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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

     Pada tanggal 9 November 2016, Donald Trump terpilih sebagai Presiden 

Amerika ke-45 dan mengalahkan rivalnya, Hillary Clinton. Kemenangannya ini 

sekaligus mengakhiri dominasi Partai Demokrat selama delapan tahun di Gedung 

Putih dan mengancam penghapusan pencapaian-pencapaian dari Presiden 

Amerika sebelumnya yaitu Barack Obama. Trump telah berhasil menunjukkan 

kepada publik Amerika Serikat, bahkan dunia, bahwa dirinya mampu menjadi 

pemenang dalam pemilu Amerika Serikat dan terpilih menjadi Presiden ke-45 

negara tersebut. Hasil perhitungan cepat menunjukkan Trump memperoleh 288 

electoral votes di 29 negara bagian Amerika Serikat jauh meninggalkan rivalnya 

Hillary Clinton yang hanya mampu mendapatkan 215 electoral votes.  

Dibutuhkan minimal 270 electoral votes untuk mampu melenggang ke Gedung 

Putih (CNN Indonesia).  

     Menurut badan Administrasi Arsip dan Catatan Nasional Amerika Serikat, 

total suara Electoral College menentukan pemenang, bukan pluralitas statistik 

atau mayoritas yang mungkin dimiliki kandidat dalam total suara rakyat secara 

nasional. Suara pemilihan diberikan berdasarkan suara rakyat di setiap negara 

bagian. Perhatikan bahwa 48 dari 50 Negara memberikan suara Pemilu atas dasar 

semua pemenang (seperti halnya Distrik Columbia). Misalnya, semua 55 suara 

Pemilu California diberikan kepada pemenang pemilihan negara bagian, bahkan 

jika margin kemenangan hanya 50,1 persen hingga 49,9 persen. 
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     Dalam pemilihan umum multi-kandidat di mana para kandidat memiliki daya 

tarik regional yang kuat, seperti pada tahun 1824, sangat mungkin bahwa seorang 

kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak secara nasional tidak akan 

memenangkan pemilihan suara. Dalam perlombaan dua kandidat, hal itu kecil 

kemungkinannya terjadi. Tapi, itu terjadi dalam pemilihan Hayes / Tilden tahun 

1876 dan pemilihan Harrison / Cleveland tahun 1888 karena perbedaan statistik 

antara total suara dalam pemilihan negara bagian individu dan total suara 

nasional. Ini juga terjadi dalam pemilihan presiden 2000, di mana George W. 

Bush menerima lebih sedikit suara populer daripada Albert Gore Jr., tetapi 

menerima mayoritas suara pemilihan, dan pemilu 2016, di mana Donald J. Trump 

menerima suara populer lebih sedikit daripada Hillary Clinton, tetapi menerima 

mayoritas suara pemilihan. 

     Trump dalam kampanye nya telah berjanji untuk bertindak cepat mencabut 

undang-undang perawatan kesehatan Barack Obama, mencabut kesepakatan 

nuklir Amerika dengan Iran, dan menyusun kembali perjanjian-perjanjian 

perdagangan penting dengan negara lain, terutama Meksiko dan Kanada (Barbaro 

& Fleigenheimer dalam New York Times, 2016). Berdasarkan jajak pendapat yang 

dilaksanakan pada masa kampanye, hampir dua pertiga pemilih Amerika 

berpendapat bahwa Presiden Trump lebih banyak melakukan tindakan yang 

memecah belah daripada yang mempersatukan bangsa. Hasil jajak pendapat yang 

dilakukan pada bulan Agustus 2016 menyatakan bahwa 62 persen pemilih merasa 

Trump meningkatkan perpecahan di Amerika dan 31 persen berpendapat 

sebaliknya.  
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     Hasil jajak pendapat tersebut merupakan opini publik setelah bentrok yang 

terjadi pada bulan Agustus 2016 lalu di Charlottsville, Virginia, antar kelompok 

supremasi kulit putih yang menantang mereka. Seorang perempuan disebutkan 

tewas setelah seorang protestan menabrakkan mobil kearah kerumunan. 

    Presiden Trump beberapa kali berbicara mengenai isu tersebut dan kelompok – 

kelompok yang terlibat dalam bentrokan di Charlottsville dengan setiap kali 

berubah pikiran. Ia dikecam luas oleh masyarakat Amerika Serikat karena 

dianggap tidak mu menyebutkan siapa yang bersalah dalam bentrokan itu dan 

menyatakan kedua pihak sama-sama bersalah.  

   Selama masa kampanye, Trump dan Hillary memiliki pendapat yang berbeda 

dalam menanggapi beberapa isu yang dianggap penting di Amerika Serikat. Hal 

ini juga diharapkan dapat meningkatkan basis pemilih, beberapa diantaranya 

dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

PERBANDINGAN Donald Trump Hillary Clinton 

Partai Politik Partai Republik Partai Demokrat 

Alma Mater Fordham University, 

University of Pennsylvania, 

Wharton School 

Wellesley College, Yale 

University 

Position Before Election Bussines Person, Trump 

Organization 

Menteri Luar Negeri 

 ke 67 
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Kebijakan Imigrasi  Membangun perbatasan 

dengan Meksiko, di mana 

Meksiko harus membayar 

untuk hal tersebut, 

mengizinkan imigrasi secara 

legal, mendeportasi para 

imigran yang menjadi 

kriminal, membubarkan kota 

suaka, mengakhiri hak 

warganegara berdasarkan 

kelahiran, meningkatkan 

upah yang berlaku untuk visa 

H1-B 

Mendukung aksi DREAM dan 

jalur legalisasi bagi imigran 

legal yang meliputi belajar 

bahasa inggris dan 

pembayaran denda, hukuman 

keras untuk mempekerjakan 

imigran legal, membangun 

pagar di sepanjang perbatasan 

Meksiko, dan mendukung 

tindakan eksekutif Obama.  

Kebijakan Kesehatan  Menghentikan Obamacare, 

mengizinkan asuransi dijual 

secara lintas negara, biaya 

premi harus dapat dikurangi 

dari pajak, memblokir hibah 

ke negara bagian untuk 

Medicaid dan cost sharing.  

Memperluas Obamacare, 

menentukan tiga kali 

kunjungan sakit gratis 

sebelum dikenakan biaya 

berobat, kredit pajak dan 

premi dan pengeluaran tidak 

terduga, masing-masing lebih 

dari 8.5 persen dan 5 persen 

dari pendapatan. Perluas 

Medicaid melalui dana 

pendamping 100% ke negara 

bagian.  

Pendapat mengenai Aborsi Terdapat perubahan sikap, 

saat ini mendukung hukum 

untuk larangan aborsi, 

kecuali dalam kasus 

pemerkosaan, incest,  dan 

pengecualian untuk kesehatan 

Ibu, mendukung layanan non-

aborsi yang disediakan oleh 

planned parenthood.  

Sangat mendukung untuk 

tidak menentang pembatasan 

aborsi pada akhir kehamilan 

(kecuali untuk kesehatan 

ibu), hakim harus melindungi 

hak-hak perempuan. Tidak 

mendukung pembubaran 

planned parenthood.  
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Kebijakan Pajak Menurunkan tarif pajak 

perusahaan menjadi 15 

persen, rencana pajak Trump 

akan menelan biaya sebesar 

US$ 9.5 Triliun dari 

pemerintah federal. 

Peningkatan pajak untuk 

mereka yang berpenghasilan 

tinggi. Pajak baru sebesar 

43,6 persen untuk 

penghasilan di atas 5 juta 

Dollar Amerika. Rencana 

pajak Clinton diperkirakan 

mendapatkan $200 juta 

hingga $500 juta dalam 

pendapatan yang lebih tinggi 

untuk pemerintah federal.  

Kebijakan Ekonomi Mendeklarasikan Tiongkok 

sebagai manipulator mata 

uang. Satu kali pemulangan 

uang tunai dari perusahaan 

yang ada di luar negeri 

dengan tarif pajak sepuluh 

persen, diikuti dengan 

berakhirnya penangguhan 

pajak atas pendapatan 

perusahaan yang diperoleh dr 

luar negeri.  

Upah minimum yang lebih 

tinggi, dorongan untuk 

pembagian keuntungan 

perusahaan melalui kredit 

pajak selama dua tahun.  

Kebijakan Pendapatan 

Minimum 

Komentar yang berubah-

ubah. Dalam pidato bersama 

Partai Republik Trump 

mengatakan upah terlalu 

tinggi, kemudian mengatakan 

bahwa $7,25 per jam terlalu 

rendah dan pekerja harus 

mendapatkan lebih banyak. 

Membiarkan negara 

menentukan upah minimum.  

Clinton mengajukan 

permohonan untuk 

meningkatkan upah minimum 

menjadi $12 secara 

keseluruhan.  

Pendapat mengenai Konflik 

dengan Irak  

Trump mengklaim bahwa ia 

menentang perang Irak 

sebelum invasi, tetapi ada 

sebuah rekaman dari tanggal 

12 September yang 

menyatakan bahwa ia ragu-

ragu dalam mendukung hal 

tersebut. Trump 

mengungkapkan 

kekhawatiran mengenai biaya 

dan arah perang beberapa 

Clinton memilih untuk 

mengautorisasi kekuatan 

militer di Irak, kemudian 

pasukan yang menentang 

menjadi semakin banyak dan 

didorong untuk mundur.  
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bulan setelah dimulai.  

Pendapat mengenai Global 

Warming 

Trump pernah memposting di 

sosial media Twitter bahwa 

“Konsep pemanasan global 

diciptakan oleh Tiongkok 

untuk membuat manufaktur 

Amerika tidak kompetitif”. 

Trump mengatakan akan 

menegosiasikan kembali 

peran dan kewajiban Amerika 

di bawah kesepakatan iklim 

global Amerika.  

Mendukung sistem cap-and-

trade wajib untuk 

mengurangi emisi karbon 

dioksida sebanyak 80 persen. 

Keraguan yang ditujukan 

kepada pengeboran di kutub 

utara tetapi bukan seruan 

untuk berhenti.  

Pendapat mengenai 

Perizinan Senjata  

Mendukung hak amandemen 

ke-2, menentang undang-

undang kontrol senjata baru, 

menegakkan hukum yang 

ada, memperbaiki sistem 

kesehatan mental kita yang 

rusak, membela hak pemilik 

senjata yang patuh terhadap 

hukum, memungkinkan 

personel militer untuk 

membawa senjata di 

pangkalan militer dan pusat 

perekrutan. 

Mendukung larangan 

penyediaan senjata yang lebih 

ketat, pemeriksan latar 

belakang untuk penjualan 

senjata dalam jumlah besar, 

menciptakan lebih banyak 

undang-undang untuk 

kepemilikan senjata.  
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Pendapat dalam Trans – 

Pacific Partnership (TPP) 

Trump telah memaki semua 

perjanjian perdagangan 

termasuk TPP, mengatakan 

bahwa TPP tidak 

dinegosiasikan dengan baik 

dan ketentuan harusnya 

dibuat lebih menguntungkan 

bagi Amerika Serikat.  

Clinton lebih dipandang 

dalam pendapatnya mengenai 

TPP, ketika masih menjabat 

sebagai sekertaris negara, 

Clinton dan staff nya bekerja 

untuk melewati dan 

menyelsaikan perjanjian 

melalui TPP. 

Tabel 1.1 Perbandingan pendapat Trump dan Clinton selama masa kampanye. 

(Source: Harian Online Diffen.com) 

     Dilihat dari perbandingan di atas, Trump terlihat beberapa kali mengubah 

pandangan soal isu-isu tersebut contohnya mengenai senjata dan aborsi. Trump 

terlihat tidak konsisten dalam beberapa hal, namun kemudian tetap terpilih 

sebagai Presiden. Menurut media Liputan6, terdapat beberapa faktor yang 

mengantarkan Trump sebagai pemenang dalam pemilu Amerika Serikat, 

diantaranya: 

1. Trump Bukan Seorang Pengacara. 

     Pengacara telah menjadi satu faktor penting bagi dunia politik di 

Amerika Serikat dan politik secara umum. Pengacara sangat ahli dalam 

berargumen, pandai bercakap dan sangat cerdas. Citra pengacara di 

Amerika Serikat sudah dikenal sebagai salah satu pekerjaan yang sulit 

untuk dipercaya karena banyak dari mereka yang hanya membuang waktu 

dan berbuat curang. Jika Trump menjadi Presiden, ia diyakini mampu 

menyelesaikan masalah tersebut. 
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2. Trump Berbicara mengenai Apa yang Ia Pikirkan 

     Selain bukan dari golongan pengacara, Trump juga bukan seorang 

politisi. Ia adalah seorang pengusaha, oleh karena itu ia dianggap mengerti 

apa yang ia katakan melalui pikirannya dan hal tersebut merupakan 

sesuatu yang jujur.  

3. Trump Memerangi Narkoba 

     Trump telah mengindikasikan dari waktu ke waktu bahwa ia akan 

memerangi narkoba dengan caranya sendiri karena ia juga bukan seorang 

pengguna narkoba.  

4. Trump Tidak Bergerak Lambat 

     Salah satu permasalahan di setiap pemerintahan adalah lambatnya 

pergerakan di dalam pemerintahan itu sendiri. Kemampuan Trump dalam 

memecahkan masalah sendiri dan juga kecerdasannya dipandang tidak 

akan membiarkan stagnansi terjadi di dalam pemerintahannya jika ia 

terpilih.  

5. Trump Memiliki Hubungan yang Baik dengan Pihak Asing 

     Trump telah menjalani bisnis selama puluhan tahun di seluruh dunia 

dan hampir seluruhnya berjalan dengan sukses. Hal tersebut terjadi 

lantaran Trump menanam investasi hampir di seluruh dunia dan 

membangun relasi yang baik dengan rekan bisnisnya. Nilai investasi nya 

berada di kisaran US$7 miliar hingga US$9 miliar. Hal tersebut 

membuktikan bahwa Trump mengerti bagaimana membangun relasi yang 

baik dengan orang dari seluruh dunia. 

6. Trump Memiliki Kebijakan Keamanan Sendiri 

     Trump adalah seorang pebisnis yang selalu memikirkan mengenai 

ekonomi. Selain ekonomi, kebijakan keamanan juga perlu ditegakkan. 
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Oleh karena itu, Trump juga diyakini dapat menjaga stabilitas keamanan 

dengan kebijakan yang ia buat sendiri. 

7. Trump Memiliki Ide yang Bagus untuk Kemajuan Pendidikan  

     Saat Trump menyampaikan pidato mengharukan mengenai pendidikan, 

ia menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi anak-anak di Amerika untuk 

tidak merasakan bangku sekolah. Trump yakin bahwa Departemen 

Pendidikan telah membuang banyak anggaran untuk pendidikan yang 

tidak perlu. Untuk itu jika ia menjadi Presiden, ia tidak akan membiarkan 

hal semacam ini terjadi kembali.  

8. Trump Sangat Paham mengenai Cara Kerja Sektor Ekonomi 

     Trump memahami bagaimana cara menghasilkan uang, jika dihitung 

secara skala, Trump merupakan salah satu pebisnis yang memiliki 

segudang pengalaman dalam bidang perekonomian dan ia dapat meraih 

kesuksesan besar dalam hal tersebut.  

    Dalam pidato kemenangannya, Trump menyerukan kepada rakyat Amerika 

untuk bersatu setelah kampanye yang sangat memecah belah. Bersamaan dengan 

terpilihnya Trump, pasar-pasar saham global dan perdagangan Amerika Serikat 

mengalami keanjlokan, di mana hal ini dianggap merefleksikan kekhawatiran 

investor akan arti terpilihnya Trump sebagai Presiden baru Amerika Serikat 

terhadap ekonomi dan perdagangan. Segera setelah Trump dilantik, Trump 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan 

banyak pihak baik dalam maupun luar negeri Amerika Serikat. Pasca dilantik, 

Trump mengeluarkan beberapa kebijakan yang kontroversial, tidak sedikit 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Trump mengguncang kondisi 

geopolitik, bahkan ekonomi dunia. Beberapa di antara kebijakan tersebut adalah 
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penurunan tingkat pajak, larangan masuk untuk imigran, pembatasan ekspor 

teknologi canggih, dan kebijakan tarif. Di antara empat kebijakan tersebut, 

kebijakan tarif merupakan yang rentan memicu perang dagang. Kebijakan tarif 

oleh Amerika Serikat akan memicu aksi saling balas. Menurut Ketua Dewan 

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, penerapan 

tarif sengaja dilakukan oleh Trump untuk membatasi impor sehingga memicu 

produksi dalam negeri. Meskipun rangkaian kebijakan tersebut dapat memicu 

defisit fiskal, namun Trump tetap optimis dengan berbagai langkah yang ia buat 

(Fauzia, 2018). 

     Donald Trump mengatakan bahwa “America First” akan menjadi motto yang 

dijalankan selama masa pemerintahannya. Sesaat setelah menyatakan hal tersebut, 

Trump dipanggil oleh America First Committee (Rauchway, 2016). AFC sendiri 

berdiri pada September 1940 dan dikenal sebagai sebuah komite yang menolak 

potensi intervensi Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia ke II. Seruan Trump 

mengenai jargon “America First” memicu kekhawatiran dan kritik yang sama 

seperti seruan Trump mengenai nasionalisme. Sekutu Amerika Serikat bahkan 

khawatir bahwa seruan tersebut menggambarkan isolasionisme baru. Menepis 

berita tersebut, salah satu penasehat Trump mengatakan bahwa seruan tersebut 

adalah sebuah gema ketidaksengajaan yang tidak akan “kembali ke aspek 

negatif”.  

     Seperti dikutip dari berita Media Indonesia (2018), terdapat dua perkembangan 

penting yang berlangsung dalam pemerintahan Presiden Trump. Pertama, 

pemberhentian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson yang 

digantikan oleh mantan direktur CIA, Mark Pompeo. Kedua, Trump didampingi 
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oleh Pompeo mendeklarasikan perang dagang terhadap Tiongkok. Di permukaan, 

hal ini terlihat seperti reposisi biasa, namun jika dibedah lebih dalam akan 

nampak nuansa pergeseran yang strategis yakni eskalasi rivalitas Amerika Serikat 

dengan Tiongkok. Sejak 2010 tidak kurang dari US$80 miliar investasi Tiongkok 

menopang sektor industri padat karya Amerika Serikat. Volume interdependensi 

tumbuh sekitar 5% setahun (menurut survei IMF 2015). Pada gilirannya Tiongkok 

ialah mitra ekonomi terbesar AS mengalahkan Jepang dan Uni Eropa. Pada era 

Presiden Barack Obama, solusi yang ditempuh ialah membentuk Trans-Pacific 

Partnership (TPP) sebuah kemitraan dagang lintas benua beranggotakan 12 

negara, termasuk rival klasik Tiongkok di Asia Tenggara seperti Filipina dan 

Vietnam serta adidaya ekonomi Jepang. Tujuannya menciptakan sebuah zona 

perdagangan bebas multilateral berstandar tinggi (WTO plus). 

     Pada 2015 TPP berhasil menuntaskan negosiasi internal mereka dan Obama 

secara resmi menyatakan telah berdiri sebuah lembaga perdagangan baru yang 

sportif dan efektif. Sindiran politik untuk tim RCEP (Regional Comperhensive 

Economic Partnership) yang masih tanpa hasil. Salah satu penyebabnya ialah 

standar mana yang hendak dirujuk, ASEAN atau Tiongkok dalam RCEP. Di 

tengah kegalauan, pada awal 2017 Beijing kembali melontarkan ide pentingnya 

Asia untuk Asia. Artinya, kekuatan non-Asia seperti Amerika Serikat harus 

disingkirkan. Hal ini tentu berkaitan dengan perubahan kebijakan Amerika Serikat 

di bawah Trump yang keluar dari TPP lalu memilih pendekatan bilateral intensif 

untuk menarik sekutu bisnis Tiongkok. Sebagai balasan Tiongkok mengajak 11 

anggota TPP yang tersisa membuat wadah lain, Free Trade Agreement of the Asia 

Pacific (FTAAP). 
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     Dua tahun pasca dilantiknya Donald Trump, hubungan antara Amerika Serikat 

dan Tiongkok juga memanas. Terjadinya perang dagang antara kedua negara ini 

disebabkan oleh Amerika yang menganggap bahwa Tiongkok telah melanggar 

banyak kesepakatan yang merugikan pihak Amerika Serikat. Perang dagang ini 

ditandai dengan Trump yang mengenakan pajak sebesar US$ 325 Miliar. Masalah 

ini sesungguhnya telah berlangsung sejak era Obama, di mana Obama berjanji 

akan menindak tegas Tiongkok untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya, 

namun hingga tongkat kepemimpinan berpindah, hal tersebut belum terlaksana 

(VOA Indonesia). Namun, bukan Trump namanya jika tidak menggunakan 

negosiasi. Sekalipun Trump mengenakan tariff yang besar dan mengancam untuk 

memberikan sanksi lain, Trump dan Amerika masih membuka kesempatan bagi 

Tiongkok untuk melakukan negosiasi ulang sehingga mencapai kesepakatan yang 

menguntungkan bagi kedua belah pihak.  

      Donald Trump yang memiliki nama lengkap Donald John Trump adalah putra 

dari Fred Trump seorang ahli pembangunan dan pemasaran Real Estate kota New 

York. The Kew-Forest School adalah tempat ia bersekolah dahulu, namun ketika 

ia berusia 13 tahun terjadi kekacauan di sana dan akhirnya Trump dikirim ke 

Akademi Militer New York. Orang tuanya sangat berharap jika Trump dapat 

menjadi seorang yang tangguh. Hal tersebut menjadi kenyataan, ia memperoleh 

beberapa penghargaan akademis dan mampu menjadi kapten tim baseball 

(Husein, 2017). Donald Trump yang saat ini kita ketahui melalui artikel, berita, 

serta ucapan-ucapannya yang kontroversial adalah hasil dari apa yang Trump 

jalani dan lewati dalam setiap proses kehidupannya mulai dari ketika ia kanak-

kanak, remaja, hingga dewasa seperti saat ini. Pola asuh dan lingkungan hidup 
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juga berpengaruh terhadap apa yang membentuk kepribadiannya seperti Trump 

yang diketahui publik saat ini. Hal-hal tersebut mungkin juga berpengaruh 

terhadap sudut pandangnya dalam berpolitik dan cara-caranya memutuskan 

kebijakan luar negeri yang dirasa sesuai dengan negara Amerika Serikat yang kini 

di bawah pimpinannya.  

     Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik dan penampilan publik Donald 

Trump memiliki implikasi terhadap berbagai kebijakan yang dibuatnya, termasuk 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Oleh sebab itu penulis bermaksud untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai hubungan antara Political Psychological Profiling 

dari Donald Trump dan implikasinya dalam pembuatan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat.  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apa saja karakter personal dan faktor idiosinkratik Donald Trump dilihat dari 

pendekatan Political Psychological Profiling yang relevan dengan analisis 

kebijakan luar negeri Amerika serikat yang relevan dengan teori Decision Making 

Process? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 1. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hubungan antara karakter personal 

dari Donald Trump memberi implikasi terhadap kebijakan politik yang ia buat 

untuk Amerika Serikat.  

 2. Untuk memetakan dan menjelaskan karakter personal Donald Trump dan 

faktor idiosinkratik Donald Trump dari sudut pandang Political Psychological 

Profiling.  
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3. Menjelaskan implikasi faktor idiosinkratik Donald Trump terhadapa kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Psikologi  

Untuk memperkaya kajian ilmu Hubungan Internasional dengan menjelaskan 

kontribusi ilmu Psikologi bagi analisis Hubungan Internasional melalui Decision 

Making Theory dan untuk menambah kajian pustaka dalam bidang Hubungan 

Internasional dan Psikologi. 

b. Bagi Pemerintah Indonesia 

Mengetahui profil psikologis dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang 

banyak menjalin kerjasama dengan Indonesia dapat membuat pemerintah 

Indonesia lebih mudah dalam “menghadapi” Donald Trump sehingga hubungan 

bilateral kedua negara tetap berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah 

pihak.  

1.5 Sistematika Penulisan 

     Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi 

latar belakang penelitian ini, rumusan masalah berupa dua pertanyaan penelitian, 

manfaat penelitian ini untuk ilmu Hubungan Internasional, untuk ilmu Psikologi, 

dan bagi pemerintah Indonesia, tujuan dari penelitian ini, serta berisikan 

sistematika penulisan yang menjelaskan bagian-bagian dari tesis ini.  

     Bab kedua memuat kerangka berpikir yang meliputi tinjauan pustaka yang 

berasal dari buku, jurnal, dan juga penelitian-penelitian yang serupa. Bagian ini 

juga memuat teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori 
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pembuatan keputusan (decision making), teori kepribadian, teori Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat, dan teori Faktor Idiosinkratik Pemimpin.   

     Bab ketiga memuat penjelasan mengenai metodologi yang digunakan oleh tesis 

ini yaitu Political Psychological Profiling. Penjelasan tersebut meliputi penjelasan 

pemilihan metode, penjabaran mengenai metode kualitatif, penjabaran mengenai 

Political Psychological Profiling beserta teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data atau data analysis yaitu psikobiografi, sumber identitas (source 

of identity), kunci transisi kehidupan (key life transition), dan isu-isu penting 

psikologis (pscyhology salient issues). 

    Bab keempat memuat pembahasan hasil penelitian, di mulai dari perbandingan 

kebijakan politik Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama hingga 

berpindah tangan ke Donald Trump, kebijakan-kebijakan dan sikap Trump pasca 

dilantik sebagai Presiden, psikobiografi Trump yang bercerita mengenai 

kehidupan Trump sejak kecil hingga menjadi Presiden Amerika Serikat, 

implementasi kepribadian Donald Trump terhadap kebijakan politik Amerika 

Serikat, dan gambaran serta analisis singkat hubungan Amerika Serikat – 

Tiongkok.  

     Bab terakhir yaitu bab kelima memuat kesimpulan penelitian dan saran untuk 

peneliti selanjutnya, diikuti dengan daftar pustaka dan referensi yang digunakan 

dalam penelitian ini.  

 

 

 




