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D
onald Trump, presi
den ke-45 Amerika 
ini selalu menjadi 
perbincangan publik 
dunia. Pernyataan 
dan langkahnya 
seolah tidak pernah luput dari 

kontroversi, khususnya kebijakan 
ekonomi-politikluar negerinya.

Di bidang ekonomi, Trump melontarkan 
perang dagang dan penuh ancaman dengan 
Cina, Trump membatalkan atau menarik diri 
dari Trans Pasific Partnership (TPP). Pada
hal, Amerika adalah inisiator kemitraan 
strategis ekonomi itu. Tentu saja langkah ini 
membuat ekonomi berkontraksi cukup kuat. 
Menyusul adalah kebijakan pembuatan 
tembok pembatas yang membentang di 
sepanjang perbatasan Amerika dan Meksiko.

Tidak hanya sampai di situ, Trump me
ngeluarkan kebijakan imigrasi yang kontro
versial, yakni dengan membatasi dan memu
langkan ribuan imigran, bahkan mengeluar
kan “executive order” melarang warga negara 
dari beberapa negara berpenduduk Muslim 
untuk masuk Amerika. Kebijakan tersebut 
tentu saja ditentang keras dan mendulang pro
tes serta perlawanan, baik dari dalam mau
pun luar negeri, juga dari kubu partai Republik 
yang mengusung Trump menjadi presiden.

Puncaknya adalah ketika Trump menge
luarkan keputusan yang mengakui, Yerusa
lem Timur sebagai ibu kota bagi Israel dan 
akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika 
di Tel Aviv ke Yerusalem Timur. Sontak saja, 
keputusan itu mendulang reaksi keras dari 
masyarakat internasional, baik dari sekutu 
Amerika sendiri maupun negara yang selama 
ini berseberangan dengan Amerika. Kecaman 
dan penolakan mengalir deras dari komuni
tas internasional. Trump tetap tidak berge
ming, bagi Trump, keputusan yang diambil
nya ini adalah sebuah keberanian langkah 
atau terobosan untuk mendobrak kebuntuan 
solusi damai bagi berdirinya dua negara, 
yakni Palestina dan Israel. Akan tetapi, bagi 
masyarakat internasional, keputusan ini 
mengangkangi akal sehat dan merusak peta 
jalan damai yang selama ini digadang-gadang 
dan diupayakan oleh rakyat Palestina, dunia 
internasional, bahkan Pemerintah Amerika

sendiri. Keputusan ini dikhawatirkan akan 
memicu meluasnya gelombang ekstremisme 
dan radikalisme, yang selama ini dicoba dite
kan dan diperangi secara susah payah.

Bagi masyarakat Muslim, Yerusalem ada
lah “garis merah” yang menyatukan umat 
Islam secara emosional dan spiritual. Umat 
Islam secara umum masih bisa menerima, 
kuat, dan sabar terhadap perlakuan semena- 
mena yang dilakukan oleh Israel dan pendu
kungnya. Hal ini salah satunya karena Yeru
salem masih bisa diakses. Masyarakat Mus
lim sejak dulu sangat tahu dan paham, ba- 
gaimanaperlakuan Israel terhadap rakyat 
Palestina yang didukung Amerika.

Kita tentu tidak lupa bagaimana kebijak
an Amerika yang selalu memveto keputusan 
PBB terkait dengan sanksi kepada Israel, 
meskipun Israel ugal-ugalan serta mengang
kangi norma-norma internasional dan kema
nusiaan. Kita mahfum selama ini Amerikalah 
yang mendukung bahkan melindungi Israel 
dengan sekuat tenaga.

Bahkan di tangan Trump, simbolis du
kungan dan keberpihakan kepada Israel itu 
semakin nyata, terang benderang, dan berani. 
Pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota 
Negara Israel adalah simbol nyata, di mana 
sebenarnya Amerika berdiri dan untuk siapa 
Amerika bekeija selama ini terkait Palestina. 
Untuk jalan damai? Untuk tata dunia yang 
lebih baik? Saya rasa tidak! Sekali lagi tidak! 
Amerika di tangan Trump, telah mengobar
kan kebencian, mengobarkan permusuhan 
antarkelompok manusia, dan membuat stabi
litas kawasan dan dunia menjadi terancam!

M e w a s p a d a i T ru m p
Wajah politik Amerika sekarang bisa 

dilihat dari sosok Trump dengan tipikal gaya 
berbicara ceplas-ceplos, vulgar, dan meledak- 
ledak. Gaya bicaranya apa adanya, apa yang 
ada dalam hati dan pikiran diekspresikan 
melalui kata-kata bahkan sikap dan kebijak
annya. Maka itu, kita akan bisa melihat 
pernyataan-pernyataan politik Trump juga 
jelas, tegas, dan apa adanya. Bahasa-bahasa 
politik yang memutar dan bersayap sangat 
sulit dijumpai dari sosok Trump.

Latar belakang Trump sebagai pengusa
ha, memengaruhi gaya berpikir dan bertin
dak yang secara sederhana bisa dikategorikan 
pragmatis. Gaya pragmatis ini juga meme
ngaruhi dan terbawa dalam perilaku politik 
Trump yang pragmatis, berani mengambil 
risiko, serbacepat, dan dapat begitulah kira- 
kira. Kalkulasi yang serba-'njelimet' seolah 
hilang dari kamus Trump. Ketiga adalah ori
entasi Trump yang meletakkan kepentingan

Amerika adalah nomor satu, America first 
memengaruhi setiap pilihan kebijakannya, 
baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, 
maupun pertahanan-keamanan Amerika.

M e n y ik a p i AS d i b a w ah  T ru m p
Aura ketidaksukaan Amerika di bawah 

Trump kepada negara-negara berpenduduk 
Muslim melalui kebijakan luar negerinya 
sangat jelas terpancar. Hal ini perlu disikapi 
dan perlu diwaspadai oleh para pemimpin 
negara Islam. Padahal sebelumnya, pada era 
Obama, ruang dialog terbuka dan trust kepa
da Amerika sudah mulai membaik, soft diplo- 
macy pada awal era Obama dengan Menlu 
(secretary ofState) Hillary Clinton menam
pakkan hasil yang lumayan positif bagi wajah 
Amerika. Padahal, citra Amerika sebelumnya 
di bawah komando Presiden JW Bush Jr 
sangat buruk. Sekarang, pada era Trump, 
citra Amerika kembali terpuruk.

Oleh karena itu, untuk menyikapi kepu
tusan Trump terkait Yerusalem Timur, ada 
beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh 
masyarakat internasional, termasuk Indo
nesia. Segera dibangun akselerasi komunikasi 
yang intensif dan berkelanjutan terkait isu 
perdamaian Palestina-Israel, yang tidak 
hanya basa-basi, tetapi juga benar-benar 
harus diperjuangkan dengan komitmen serta 
langkah tegas dan konkret terkait dengan 
proses penjajahan Palestina oleh Israel.

Indonesia dan negara-negara Islam harus 
mengambil prakarsa yang cerdas menyiasati 
strategi politik Amerika. Secara kekuatan 
ekonomi, politik, dan militer Amerika, Israel, 
dan sekutu-sekutunya sangatlah kuat, jangan 
sampai menentukan pilihan langkah politik 
yang tidak cermat; vis a vis yang bisa 
berdampak pada kerugian bagi perjuangan 
berdirinya Negara Palestina. Negara-negara 
yang tergabung dalam solidaritas Palestina 
dan antipenjajahan segera menekan Israel 
dan Amerika sekuat dan kekerasan mungkin 
secara politik dan ekonomi, demi memba
talkan pengakuan sepihak atas Yerusalem 
Timur sebagai ibu kota Israel.

Negara-negara pendukung berdirinya 
Negara Palestina harus bersatu, tidak boleh 
ada yang bermain mata dengan Israel, Ame
rika, dan sekutunya dengan melakukan pe- 
mufakatan-pemufakatan egois untuk kepen
tingan sendiri, dengan menggadaikan kepen
tingan perdamaian dan kemerdekaan Pales
tina. Diplomasi yang biasa-biasa perlu diting
galkan, perlu dicari proses diplomasi damai 
yang lebih cepat dan efektif demi stabilitas 
kawasan, demi berdirinya Negara Palestina 
dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. ■


