan dengan membangun border wall berdasarkan pemikiran dan

pandangan yang ia percayai dan dukung terkait adanya imigran ilegal sebagai

ancaman bagi Amerika Serikat (problem focus).

5.4 Pengaruh Karakteristik Donald Trump dalam Pengambilan

Kebijakan

Telah diketahui dari tiga indikator sebelumnya bahwa Trump memiliki

tiga karakteristik yaitu challenge the constraints, closed to information, dan

problem focus. Lalu, apa pengaruh karakteristik Donald Trump tersebut terhadap

pengambilan kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall

terhadap imigran pada tahun 2017?

Telah diketahui bahwa Donald Trump memiliki tiga karakteristik.

Pertama, Donald Trump memiliki karakteristik menggunakan kontrol dan

pengaruhnya terhadap kendala atau batasan yang berada lingkungan bernegara

untuk membangun border wall dengan keyakinan dirinya dapat mengendalikan

situasi imigran ilegal di perbatasan dan perhatiannya terhadap menjadikan
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Amerika Serikat sebagai negara yang hebat kembali dan agenda Trump untuk

mengembalikan kekuasaan atau kekuatan Amerika Serikat terutama dalam ini

kekuatan di perbatasan untuk mengamankan perbatasan dari imigran ilegal yang

masuk ke Amerika Serikat dan berpotensi mengancam keamanan rakyat Amerika

Serikat.

Kedua, Donald Trump memiliki karakteristik mencari dan menemukan

informasi yang mendukung pembangunan border wall untuk mengatasi imigran

ilegal dan mengabaikan informasi lain yang tidak mendukung pengertian Donald

Trump atas hal tersebut dengan sederhana pemahaman dirinya atau tidak memiliki

perspektif luas dalam mendeskripsikan atau mendiskusikan imigran ilegal sebagai

penyebab perlunya membangun border wall.

Ketiga, Donald Trump memiliki karakteristik bahwa ia terdorong untuk

mengeluarkan kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall

berdasarkan pemikiran dan pandangan yang ia percayai dan dukung terkait adanya

imigran ilegal sebagai ancaman bagi Amerika Serikat (problem focus) dengan

pemikiran atau pandangan tersebut terbentuk dengan adanya keterikatan

emosional terhadap negaranya Amerika Serikat dan titik beratnya pada kebutuhan

perbatasan yang kuat, serta rasa curiga terhadap negara asal imigran ilegal

khususnya Meksiko dan kekhawatirannya atas imigran ilegal yang

membahayakan rakyat Amerika Serikat.

Adanya tiga karakteristik tersebut memengaruhi adanya tipe Leadership

Style Expansionistic dalam diri Donald Trump. Sebagaimana telah dijelaskan

dalam bab II bahwa leadership style memiliki fokus dan fokus tersebut dapat

memengaruhi pengambilan kebijakan. Memiliki leadership style expansionistic
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berarti Donald Trump memiliki perhatian dalam memimpin berfokus untuk

mengembangkan atau memperluas kontrol pemimpin, pemerintah, atau negara.

Fokus tersebut memengaruhi Donald Trump mengambil kebijakan keamanan

perbatasan pembangunan border wall yang ditujukan untuk mengembangkan atau

memperluas kontrol pemerintah atau negara Amerika Serikat dalam hal keamanan

perbatasan Amerika Serikat – Meksiko untuk mengatasi permasalahan imigran

ilegal yang masuk melaluinya.

Amerika Serikat memang telah memiliki sistem keamanan tersendiri

sepanjang perbatasan, terutama perbatasan Amerika Serikat – Meksiko di bawah

lembaga US CBP (Customs and Border Protection). Komponen utama dalam

menjaga keamanan perbatasan sendiri adalah United States Border Patrol

(USBP). Agen-agen dari USBP memiliki tugas utama pengawasan di garis

perbatasan dengan fungsi deteksi, pencegahan dan penangkapan teroris, imigran

ilegal dan penyelundupannya di atau dekat perbatasan darat dengan menjaga

pengawasan dari posisi rahasia.302

Selain itu, Amerika Serikat telah memiliki pagar perbatasan (border fence)

tetapi terakhir yang diketahui hanya sebatas sepanjang 654 mil atau sekitar 1.052

kilometer dengan desain konstruksi berbentuk bollard yaitu berbentuk tonggak

vertikal berongga, bentuk wire mesh yang berupa jalinan besi, atau bentuk chain

link yang hanya berupa jalinan pagar kawat.303 Border wall yang diagendakan

akan dibangun tersebut memiliki struktur yang berbeda. Konstruksi border wall

302 “Border Patrol Overview,” U.S. Customs and Border Protection, https://www.cbp.gov/border-
security/along-us-borders/overview (diakses 13 April 2019).
303 United States Government Accountability Office, SOUTHWEST BORDER SECURITY:
Additional Actions Needed to Better Assess Fencing's Contributions to Operations and Provide
Guidance for Identifying Capability Gaps, Report to Congressional Requesters GAO-17-331
(Februari 2017): 9.
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didesain berbentuk concrete wall (dinding), berbeda dengan pagar pembatas yang

telah ada. Dari delapan prototipe yang ada, empat prototype memiliki desain

dinding beton (concrete wall) tanpa ada celah untuk melihat apa yang ada balik

dinding, dua memiliki desain kombinasi concerete wall yang dipadukan dengan

besi atau baja, dan lainnya didesain memiliki celah melihat terbatas yang

dipadukan dengan konstruksi yang memungkinkan tidak dapat melihat.304

Jika pagar perbatasan berbentuk pembatas fisik yang terputus-putus dan

masih belum menjangkau seluruh perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, maka

border wall merupakan pembatas yang lebih berkembang dengan menawarkan

struktur contiguous (bersebelahan atau berdampingan) dan tidak dapat ditembus

(impassable) yang memungkinkan imigran ilegal jauh lebih susah untuk masuk

dan Amerika Serikat memiliki kontrol lebih dalam keamanan perbatasan.

304 Michelle Mark, “Trump is visiting the 8 prototypes for his border wall — see what they look
like,” Business Insider Singapore, 13 Maret 2018, https://www.businessinsider.sg/trump-border-
wall-construction-prototypes-photos-cbp-2017-10/?r=US&IR=T (diakses 2 Oktober 2018).
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sejak nominasi presidensinya pada tahun 2015, Donald Trump memiliki

tujuan untuk mengutamakan kemajuan Amerika Serikat dengan misinya Make

America Great Again dan salah satunya adalah mengamankan perbatasan karena

imigran, lebih tepatnya imigran ilegal dari Meksiko, daerah Amerika Selatan dan

Amerika Latin, menjadi suatu permasalahan ancaman karena dapat

membahayakan warga Amerika Serikat sehingga Donald Trump perlu

membangun border wall di perbatasan selatan Amerika Serikat. Serentetan kasus

kriminal pada 2015-2016 yang disebabkan oleh imigran ilegal terjadi dan turut

serta menghidupkan alasan perlu membangun border wall. Setelah terpilih

menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mewujudkannya dengan

mengeluarkan kebijakan Executive Order 13767.

Namun, kebijakan yang dikeluarkan tersebut justru mendapat tentangan

dari rakyat Amerika Serikat sendiri, mendapat reaksi negatif dari dunia

internasional dengan mendapat kecaman dari berbagai negara dan menimbulkan

diplomatic standoff dengan Meksiko di awal tahun 2017, dan berdampak pada

adanya pergeseran sikap terhadap imigran ilegal oleh Amerika Serikat dari

enforcement – integrative menjadi enforcement saja tanpa usaha integrative.

Namun, masalah perbatasan Amerika Serikat – Meksiko terkait imigran

merupakan masalah yang dialami dari tahun ke tahun seperti imigran ilegal yang

masuk melalui perbatasan tersebut memiliki jumlah tertinggi dibandingkan

perbatasan Amerika Serikat lainnya, banyaknya kematian imigran saat
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menyeberangi perbatasan, dan menjadi gerbang masuk paling besar obat-obatan

terlarang dari daerah Amerika Latin dari tahun ke tahun. Pentingnya

pembangunan border wall ini bagi Donald Trump sebagai salah satu janji

kampanyenya, adanya pengaruh besar wewenang presiden dalam pengeluaran

kebijakan, dan adanya konsistensi posisi bertahan Donald Trump bahwa border

wall perlu dibangun meskipun ada reaksi negatif dari rakyat AS dan internasional

menandakan adanya pengaruh pemimpin terutama karakternya dalam mengambil

kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall.

Melalui pembahasan dengan menggunakan konsep leadership style milik

Hermann, diketahui Donald Trump memiliki adanya karakter challenge the

constraints yang diketahui dari dua hal. Pertama, adanya pandangan bahwa

Donald Trump memiliki kendali atas keadaan keamanan perbatasan dengan

imigran ilegal sebagai ancaman dengan dirinya atau pemerintah Amerika Serikat

dapat membangun border wall (belief in one’s own ability to control events) yang

diketahui dari pandangan ia memiliki kendali atas hidupnya bahwa seseorang

harus mampu untuk mengambil alih kendali dirinya sendiri untuk menjadi sukses,

keyakinan atas dirinya dan kemampuannya dalam mengambil suatu tindakan,

pengambilan tanggung jawab menginisasi pembangunan border wall, penyataan

kepercayaan dirinya membangun border wall, dan ketertarikannya untuk terlibat

dalam pengambilan kebijakan dan memiliki kontrol pengambilan kebijakan

maupun implementasinya. Kedua, adanya perhatian Donald Trump untuk

mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan kekuasaan yang tercermin pada

perhatian Donald Trump untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan

kekuasaan Amerika Serikat terhadap perbatasan (need for power and influence)
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yang diketahui dari Trump tidak begitu tertarik dengan prinsip demokrasi tersebut

guna mempertahankan kekuasaan dan bahkan menunjukkan ketidaksukaan

dengan beberapa hal yang mendukung demokrasi salah satunya adalah free press,

peduli terhadap reputasi serta kredibiltasnya yang penting untuk mempertahankan

kekuasan dan pengaruh yang ia miliki sebagai pemimpin politik atau presiden,

ketidakperhatiannya terhadap orang-orang di sekitarnya yaitu dengan mudahnya

memecat atau mengganti jabatan orang-orang di pemerintahannya, dan agenda

Trump untuk mengembalikan kekuasaan atau kekuatan Amerika Serikat terutama

kekuatan di perbatasan untuk mengamankannya dari imigran ilegal yang masuk

ke Amerika Serikat dengan mengusulkan atau melakukan tindakan kuat (strong

and forceful) terhadap imigran ilegal atau negara-negara pengirim imigran ilegal

dan tidak menunjukkan adanya upaya atau keinginan berafiliasi dengan negara

lain atau pihak lain.

Donald Trump juga memiliki karakter closed to information yang

diketahui dari rendahnya conceptual complexity yaitu Donald Trump sederhana

dalam memahami (mendeskripsikan atau mendiskusikan) imigran ilegal sebagai

penyebab perlunya membangun border wall. Hal itu diketahui dari Donald Trump

mengklasifikasikan suatu hal ke dalam kategori baik atau buruk yaitu

mengklasifikasikan imigran ilegal sebagai hal yang buruk dan keteguhannya

pandangan tersebut meskipun ditawarkan informasi lain penyaring informasi yang

tertentu yang akhirnya Donald Trump menggunakan informasi-informasi yang

mendukung pentingnya dibangun border wall, bersedia tanpa ragu-ragu mau

mengambil pilihan yang dapat dilakukannya terlebih dahulu untuk mewujudkan
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pembangunan border wall, dan , konsistensi pemahaman Trump terhadap imigran

ilegal dan pembangunan border wall.

Terakhir, Donald Trump juga memiliki karakteristik problem focus yang

diketahui dari dua hal. Pertama, adanya keterikatan emosional terhadap negaranya

Amerika Serikat dan titik beratnya pada kebutuhan perbatasan yang kuat (in-

group bias) yang diketahui dari pengidentifikasian dirinya menjadi bagian dari

Amerika Serikat terutama sebagai bagian dari rakyat Amerika Serikat, klaim

kecintaannya terhadap Amerika Serikat, kata-kata pujian terhadap Amerika

Serikat seperti mendeskripsikan negaranya sebagai negara yang lebih powerful

dan komitmen untuk membuat Amerika Serikat menjadi negara yang besar atau

hebat kembali, dan adanya perceived external enemy yaitu Meksiko dan imigran

ilegal. Kedua, adanya rasa curiga terhadap negara asal imigran ilegal khususnya

Meksiko dan kekhawatirannya atas imigran ilegal yang membahayakan rakyat

Amerika Serikat (distrust of others) yang diketahui dari Donald Trump selalu

mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dikenalnya, dekat dengannya,

ataupun mendukung pandangannya meskipun beberapa di antaranya pun belum

memiliki pengalaman dalam posisi yang diduduki atau dalam politik; dan adanya

persepsi Meksiko dan imigran ilegal sebagai external enemy oleh Trump

mengindikasikan bahwa ia juga memiliki distrust terhadap external enemy

tersebut.

Karakter tersebut berpengaruh pada adanya tipe leadership style

expansionistic di diri Trump yaitu dominannya perhatian Donald Trump untuk

mengembangkan atau memperluas kontrol Amerika Serikat dalam hal keamanan

perbatasan yang disebabkan oleh permasalahan masuknya imigran ilegal ke
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negara Amerika Serikat dan memengaruhi Donald Trump untuk mengambil

kebijakan keamanan perbatasan dengan membangun border wall di perbatasan

Amerika Serikat – Meksiko, yang mana kebijakan tersebut sesuai dengan fokus

tipe leadership style expansionistic.

6.2 Saran

Setelah berproses dalam penulisan dan penelitian kasus ini, penulis dapat

memberikan saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penggunaan konsep Leadership Style oleh Hermann tersebut yang

dilakukan penulis terbatas oleh waktu dan konteks isu yang dibahas

secara spesifik, untuk itu perlu ada penelitian lain yang menggunakan

konteks isu lain dan dalam rentang waktu yang lain pula.

2. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan rentang waktu berbeda yang

bisa dilakukan mulai pada tahun 2018 hingga selesai masa

pemerintahan satu periode Donald Trump untuk melihat pengaruh

leadership style tersebut dalam implementasi kebijakan lebih lanjut.

3. Penggunaan konsep ini dapat digunakan untuk membangun profil

keseluruhan leadership style Trump mulai pada masa awal jabatannya

hingga akhir jabatan untuk dapat memprediksi kebijakan-kebijakan

seperti apa yang kemungkinan akan diambil Trump pada periode

kepemimpinannya di masa depan dilihat dari pengaruh leadership style

terhadap kebijakan seperti apa yang akan diambil. Untuk itu, perlu

penelitian berbeda yang disebutkan penulis di poin nomor satu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cottam, Martha L., Beth Dietz, Elena Mastors, dan Thomas Preston. Introduction
to Political Psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Hermann, Margaret G. “Assessing Leadership Style: Trait Analysis.” Dalam The
Psychological Assessment of Political Leaders With Profiles of Saddam
Hussein and Bill Clinton, diedit oleh Jerrold M. Post, 178–212. Ann Arbor,
MI: University of Michigan Press, 2003.

Hermann, Margaret. “Political Psychology.” Dalam The Handbook of Political
Leadership, diedit oleh R.A.W. Rhodes & Paul t’Harts, 117-128. UK: Oxford
University Press, 2014.

Huddy, Leonie, David O. Sears, dan  Jack S. Levy. ”Introduction: Theoretical
Foundations of Political Psychology.” Dalam The Oxford Handbook of
Political Psychology. 2nd ed., diedit oleh Leonie Huddy, David O. Sears, dan
Jack S. Levy, 1-20. UK: Oxford University Press, 2013.

Hudson, Valerie M. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory.
2nd ed. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2013.

Kollman, Ken. The American Political System: Second Core Edition. New York:
W.W. Norton & Company, 2015.

Mansbach, Richard W. & Kirsten L. Rafferty. Pengantar Politik Global.
Diterjemahkan oleh Amat Asnawi. Bandung: Nusa Media, 2012.

Masoed, Moechtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.
Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1990.

Newman, W. Laurence. Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif. 7th ed. Diterjemahkan oleh Edina T. Sofia. Jakarta: Indeks, 2013.

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Adhitama, 2009.

't Hart, Paul, dan R. A. W. Rhodes.”Puzzles of Political Leadership.” Dalam The
Handbook of Political Leadership, diedit oleh R.A.W. Rhodes & Paul
t’Harts, 1-22. UK: Oxford University Press, 2014.

Trump, Donald & Meredith McIver. Trump: How to Get Rich. New York :
Ballantine Books, 2004.

Trump, Donald J. & Tony Schwartz. Trump: The Art of the Deal. 1987. Reprint,
New York: Random House Publishing Group, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119

Winter, David G. ”Power motivation revisited.” Dalam Motivation and
Personality: Handbook of Thematic Content Analysis, diedit oleh Charles P.
Smith, 301-324. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Jurnal

Covington, Megan. ”Executive Legislation and the Expansion of Presidential
Power.” Vanderbilt Undergraduate Research Journal 8 (Juli 2012): 1-8.
https://ejournals.library.vanderbilt.edu/index.php/vurj/article/view/3556
(diakses 10 Januari 2019).

Hermann, Margaret G. ”Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal
Characteristics of Political Leaders.” International Studies Quarterly 24(1)
(Maret 1980): 7-46.

Hermann, Margaret G., dan Charles F. Hermann. ”Who Makes Foreign Policy
Decisions and How: An Empirical Inquiry.” International Studies Quarterly
33(4) (Desember 1989): 361-387.

Rahmani, Salman Fauzi.”Pengaruh Karakter Personal Perdana Menteri Jose
Zapatero Terhadap Kebijakan Luar Negeri Spanyol pada Kasus Gibraltar
tahun 2004-2008.” Jurnal Analisis Hubungan Internasional 3(1) (Maret
2014): 615-638.

Warren, Robert, dan Donald Kerwin.”The 2,000 Mile Wall in Search of a
Purpose: Since 2007 Visa Overstays have Outnumbered Undocumented
Border Crossers by a Half Million.” Journal on Migration and Human
Security 5(1) (2017): 124-136.
https://www.researchgate.net/publication/314246425_The_2000_Mile_Wall_
in_Search_of_a_Purpose_Since_2007_Visa_Overstays_Have_Outnumbered_
Undocumented_Border_Crossers_by_a_Half_Million_2017 (diakses 5
Oktober 2018).

Dokumen Pemerintah

Contrubis, John. Executive Orders and Proclamation. CRS Report for Congress,
95-722A (Maret 1999): 1-26.

Sapp, Lesley M. ”Apprehensions by the U.S. Border Patrol: 2005–2010.” United
States Office of Immigration Statistics, Juli 2011. Diakses 1 Februari 2019.
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois-apprehensions-
fs-2005-2010.pdf

The White House. “FACT SHEET: Immigration Accountability Executive
Action,” press statement, 20 November 2014.
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/20/fact-sheet-
immigration-accountability-executive-action

The White House. “Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the
United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120

Agreement,” presidential memoranda, 23 Januari 2017.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-
regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership-negotiations-
agreement/

The White House. “Remarks by the President on Immigration,” presidential
remarks, 15 Juni 2012. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2012/06/15/remarks-president-immigration

The White House. “The Inaugural Address,” remarks, 20 Januari 2017.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/

The White House. 2017 National Security Strategy. (Desember 2017): 1-55.

The White House.“Executive Order: Border Security and Immigration
Enforcement Improvements,” presidential actions, 25 Januari 2017.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-
security-immigration-enforcement-improvements/.

U.S. Customs and Border Protection. “U.S. Border Patrol Fiscal Year 2015 Sector
Profile,” statistics, 12 Januari 2016.
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/USBP%20Stats%20FY201
5%20sector%20profile.pdf

U.S. Customs and Border Protection. “U.S. Border Patrol Fiscal Year 2016 Sector
Profile,” statistics, 3 Januari 2017.
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Jan/USBP%20Stats%20FY2016%20sector%20profile.pdf

U.S. Customs and Border Protection. “U.S. Border Patrol Fiscal Year 2017 Sector
Profile,” statistics, 12 Desember 2017.
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Dec/USBP%20Stats%20FY2017%20sector%20profile.pdf

U.S. Customs and Border Protection. “U.S. Border Patrol Monthly Apprehensions
(FY 2000-FY 2017),” stats and summaries, 12 Desember 2017.
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-
Dec/BP%20Total%20Monthly%20Apps%20by%20Sector%20and%20Area
%2C%20FY2000-FY2017.pdf

U.S. Customs and Border Protection. “U.S. Border Patrol Nationwide
Apprehensions by Citizenship and Sector in 2007-2017,” statistics, 20 Juli
2018. https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-
Jul/usbp-nationwide-apps-sector-citizenship-fy07-fy17.pdf

U.S. Departments of Justice and Homeland Security. “Alien Incarceration Report
Fiscal Year 2018, Quarter 1,” report, 6 Juni 2018.
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1069281/download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121

United States Department of Homeland Security (DHS). Exercising Prosecutorial
Discretion Individuals with Respect to Individuals Who Came to US as
Children. (15 Juni 2012): 1-3.

United States Department of Homeland Security (DHS). Implementing the
President's Border Security and Immigration Enforcement Improvements
Policies. (20 Februari 2017): 1-13.

United States Department of Homeland Security (DHS). Memo: Southern Border
and Approaches Campaign. (20 November 2014): 1-14.

United States Government Accountability Office. SOUTHWEST BORDER
SECURITY: Additional Actions Needed to Better Assess Fencing's
Contributions to Operations and Provide Guidance for Identifying Capability
Gaps. Report to Congressional Requesters, GAO-17-331 (Februari 2017): 1-
69.

White House Office. ”ANNUAL REPORT TO CONGRESS ON WHITE
HOUSE OFFICE PERSONNEL,” report, 30 Juni 2017.
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/docs/disclosures/0701
2017-report-final.pdf

Sumber Daring

“2014 Executive Actions on Immigration,” U.S. Citizenship and Immigration
Services, https://www.uscis.gov/archive/2014-executive-actions-immigration
(diakses 10 Februari 2019).

“ANDERSON COOPER 360 DEGREES: Interview with Republican Presidential
Candidate Donald Trump.” CNN.
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1507/08/acd.01.html (diakses 21
Maret 2019)

“Border Patrol Overview.” U.S. Customs and Border Protection.
https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/overview (diakses 13
April 2019).

“Border Patrol Sectors.” U.S. Customs and Border Protection.
https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/border-patrol-sectors
(diakses 12 Januari 2019).

“Continuing to Strengthen Border Security.” The White House.
https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/immigration/border-security
(diakses 25 Oktober 2018).

“DACA.” Immigrant Legal Resource Center. https://www.ilrc.org/daca (diakses
25 Oktober 2018).

“Deaths by Region of Origin.” The International Organization for Migration’s
(IOM) Missing Migrants Project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122

https://missingmigrants.iom.int/region/americas?region=1422 (diakses 18
Februari 2019).

“Donald Trump Explains All.” Time. http://time.com/4003734/donald-trump-
interview-transcript/ (diakses 21 Maret 2019).

“Donald Trump on Russia, Advice from Barack Obama and How He Will Lead.”
Time. http://time.com/4591183/time-person-of-the-year-2016-donald-trump-
interview/ (diakses 21 Maret 2019).

“Donald Trump's border wall prototypes to be tested with hammers and axes.”
The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/27/donald-
trumps-border-wall-prototypes-tested-hammers-axes/ (diakses 2 Oktober
2018).

“Exclusive: Donald Trump on what made him run for president on 'Hannity.” Fox
News. https://www.foxnews.com/transcript/exclusive-donald-trump-on-what-
made-him-run-for-president-on-hannity (diakses 21 Maret 2019).

“Executive Orders.” The Heritage Foundation. https://www.heritage.org/political-
process/heritage-explains/executive-orders (diakses 10 Januari 2019).

“Face the Nation transcripts January 3, 2016: Trump, Morell & Donilon.” CBS
News. https://www.cbsnews.com/news/face-the-nation-transcripts-january-3-
2016-trump-morell-donilon/ (diakses 21 Maret 2019).

“Face the Nation transcripts June 5, 2016: Trump.” CBS News.
https://www.cbsnews.com/news/face-the-nation-transcripts-june-5-2016-
trump/ (diakses 21 Maret 2019).

“Fact Sheet: Summary of Executive Order ,“Border Security and Immigration
Enforcement Improvements”. American Immigration Council.
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/border-security-and-
immigration-enforcement-improvements-executive-order (diakses 1 Oktober
2018).

“Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech.” Time.
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ (diakses 24
Oktober 2018).

“How Laws Are Made and How to Research Them.” USA.gov.
https://www.usa.gov/how-laws-are-made (diakses 10 Januari 2019).

“Interview with Presidential Candidate Donald Trump.” C-Span. https://www.c-
span.org/video/?404273-2/interview-presidential-candidate-donald-trump
(diakses 21 Maret 2019).

“Interview with Republican Presidential Candidate Donald Trump.” CNN.
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1507/08/acd.01.html (diakses 21
Maret 2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123

“Migrant Deaths Remain High Despite Sharp Fall in US-Mexico Border
Crossings in 2017.” International Organization for Migration (IOM).
https://www.iom.int/news/migrant-deaths-remain-high-despite-sharp-fall-us-
mexico-border-crossings-2017 (diakses 18 Februari 2019).

“Paris climate deal: Trump pulls US out of 2015 accord.” BBC News.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40127326 (diakses 27 Februari
2019).

“President Trump Ranted For 77 Minutes in Phoenix. Here’s What He Said.”
Time. http://time.com/4912055/donald-trump-phoenix-arizona-transcript/
(diakses 22 Maret 2019).

“Read President Trump's Interview With TIME on Truth and Falsehoods.” Time.
http://time.com/4710456/donald-trump-time-interview-truth-falsehood/
(diakses 21 Maret 2019).

“The World Factbook: United States.” Central Intelligence Agency (CIA).
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
(diakses 12 Januari 2019).

“Transcript of Donald Trump’s Immigration Speech.” The New York Times.
https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-
immigration-speech.html (diakses 10 Oktober 2018).

“Transcript of Donald Trump’s Immigration Speech.” The New York Times.
https://www.nytimes.com/2016/09/02/us/politics/transcript-trump-
immigration-speech.html (diakses 10 Oktober 2018).

“TRANSCRIPT: ABC News anchor David Muir interviews President Trump.”
ABC News. https://abcnews.go.com/Politics/transcript-abc-news-anchor-
david-muir-interviews-president/story?id=45047602 (diakses 21 Maret
2019).

“Transcript: Read the Full Text of the Primetime Republican Debate.” Time.
http://time.com/3988276/republican-debate-primetime-transcript-full-text/
(diakses 25 Oktober 2018).

“Transcript: Read the Full Text of the Primetime Republican Debate.” Time.
http://time.com/3988276/republican-debate-primetime-transcript-full-text/
(diakses 12 Desember 2018).

“Trump's border wall explained,” Al Jazeera,
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/mexico-border-wall-
stake-170327135349790.html (diakses 8 Desember 2018).

“Wolf Blitzer Interviews Donald Trump; Cruz Responds to Trump on Citizenship
Issue.” CNN.
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1601/07/wolf.02.html (diakses 21
Maret 2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124

“Wolf Blitzer Interviews Donald Trump; Cruz Responds to Trump on Citizenship
Issue.” CNN.
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1601/07/wolf.02.html (diakses 21
Maret 2019).

Ahmed, Azam. ”Mexico’s President Cancels Meeting With Trump Over Wall.”
The New York Times, 26 Januari 2017. Diakses 6 Desember 2018.
https://www.nytimes.com/2017/01/26/world/mexicos-president-cancels-
meeting-with-trump-over-wall.html.

Berman, Russell. ”A Trump-Inspired Hate Crime in Boston,” The Atlantic, 20
Agustus 2015. Diakses 19 Juni 2019.
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/a-trump-inspired-hate-
crime-in-boston/401906/

Blake, Aaron. ”The final Trump-Clinton debate transcript, annotated,” The
Washington Post, 19 Oktober 2016. Diakses 21 Maret 2019.
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-
trump-clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term=.fb55bfd25646

Chasmar, Jessica. ”Donald Trump changed political parties at least five times:
report.” The Washington Post, 16 Juni 2017. Diakses 25 Februari 2019.
https://www.washingtontimes.com/news/2015/jun/16/donald-trump-changed-
political-parties-at-least-fi/

Cillizza, Chris. ” Donald Trump's chilling escalation of his war with the media,”
CNN, 12 Oktober 2017. Diakses 27 Februari 2019.
https://edition.cnn.com/2017/10/05/politics/donald-trump-media-
war/index.html

___________. ”Donald Trump just issued a direct threat to the free and
independent media,” CNN, 12 Oktober 2017.
https://edition.cnn.com/2017/10/11/politics/donald-trump-media-
tweet/index.html

CNN. ”Trump pledges to build a wall.” YouTube Video, 0:51. 24 Januari 2017,
https://youtu.be/cBW8mTHDgvk.

Connor, Phillip & Gustavo López.”5 facts about the U.S. rank in worldwide
migration.” Pew Research Center, 18 Mei 2016. Diakses 1 Februari 2019.
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/05/18/5-facts-about-the-u-s-rank-
in-worldwide-migration/

Costa, Robert. "Top Sessions aide joins Trump campaign," The Washington Post,
25 Januari 2016. Diakses 5 April 2019.
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/01/25/top-
sessions-aide-joins-trump-campaign/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125

Fetterolf, Janell. ”Border wall is Trump’s least popular policy internationally.”
Pew Research Center, 28 Juli 2017. Diakses 6 Desember 2018.
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/28/border-wall-is-trumps-
least-popular-policy-internationally/.

Ioffe, Julia. ”The Believer,” Politico, 27 Juni 2016. Diakses 6 April 2019.
http://www.politico.com/magazine/story/2016/06/stephen-miller-donald-
trump-2016-policy-adviser-jeff-sessions-213992

Johnson, Paul M. ”Constituent.”
http://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/constituent

Kaczynski, Andrew & Jon Sarlin.”Trump in 1989 Central Park Five interview:
"Maybe hate is what we need”," CNN, 10 Oktober 2016. Diakses 19 Juni
2019. https://edition.cnn.com/2016/10/07/politics/trump-larry-king-central-
park-five/

Kehaulani Goo, Sara. “What Americans want to do about illegal immigration,”
Pew Research Center, 24 Agustus 2015. Diakses 19 Juni 2019.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/08/24/what-americans-want-to-
do-about-illegal-immigration/

Kopan, Tal & Jim Acosta. ”Admin memo: DACA recipients should prepare for
'departure from the United States'.” CNNPolitics, 6 September 2017. Diakses
11 Februari 2019.  https://edition.cnn.com/2017/09/05/politics/white-house-
memo-daca-recipients-leave/index.html

Landler, Mark. ”Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned,” The New
York Times, 8 Mei 2018. Diakses 27 Februari 2019.
https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-
deal.html

Lane, Randall. ”Trump Unfiltered: The Full Transcript Of The President's
Interview With Forbes,” Forbes, 10 Oktober 2017. Diakses 21Maret 2019.
https://www.forbes.com/sites/randalllane/2017/10/10/trump-
unfiltered/#49cfe3187a58

Liptak, Adam. ” Donald Trump Could Threaten U.S. Rule of Law, Scholars Say,”
The New York Times, 3 Juni 2016. Diakses 27 Februari 2019.
https://www.nytimes.com/2016/06/04/us/politics/donald-trump-constitution-
power.html

Mark, Michelle. “Trump is visiting the 8 prototypes for his border wall — see
what they look like.” Business Insider Singapore, 13 Maret 2018. Diakses 2
Oktober 2018. https://www.businessinsider.sg/trump-border-wall-
construction-prototypes-photos-cbp-2017-10/?r=US&IR=T

Markon, Jerry & Dan Lamothe. ”Retired Marine Gen. John F. Kelly picked to
head Department of Homeland Security,” The Washington Post, 7 Desember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126

2016. Diakses 10 April 2019.
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/retired-marine-gen-
john-f-kelly-picked-to-head-department-of-homeland-
security/2016/12/07/165472f2-bbe6-11e6-94ac-3d324840106c_story.html

Markon, Jerry, Robert Costa, dan Abigail Hauslohner. ”Trump to sign executive
orders enabling construction of proposed border wall and targeting sanctuary
cities," The Washington Post, 25 Januari 2017. Diakses 6 April 2019.
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/president-trump-is-
planning-to-sign-executive-orders-on-immigration-this-
week/2017/01/24/aba22b7a-e287-11e6-a453-19ec4b3d09ba_story.html

Nakashima, Ellen, Adam Entous, & Greg Miller. ”Russian ambassador told
Moscow that Kushner wanted secret communications channel with Kremlin,”
The Washington Post, 26 Mei 2017. Diakses 11 April 2017.
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-
ambassador-told-moscow-that-kushner-wanted-secret-communications-
channel-with-kremlin/2017/05/26/520a14b4-422d-11e7-9869-
bac8b446820a_story.html

Pitoko, Ridwan Aji. ”Donald Trump Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko.”
Kompas, 27 Januari 2017. Diakses 2 Oktober 2018.
https://properti.kompas.com/read/2017/01/27/070000521/donald.trump.bangu
n.tembok.perbatasan.as-meksiko.

Sacchetti, Maria. ”Kelly revokes Obama order shielding immigrant parents of
U.S. citizens.” The Washington Post, 15 Juni 2017. Diakses 11 Februari
2019. https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/kelly-revokes-
obama-order-shielding-immigrant-parents-of-us-
citizens/2017/06/15/d3b4db62-5244-11e7-91eb-
9611861a988f_story.html?utm_term=.f20210a74c35

Singer, Paul. ”Exclusive: Less than 25% of Republicans in Congress endorse
border wall funding in USA TODAY survey.” USA Today, 20 September
2017. Diakses 28 Februari 2019.
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/09/20/trump-border-
wall-survey-congress-republicans-billions/640196001/

Stevens, Matt, Thomas Fuller dan Caitlin Dickerson.”Trump Tweets ‘Build the
Wall’ After Immigrant Is Acquitted in Kathryn Steinle Case.” The New York
Times, 30 November 2015. Diakses 10 Oktober 2018.
https://www.nytimes.com/2017/11/30/us/kate-steinle-murder-trial.html

Suls, Rob. ”Most Americans continue to oppose U.S. border wall, doubt Mexico
would pay for it.” Pew Research Center, 24 Februari 2017. Diakses 2
Oktober 2018. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/24/most-
americans-continue-to-oppose-u-s-border-wall-doubt-mexico-would-pay-for-
it/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127

Tenpas, Kathryn Dunn. ”Why is Trump’s staff turnover higher than the 5 most
recent presidents?,” Brookings Institution, 19 Januari 2018. Diakses 11 April
2019. https://www.brookings.edu/research/why-is-trumps-staff-turnover-
higher-than-the-5-most-recent-presidents/

Trump, Donald. Twitter post. 28 Mei 2017, 5:33 a.m.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/868807327130025984

Trump, Donald. Twitter post. 5 Juni 2013, 1:05 a.m.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/342190428675796992

Vinograd, Cassandra. ”Donald Trump: Kathryn Steinle Death on Pier 14 Shows
Need for Border Wall.” NBC News, diperbarui 5 Juli 2015. Diakses 10
Oktober 2018. https://www.nbcnews.com/news/us-news/donald-trump-
kathryn-steinle-death-pier-14-shows-need-border-n386646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


