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BAB II 

GAMBARAN PEMILIHAN UMUM AMERIKA SERIKAT 

Bab ini berisi gambaran atau informasi tentang sistem pemilihan umum 

Amerika Serikat, prinsip-prinsip pemilihan di Amerika Serikat, gambaran hasil 

pemilu presiden 2016 di Amerika Serikat, profil Donald Trump yang meliputi 

perjalanan karir politik Donald Trump, pengalaman politik Donald Trump dan 

dukungan Partai Republik terhadap Donald Trump. 

2.1 Sistem Pemilihan Umum di Amerika Serikat  

Sistem pemilihan umum di Amerika bersifat bebas dan terbuka serta sesuai  

dengan konstitusi Amerika. Pemilihan umum di Amerika berpedoman pada inti  

demokratis seperti kebebasan berbicara dan kesetaraan hak. Tahap pencalonan 

Presiden di Amerika Serikat terlebih dahulu melalui sebuah pemilihan 

pendahuluan atau biasa disebut kaukus (pertemuan tertutup antar tokoh partai 

politik). Kaukus diadakan di setiap negara bagian untuk menentukan calon-calon 

dari partai yang akan mengikuti konvensi nasional di mana konvensi nasional 

sendiri merupakan ajang pertemuan tingkat nasional sebuah partai negara bagian 

yaitu orang-orang yang terpilih melalui pemilihan pendahuluan atau kaukus atau 

konvensi-konvensi partai negara bagian. Pada konvensi nasional, calon-calon 

partai hasil kaukus akan diseleksi dan salah satunya kemudian ditetapkan sebagai 

kandidat presiden. Konvensi partai negara bagian dilakukan bertahap dimulai dari 

konvensi-konvensi lokal (local convention) atau pertemuan-pertemuan partai 

tingkat Kota (township) di suatu negara bagian untuk memilih delegasi yang akan 

menghadiri konvensi di tingkat selanjutnya yaitu konvensi wilayah (county). 
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Kemudian dari konvensi wilayah selanjutnya dipilih beberapa delegasi negara 

bagian yang akan menuju ke konvensi nasional (national convention).1  

Tujuan utama dari diadakannya pemilihan delegasi adalah untuk 

menentukan kandidat presiden dan wakil presiden dalam konvensi nasional partai. 

Para delegasi terlebih dahulu mengucapkan sumpah pada saat memilih kandidat 

presiden dan wakil presiden yang biasanya sudah ditentukan para pemilih delegasi 

di masing-masing negara bagian. Namun terkadang beberapa delegasi juga 

diizinkan sepenuhnya untuk memilih sendiri kandidat presiden dan wakil  

presiden berdasarkan penilainnya. Pemilihan kandidat presiden dan wakil 

presiden melalui konvensi partai pertama kali dilakukan tahun 1808 saat petinggi 

Partai Federal mengadakan pertemuan di New York dalam rangka mengatur 

strategi pencalonan kandidat Presiden dan wakil Presiden2. Berdasarkan hal 

tersebut maka untuk menjadi kandidat pesiden dan wakil presiden dari sebuah  

partai politik maka kandidat tersebut terlebih dahulu harus bersaing dalam 

meyakinkan para pemilih pada pemilihan pendahuluan dan local convention, 

county convention, congressional district dan state convention. Jika kandidat 

mampu memenangkan banyak suara para pemilih maka kandidat tersebut semakin  

besar peluangnya untuk memenangkan nominasi kandidat presiden dan wakil 

presiden partai tersebut. Setelah selesainya penyelenggaraan pemilihan dari 

berbagai tingkatan konvensi-konvensi tersebut, maka akan diketahui siapa calon 

kuat pemenang nominasi kandidat presiden dan wakil presiden partai tersebut 

dalam konvesi nasional nantinya. 

                                                           
1  Marthen Napang, 2005,  Pengantar Kajian demokrasi pemilihan Presiden Amerika, Makassar: 

Yusticia Press, hal. 51. 
2  James MacGregor Burn et al, 1994, Government By The People, New Jersey: Prantice Hall, 

hal. 227 
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Oleh sebab itu,  menjelang dilakukannya konvensi nasional  partai, para 

kandidat sudah mempersiapkan diri dan bahan kampanye dalam partainya sendiri  

dari suatu negara bagian ke negara bagian lainnya. Selain itu, para kandidat 

beserta partai akan melakukan penelitian langsung dan polling untuk mengukur  

dan mengetahui sejauh mana mereka mampu memenangkan nominasi dalam 

konvensi nasional partainya. Namun bagi calon presiden yang ingin kembali 

mencalonkan dirinya untuk masa jabatan yang kedua hanya perlu 

memberitahukan keinginannya itu pada partainya yang secara tradisi akan 

menerima. 

Saat masa kampanye, manajer kampanye biasana memegang peranan begitu 

penting. Biasanya manajer bertugas mengatur strategi kampanye, mulai dari 

mempersiapkan pidato, tempat, waktu, pertemuan-pertemuan sampai pada kostum 

dan gaya penampilan kandidat presiden yang didukungnya. Perang strategi 

manajer kampanye akan  tergambar klimaks dalam debat kandidat presiden. Pada 

momen ini  terjadi saling  serang  di antara  kandidat menyangkut  berbagai  isu 

termasuk sikap dan perilaku hidup kandidat lawan di masa lalu. Umumnya  

masing-masing kandidat bersama manajer kampanyenya akan melakukan latihan 

persiapan debat yang menghabiskan waktu hingga berjam-jam sebagai persiapan 

ketika menghadapi debat sesungguhnya nanti. 

2.2 Prinsip-Prinsip Pemilihan di Amerika Serikat  

Secara umum, pemilihan umum Presiden di Amerika Serikat menganut 

beberapa prinsip. Prinsip-prinsip yang dianut dalam pemilihan umum presiden 

Amerika Serikat hingga saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

A. Regularly Scheduled Election. 
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Maksudnya adalah bahwa pemilihan umum federal diselenggarakan 

secara terjadwal dan teratur dengan tanggal pemilihan yang tetap. 

Biasanya pemungutan suara para pemilih dilakukan pada hari Selasa 

pertama setelah hari Senin pertama di bulan November pada tahun-

tahun genap pemilihan.3  

B. Fixed dan Staggered Term 

Artinya adalah pemilihan diselenggarakan untuk memilih pejabat  

publik  yang  akan  mengisi jabatan-jabatan  tetap  maupun tidak  tetap  

yang  telah diatur dengan undang-undang. Masa jabatan tetap meliputi 

masa jabatan DPR (The House) selama dua tahun, presiden selama  

empat  tahun  dan  senat  selama enam  tahun. Sedang masa jabatan 

tidak tetap diartikan, bahwa tidak semua  jabatan-jabatan publik di 

atas dalam waktu pemilihan yang sama seluruh anggota DPR dipilih 

setiap dua tahun dan  sepertiga anggota senat  dipilih  dalam pemilihan 

yang sama, serta presiden dipilih setiap empat tahun. Pemilihan umum 

(General Election) merupakan pemilihan presiden bersamaan dengan 

seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota senat. Sedang dalam 

pemilihan masa pertengahan (Term  Election)  yaitu  dua tahun  

setelah pemilihan  umum  (General Election),  hanya seluruh anggota 

DPR dan sepertiga anggota senat yang dipilih karena saat itu masa 

jabatan presiden baru berjalan dua tahun dari masa jabatan empat 

tahun. Anggota DPR dan para senator dapat mencalonkan diri kembali 

dan kebanyakan terpilih kembali tanpa batasan masa jabatan. 

Sebagaimana diketahui masa jabatan The House of Representative 
                                                           
3 Marthen Napang, 2008,  Pemilihan Presiden Amerika, Makassar: Yusticia Press, hal. 3. 
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(DPR) adalah dua tahun, The Senate adalah enam tahun dan The 

President adalah empat tahun. Juga tidak semua jabatan ini berhenti 

pada pemilihan yang sama. Semua anggota DPR berhenti pada 

pemilihan setiap dua tahun, hanya sepertiga dari senator yang  

berhenti  untuk  dipilih  pada  saat  yang  sama. Anggota  DPR  dapat 

mencalonkan diri menjadi senator dan harus menyerahkan kursinya 

tersebut jika ikut bersaing dalam pemilihan senator. Tidak ada  

rangkap jabatan senator dan anggota DPR. Sementara masa jabatan 

presiden tidak dibolehkan  lebih  dari dua jabatan.4  

C. Winner Takes All  

Maksudnya adalah pemilihan dilakukan dengan prinsip  pemenang 

mengambil semua suara electoral yang diperebutkan. Perebutan suara 

electoral ini dilakukan pada setiap negara bagian ditambah di distrik 

Columbia. Jumlah suara elektoral yang diperebutkan adalah sesuai 

dengan jumlah anggota DPR ditambah dua orang senator dari masing-

masing negara bagian dan ditambah lagi dari distrik Columbia 

sebanyak tiga suara elektoral. Para pemilih (electoral) ini yang 

memilih kandidat presiden dan wakil presiden,  dan  partai  meyiapkan  

para  elektor  yang  biasanya  adalah aktivis  partai  tersebut.  Partai  

yang  mendapat  suara  terbanyak  dari  para pemilih yang dinyatakan 

pemenang dan mengambil semua suara elektoral dari  negara  bagian  

tersebut. Para elektor  inilah  yang  nantinya  mengisi kartu pemilihan 

presiden dan kartu pemilihan wakil presiden. Mereka telah disumpah 

sebelumnya untuk memilih   kandidat  presiden  dan   wakil presiden  
                                                           
4  James MacGregor Burn et al. Op. cit., hal. 220. 
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dari  partainya. Oleh  karena itu pada hari pemungutan  dan selesainya  

perhitungan  suara, telah dapat dipastikan kandidat  yang  akan terpilih  

menjadi presiden dan wakil presiden, yaitu yang berhasil 

mendapatkan 270 dari 538 suara elektoral (electoral votes) yang 

diperebutkan berdasarkan prinsip winner takes all. Oleh karena 

pemilihan presiden dikuasai oleh  dua  partai besar Partai  Demokrat  

dan Partai Republik maka perolehan minimal 270 suara elektoral 

tersebut oleh salah satu  kandidat  hampir  selalu terpenuhi. Sehingga  

pemenang presiden dan wakil presiden dapat  diprediksi secara pasti  

meskipun electoral college belum menyatakan pilihannya5.  

D. The Single Member District System 

Artinya bahwa pemilihan dilakukan untuk menentukan hanya satu 

orang pemenang (pemenang tunggal) dari setiap distrik pemilihan  

untuk satu perwakilan atau jabatan: Senator, Kursi dewan perwakilan 

rakyat di kongres atau kursi dewan legislatif di negara bagian. Dengan 

demikian prinsip winner takes all dan single member district ini 

mendorong terciptanya suatu koalisi diantara partai politik untuk 

merebut suara mayoritas atau setidak-tidaknya suara pluralitas guna 

memenangkan pemilihan sekaligus mendorong terbentuknya sistem 

dua partai (besar)6.  

E. The Plurality Rule 

Artinya bahwa pemenang dari pemilihan yang diselenggarakan 

ditentukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu: aturan pluraritas 
                                                           
5  BBC Indonesia, Yang perlu Anda ketahui soal pilpres Amerika Serikat, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37894911, (3/3/2017, 19:22 WIB). 
6  Marthen Napang, 2008,  Pemilihan Presiden Amerika, Makassar: Yusticia Press, hal. 3. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37894911
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(Plurality Rule) adalah kandidat yang mendapat dukungan suara  lebih  

banyak dari kandidat saingannya yang lain dinyatakan sebagai  

pemenang  pemilihan meskipun  tidak  mencapai lebih dari 50%  suara  

yang ikut pemilihan. Hal ini sering kali terjadi bilamana kandidat yang 

ikut pemilihan lebih dari dua orang. Sedangkan yang dimaksud aturan 

mayoritas (Majority Rule) adalah kandidat yang mendapat  dukungan  

lebih  dari  50%  suara  para  pemilih dinyatakan terpilih sebagai 

pemenang pemilihan. Hal ini mudah dipenuhi manakala  kandidat  

yang  mengikuti  pemilihan  tidak  lebih  dari  dua  orang. Dengan 

demikian The Plurality Rule merupakan kemenangan berdasarkan 

suara terbanyak (mayoritas)  relatif,  sedang Majority Rule merupakan 

aturan kemenangan berdasarkan suara terbanyak (Majority) mutlak. 

Dalam pemilihan presiden melalui mekanisme electoral college 

diterapkan aturan mayoritas (Majority Rule), yaitu kandidat pemenang 

harus mendapat  dukungan  50%  ditambah  satu  dari  keseluruhan 

suara elektoral yaitu  50% x 538 + 1 = 270 suara  elektoral (electoral 

votes). Meskipun mungkin kandidat  yang  terpilih  sebagai presiden 

ini tidak memenangkan mayoritas suara rakyat  pemilih atau lebih  

dari  50%  suara  rakyat  pemilih (popular votes). Jika berpatokan 

pada suara rakyat pemilih maka presiden yang terpilih dengan suara 

mayoritas electoral votes tetapi tidak mendapat dukungan  mayoritas  

suara  rakyat pemilih dinyatakan  sebagai  presiden yang  terpilih  

berdasarkan  a  plurality  tanpa  popular  votes7. 

                                                           
7  Pippa Norris, 1997, Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed 

Systems. For Contrasting Political Institutions special issue of the International Political 
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F. The Electoral College 

Artinya adalah  dewan  pemilih  yang  terdiri  dari  para elektoral yang 

terpilih dengan aturan winner takes all dalam pemilihan 50 negara 

bagian dan distrik Columbia. Para pemilih (elektor) inilah yang 

mempunyai  hak  untuk memilih  presiden  dan  wakil presiden sesuai 

sumpahnya untuk memilih kandidat dari partainya. Saat memberikan 

suara pilihannya para pemilih (elektoral) ini tetap berada dan 

berkumpul di ibukota negara bagiannya masing-masing dengan 

mengisi kartu pemilihan presiden dan kartu pemilihan  wakil presiden. 

Meskipun pada tahap pencalonan partai-partai mencalonkan presiden 

dan wakil presiden dalam satu paket, namun para pemilih (elektoral) 

melakukan pemilihan keduanya dipisahkan. Bahkan jika dewan  

pemilih  ini  gagal  melakukan  pemilihan maka pemisahan pemilihan 

presiden dan wakil presiden makin tegas yaitu pemilihan presiden 

dilakukan oleh DPR dan wakil presiden oleh Senat.  

G. Pemilihan Presiden oleh DPR Berdasarkan Amademen XII (1804) 

Artinya ketika dewan pemilih (Electoral College) gagal melakukan  

pemilihan presiden, maka kewenangan untuk memilih presiden  

beralih kepada DPR (The House of Representative). DPR akan 

memilih satu dari 3 (tiga) kandidat presiden yang memperoleh 

dukungan suara tertinggi. Tetapi hak suara DPR dihitung  berdasarkan 

negara bagian. Semua DPR berapapun banyaknya  dari  setiap  negara 

bagian mempunyai satu hak suara. Jadi seluruhnya terdapat 50 hak 

suara sesuai jumlah negara bagian yang boleh memilih presiden. Hak 
                                                                                                                                                               

Science Review Vol 18(3) July 1997: 297-312. 
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DPR untuk memilih presiden hanya berlaku sampai pada sebelum hari 

keempat bulan Mei  berikutnya. Jadi  hak  memilih  DPR  hanya  

berlaku selama 143 hari yaitu terhitung sejak setelah hari Rabu kedua 

bulan Desember pada tahun pemilihan sampai sebelum hari keempat 

bulan Mei berikutnya. Bilamana sampai hari keempat bulan Mei 

tersebut DPR gagal melakukan pemilihan presiden, maka  jabatan  

presiden  di  pangku  oleh  wakil  presiden  yang berhasil  dipilih  oleh  

Dewan  Pemilih  (Electoral  College).  Tetapi  jika dewan  pemilih  

juga  ternyata  gagal  memilih  wakil  presiden  maka  yang memegang 

jabatan presiden adalah wakil presiden hasil pemilihan melalui Senat.  

Ketiadaan presiden yang dipilih oleh DPR tersebut  disamakan dengan 

sebagaimana presiden dalam keadaan berhalangan tetap menjalankan 

jabatannya yaitu meninggal dunia atau ketidakmampuan lain menurut 

konstitusi. Sehingga dengan demikian wakil presiden yang 

berwewenang menjalankannya sampai masa jabatan presiden 

berakhir. DPR yang berhak melakukan pemilihan presiden adalah  

DPR hasil pemilihan yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan  

presiden  yang  akan  dipilihnya tersebut8.  

H. Pemilihan Wakil Presiden oleh Senat  

Masih menurut Amademen XII (1804) yang menjelaskan bahwa 

ketika dewan pemilih (electoral college) gagal melakukan pemilihan 

wakil presiden, maka kewenangan dewan  pemilih  tersebut  kepada  

senat.  Senat  memilih wakil presiden dari dua orang kandidat wakil 

presiden yang memperoleh suara tertinggi. Wakil presiden yang 
                                                           
8  Harun Alrasyid, 2000, Pemilihan Presiden 2000 di Amerika Serikat, hal. 1. 
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terpilih ini akan memegang jabatan presiden manakala DPR gagal 

melakukan pemilihan presiden. Masa berlaku kewenangan senat  

memilih  wakil presiden sama dengan masa berlaku kewenangan DPR 

memilih  presiden yaitu selama 143 hari yaitu terhitung sejak setelah  

hari Rabu kedua bulan Desember pada tahun pemilihan sampai 

sebelum hari keempat bulan Mei berikutnya. Senator yang berhak  

memilih  adalah  sepertiga  senator yang  baru  saja terpilih bersama 

dengan dua pertiga senator yang tidak ikut pemilihan karena masa 

jabatannya belum  berakhir. Jadi ada 100 suara senator yang berhak 

melakukan pemilihan wakil presiden. Pemilihan wakil presiden 

melalui senat ini cukup wajar mengingat wakil presiden adalah  juga 

ketua senat tanpa hak suara. Terkecuali jika dalam pengambilan 

keputusan teradapat suara yang sama atau berimbang di antara  para 

anggota senat  sesuai  konstitusi  Amerika  pasal I  bagian 4. 

2.3 Gambaran Hasil Pemilu Presiden 2016 di Amerika Serikat 

Hasil pemilu AS tahun 2016 menunjukan bahwa Donald Trump 

mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan kandidat presiden Amerika 

Serikat lainnya yaitu Hillary Clinton. Pada akhir penghitungan, dia mendapat 276 

suara (delegasi elekstoral) dari 29 negara bagian. Sementara Hillary Clinton hanya 

mendapat 218 suara (delegasi elekstoral) dari 18 negara bagian. Meskipun Trump 

mendapatkan 210.000 suara lebih sedikit daripada Hillary Clinton, namun Trump 

berhasil memenangi pemilu karena memenangkan lebih dari 270 delegasi 

elekstoral, syarat minimum untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Trump 

sukses menjadi presiden AS karena sistem winner-takes-all (pemenang 
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mengambil semua) di AS, di mana kandidat yang menerima suara terbanyak di 

satu negara bagian mendapatkan semua delegasi elektoral di negara bagian 

tersebut. Jumlah total delegasi electoral college adalah 538, sehingga seorang 

kandidat membutuhkan sedikitnya 270 untuk menang.9  

Setiap negara bagian memiliki jumlah delegasinya sendiri, tergantung pada 

jumlah perwakilan kongres negara bagian tersebut. Kemenangan tak terduga 

Trump didukung oleh kemenangan di swing states seperti Florida, Ohio, 

Pennsylvania, dan North Carolina, serta kesuksesan di Arizona dan Wisconsin, di 

mana persaingan terjadi sangat ketat. Beberapa laporan media mengatakan Trump 

berhasil 29 negara bagian dan meningkatkan jumlah delegasinya menjadi 290. Di 

sisi lain, Hillary Clinton memenangkan 19 negara bagian, termasuk ibukota AS, 

dan hanya menerima 228 delegasi. Hal lain yang menarik untuk disorot adalah 

Trump berhasil mendapatkan 58 persen suara warga kulit putih, sementara Hillary 

Clinton hanya menerima 37 persen. Selain itu, Trump juga menerima 29 persen 

dukungan dari warga Hispanik, meskipun ia telah mengusulkan untuk 

membangun dinding di sepanjang perbatasan AS-Meksiko yang mencegah 

imigran gelap memasuki negara itu.10 

Menjelang pemilihan, biasanya diselenggarakan debat antar kandidat 

presiden. Salah satu dari tiga debat yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini 

mengambil tema utama politik luar negeri Amerika Serikat. Isu-isu yang dibahas 

dalam debat tersebut khususnya menyangkut keamanan nasional, ekonomi dan 
                                                           
9  CNN Indonesia.com, Menanti Presiden Baru Amerika Serikat, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161109060046-134-171346/live-menanti-
presiden-baru-amerika-serikat/, (3/3/2017, 19:22 WIB).. 

10  BBC Indonesia, Siapa yang memilih Donald Trump sebagai Presiden AS?, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37932551, (3/3/2017, 19:22 WIB). 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161109060046-134-171346/live-menanti-presiden-baru-amerika-serikat/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161109060046-134-171346/live-menanti-presiden-baru-amerika-serikat/
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37932551
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perdagangan internasional, serta hubungan bilateral Amerika Serikat dengan 

negara lain.  

Hasil debat mengundang jajak pendapat yang dilakukan berbagai media 

independen dan Clinton dipandang menunjukkan performa yang lebih baik 

daripada Trump. Gallup melaporkan setidaknya dua pertiga perempuan yang 

menyaksikan debat menilai Clinton memenangkan debat atas Trump, sedangkan 

kelompok laki-laki juga memilih Clinton dengan rasio 54% melawan 35% yang 

memilih Trump (Saad, 2016). Hal serupa juga ditunjukkan oleh jajak pendapat 

oleh media lain seperti Vox, The Economist, dan CNN. Keunggulan Clinton dalam 

banyak jajak pendapat perlahan berkurang seminggu jelang pemilihan, ketika FBI 

mengumumkan akan kembali membuka investigasi atas penggunaan email pribadi 

Clinton untuk urusan pekerjaan. Trump, yang mendapatkan keuntungan besar dari 

situasi ini, kemudian berhasil membalikkan prediksi banyak orang. Sekalipun 

mendapatkan jumlah popular vote (suara rakyat pemilih langsung) yang lebih 

sedikit dari Clinton, namun Trump berhasil mengantongi lebih banyak electoral 

vote.11 

Kontroversi dan kurangnya pengalaman Trump tidak menjadikan ia sebagai 

pecundang. Bahkan, salah satu argumen terkuat yang mencoba menjawab 

mengapa Trump bisa menang menunjuk pada karakternya yang terbuka, bicara 

apa adanya, termasuk janji kembali membangun ekonomi Amerika. Ini dilihat 

oleh para pemilih Trump sebagai ciri-ciri pemimpin “karismatis,” pemimpin yang 

kuat, yang bisa membawa Amerika keluar dari krisis mengafirmasi pendapat 

                                                           
11  CNN. 2016 election results – presidential results (daring), diakses dalam 

http://edition.cnn.com/election/results , ( 20 November 2017). 

http://edition.cnn.com/election/results
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Merolla, Ramos, dan Zechmeister tentang pemimpin yang kuat dalam situasi 

krisis. 

2.4 Profil Donald Trump 

Donald Trump atau dengan nama lengkap Donald John Trump adalah putra 

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

New York. Donald Trump lahir di New York City Amerika Serikat pada tanggal 

14 Juni 1946. Beliau adalah seorang pionir program pertelevisian dan juga 

wirausahawan sukses di Amerika Serikat. Donald Trump memiliki tiga saudara 

yaitu dua perempuan dan satu laki-laki. Maryanne Trump Barry adalah kakak 

pertama atau tertua adalah seorang hakim federal. The Kew-Forest School di 

Forest Hills, Queens merupakan tempat sekolah Donald Trump, namun pada 

waktu ia berusia 13 tahun telah terjadi kekacauan disana akhirnya ia dikirim ke 

Akademi Militer New York. Orang tuanya berharap agar Donald Trump mampu 

menjadi sosok seorang yang tangguh. Hal itu menjadi kenyataan, ia memperoleh 

beberapa penghargaan akademis serta mampu menjadi kapten tim baseball pada 

tahun 1964.12  

Selama dua tahun Donald John Trump kuliah di Universitas Fordham, 

setelah itu dia pindah ke Wharton School di Universitas Pennsylvania. Pada tahun 

1968 ia lulus dengan gelar sarjana ekonomi mengambil bidang konsentrasi 

keuangan, kemudian ia bergabung di perusahaan real estate ayahnya. Donald 

Trump mengawali karir di perusahaan milik ayahnya The Trump Organization, 

penyewaan rumah kelas menengah. Proyek pertama yang ia tangani yaitu di 

                                                           
12  Bio., Donald Trump Biography, diakses dalam http://www.biography.com/people/donald-

trump-9511238#synopsis, (3/3/2017, 19:22 WIB). 

http://www.biography.com/people/donald-trump-9511238#synopsis
http://www.biography.com/people/donald-trump-9511238#synopsis
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Cincinnati Ohio untuk melakukan renovasi komplek apartemen Swifton Village. 

Trump Organization dapat meraih keuntungan sebesar US$ 6 juta setelah Donald 

Trump berhasil mengubah 1200 unit komplek apartemen dengan menaikkan tarif 

66% menjadi 100%. Sepanjang perjalanan karirnya Donald Trump juga telah 

sukses mengembangkan bisnis propertinya untuk Javits Convention Center hingga 

membuat ia harus berurusan dengan pemerintah kota New York. Tahun 1977, ia 

menikah dengan wanita bernama Ivana Zelnickova namun mereka bercerai pada 

tahun 1992. Dari pernikahannya dengan Ivana, Donald Trump memiliki tiga orang 

anak bernama Donald Jr, Ivanka dan Eric.13  

Pada tahun 1980 pada saat New York berusaha merenovasi Wollman Rink 

di Central Park, sebuah proyek yang ditargetkan selesai dalam waktu 2,5 tahun 

dan sudah mengeluarkan dana sebesar US$ 12 juta namun hingga tahun 1986 

proyek belum juga selesai. Kemudian sebuah tawaran dari Donald Trump untuk 

menyelesaikan proyek itu diterima dan ia mampu menyelesaikan proyek tersebut 

dalam kurun waktu 6 bulan dengan dana hanya sebesar US$ 2,750,000. Seiring 

berjalannya waktu, sebagai dampak dari resesi pada tahun 1990 Donald Trump 

mulai kesulitan membayar hutang-hutangnya, ia dihadapkan masalah pembayaran 

pinjaman sebesar 1 miliar dolar untuk kasino ketiganya yaitu Taj Mahal dengan 

bunga yang sangat tinggi. Pada tahun 1991 bisnis Trump mengalami kemunduran. 

Akhir tahun 1992 setelah tidak mampu membayar hutangnya, salah satu usahanya 

yakni Trump Plaza Hotel terpaksa merencanakan paket perlindungan dari 

kebangkrutan. Dalam isi rencana tersebut Donald Trump bersedia untuk 
                                                           
13  Denura, Donald Trump, Pengusaha Sukses yang Mengejutkan Jagat Politik AS, diakses dalam 

http://www.netralnews.com/news/persona/read/35472/donald.trump..pengusaha.sukses.yang.m
eng/0, (21/12/2017, 19:22 WIB). 

http://www.netralnews.com/news/persona/read/35472/donald.trump..pengusaha.sukses.yang.meng/0
http://www.netralnews.com/news/persona/read/35472/donald.trump..pengusaha.sukses.yang.meng/0
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memberikan saham dari Hotel mewah itu sebesar 49% kepada Citibank dan 5 

penyandang dana lainnya. Tahun 1992, Donald Trump menikah dengan Marla 

Maples dan kemudian memiliki satu orang anak yang bernama Tiffany. Donald 

Trump juga telah kehilangan 900 juta dolar pada tahun 1994 dari rekening 

pribadinya sendiri serta serta 3,5 milliar dollar pada sektor bisnisnya. Menurut 

anggota Organisasi Trump, Donald Trump tidak mengembalikan semua 

kepemilikan atas Real Estate. Namun para para pemilik akan memberikan 30% 

keuntungan jika bangunan tersebut telah terjual atau selesai dikembangkan. Selain 

perjalanan bisnisnya dibidang properti, Pada tahun 2004 Donald Trump juga 

mengembangkan karirnya dibidang pertelevisian. Donald Trump menjadi 

pembawa acara di NBC acara realitas dan produser eksekutif. Tahun itu juga 

Donald Trump melamar seorang wanita bernama Melanija Kanvs dan kemudian 

menikah pada tahun 2005, dari hasil pernikahannya tersebut, ia dikaruniai seorang 

anak laki-laki. Pada tahun pertama, Donald Trump mendapatkan gaji sebesar 

50.000 dolar per episode, semakin berjalan acara tersebut sukses, kemudian ia 

mendapatkan bayaran sebesar 3 juta dolar per episode.14 Bayaran yang 

didapatkannya pada saat itu merupakan bayaran tertinggi pada bidang 

pertelevisian. Tahun demi tahun karirnya dibidang pertelevisian semakin 

berkembang pesat hingga pada tahun 2007 Trump memperoleh penghargaan atas 

program The Apprentice dengan menerima sebuah bintang di Hollywood Walk of 

Fame. Perjalanan karirnya yang sangat panjang di dunia bisnis properti yang 

sudah membangun berbagai gedung perkantoran, kasino, hotel, lapangan golf, dan 
                                                           
14  Redaksi EduNews.com, Menilik Sosok ‘Kontroversial’ Donald Trump, Presiden Terpilih 

Amerika Serikat, diakses dalam https://www.edunews.id/sosok/menilik-sosok-kontroversial-
donald-trump-presiden-terpilih-amerika-serikat/, (21/12/2017, 19:30 WIB). 

https://www.edunews.id/sosok/menilik-sosok-kontroversial-donald-trump-presiden-terpilih-amerika-serikat/
https://www.edunews.id/sosok/menilik-sosok-kontroversial-donald-trump-presiden-terpilih-amerika-serikat/
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fasilitas bermerek lainnya di seluruh dunia. Berikut adalah daftar perusahaan 

Donald Trump di Amerika. 

Tabel 2.1 
Daftar Perusahaan Donald Trump di Amerika 

No. Nama Perusahaan Bidang Usaha 

1 The Trump Organization Properti / Real Estate 

2 International Hotel & Tower Hotel 

3 The Trump Turnberry Lapangan Golf 

4 Trump Entertainment Resorts, Inc. Kasino 

5 Trump Model Management Agesi Model 

6 Trump Jets LLC Jasa Penyewaan Jet Pribadi 

7 Trump Productions LLC Rumah Produksi Pertelevisian 

Sumber: Investopedia, 2017.15 

Nama Donald Trump melekat dengan bisnis properti atau real estate. The 

Trump Organization punya properti mewah hampir di seluruh dunia. Lokasinya 

antara lain di Virginia, Illinois, Florida, New Jersey, Nevada, California, New 

York, Connecticut, dan Hawaii. New York jadi lokasi favorit Donal Trump untuk 

membeli lahan properti. Selain itu, Trump ini juga memiliki aset properti di 

Kanada, Turki, Panama, Korea Selatan, Filipina India, dan Uruguay. 

Trump International Hotel & Tower di Chicago merupakan salah satu anak 

usaha Trump yang terbilang sukses. Bangunan ini mendapat rating bintang lima 

sejak 2001. The Trump International Hotel & Tower Waikiki Beach Walk juga 

                                                           
15  Investopedia, 2017, The Companies Donald Trump Owns, diakses dalam 

https://www.investopedia.com/updates/donald-trump-companies/, (20 November 2017). 

https://www.investopedia.com/updates/donald-trump-companies/
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menjadi hotel mewah di Hawaii yang mempunyai 462 kamar Trump terus 

membuka hotel di negara-negara lain, tahun ini saja ada pembukaan hotel Trump 

di Vancouver, Canada; Rio de Janeiro, Brasil; Washington D.C., AS; dan Baku, 

Azerbaijan. 

The Trump Organization sudah merambah bisnis lapangan golf sejak 

beberapa tahun lalu. Pada Agustus 2016, ada 17 properti Trump yang dilengkapi 

lapangan golf. The Trump Turnberry di Skotlandia Scotland, yang dulu bernama 

Turnberry Golf Club, merupakan lapangan golf bersejarah tempat 

dilangsungkannya turnamen ternama seperti PGA, LPGA, dan Senior PGA Tour. 

Trump Entertainment Resorts, Inc. yang dulu bernama Trump Hotels and Casino 

Resorts sekarang dimiliki bersama Icahn Enterprises L.P (IEP).  

Dulu perusahaan punya 3 kasino, yaitu terletak di Trump Plaza, Trump's Castle, 

dan Trump Taj. Sayangnya bisnisnya sempat lesu dan terpaksa dijual ke investor 

lain. Sekarnag Trump hanya punya satu kasino yaitu Trump Taj Mahal di Atlantic 

City. Trump Entertainment Resorts pernah berkali-kali menyatakan bangkrut 

yaitu di 1991, 2004, 2009, dan 2014. Trump Model Management adalah agensi 

model milik Trump. Ini merupakan hasil dari ketertarikan Trump di dunia kontes 

kecantikan, yaitu Miss USA pageants dan 'Pageant Place.' Sentient Jets LLC atau 

dikenal dengan Trump Jets LLC adalah perusahaan yang menyewakan jet pribadi. 

Target perusahaan adalah menyewakan pesawat pribadi kepada orang-orang kaya 

dunia dengan tarif per jam. Trump Productions LLC didirikan oleh ayah Ivanka 

Trump itu di 2004. Beberapa acara yang dikenal masyarakat adalah 'The 
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Apprentice', 'Pageant Place', 'The Celebrity Apprentice', dan 'The Ultimate 

Merger'.16 

Hingga karirnya di bidang pertelevisian yang terus berkembang pesat 

sampai pada akhirnya Donald Trump juga masuk dalam dunia perpolitikan. 

Perjalanannya yang berkembang, sampai pada tahun 2016 ia telah berhasil 

memenangkan pilihan presiden Amerika Serikat yang ke-45. Donald Trump 

dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45 pada Januari 2017. Ia 

merupakan presiden Amerika yang memiliki nilai kekayaan terbanyak. Ia berhasil 

mengalahkan calon dari partai Demokrat yaitu Hillary Clinton.  Menurut majalah 

forbes tahun 2016, nilai kekayaan Donald Trump saat menjadi presiden sekitar 3,7 

milyar dollar atau sekitar 49,3 triliun rupiah.17 

2.4.1 Pengalaman Politik Donald Trump 

Donald Trump mulai menunjukan minatnya terhadap politik terlihat ketika 

dia beberapa kali menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam pencalonan 

pejabat Negara. Akhirnya Trump memulai merambah karir politik. Ia mulai 

masuk partai Republik sejak tahun 1987. 

Donald Trump sempat berpindah partai dari Partai Republik ke Partai 

Reformasi pada tahun 1999. Pertama kali Donald Trump mengeluarkan 

pernyataan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat 

pada pemilihan Presiden tahun 2000 silam. Tahun 2001 kemudian, Donald Trump 

                                                           
16  Investopedia, 2017, The Companies Donald Trump Owns, diakses dalam 

https://www.investopedia.com/updates/donald-trump-companies/, (20 November 2017). 
17  Jennifer Wang, Donald Trump's Fortune Falls $800 Million To $3.7 Billion, diakses dalam 

https://www.forbes.com/sites/jenniferwang/2016/09/28/the-definitive-look-at-donald-trumps-
wealth-new/#6c9ae68c47a5, (3/3/2017, 19:22 WIB). 

https://www.investopedia.com/updates/donald-trump-companies/
https://www.forbes.com/sites/jenniferwang/2016/09/28/the-definitive-look-at-donald-trumps-wealth-new/#6c9ae68c47a5
https://www.forbes.com/sites/jenniferwang/2016/09/28/the-definitive-look-at-donald-trumps-wealth-new/#6c9ae68c47a5
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memilih untuk bergabung dengan Partai Demokrat dan bahkan sempat ikut 

berparttisipasi dalam kampanye partai tersebut. Pada tahun 2004 dan 2008, 

Donald Trump juga kembali menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri 

sebagai Presiden Partai Republik. Sebagai selain itu Donald Trump juga sempat 

mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur New York pada 

pertengahan tahun 2006 silam. Kembali pada tahun 2008, Donald Trump juga 

menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden namun tidak 

terwujud. Pada tahun 2012, Donald Trump kembali bergabung dengan Partai 

Republik. Sampai pada tahun 2016 Donald Trump telah berhasil memenangkan 

pilihan presiden Amerika Serikat yang ke 45. Donald Trump dilantik sebagai 

presiden Amerika Serikat yang ke 45 pada Januari 2017.18 

Donald Trump merupakan calon Presiden Amerika pertama yang tidak 

memiliki pengalaman di bidang politik, militer maupun pemerintahan sebelumnya 

jika dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya.19  Donald Trump lebih 

dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang real estate dan pertelevisian 

sebelumnya. Namun hal tersebut tidak menghentikan dukungan suara terhadap 

Donald Trump untuk maju menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebagian besar 

masyarakat Amerika menilai bahwa jika Donald Trump merupakan sesorang yang 

                                                           
18  The Famous People, Donald Trump Biography, diakses dalam 

http://www.thefamouspeople.com/profiles/donald-trump-3378.php, (3/3/2017, 19:22 WIB)  
19  Jesse Yomtov, Where Trump Ranks Among Least Experienced Presidents, artikel dari USA 

TODAY, diakses dalam 
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/11/08/donald-trump-
experience-president/93504134/, (3/3/2017, 19:22 WIB).      

http://www.thefamouspeople.com/profiles/donald-trump-3378.php
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/11/08/donald-trump-experience-president/93504134/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/11/08/donald-trump-experience-president/93504134/
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sukses dalam bidang bisnis merupakan jaminan bahwa Donald Trump juga 

pastinya akan suskes di bidang lain khususnya dalam bidang politik.20 

Pendapat yang sama juga datang dari Partai Republik yang menyatakan 

bahwa Donald Trump sebagai seorang pebisnis yang sukses merupakan seorang 

yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin karena seorang pebisnis memiliki 

pengalaman yang nantinya akan bermanfaat dalam mengatasi berbagai isu-isu 

yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian negara. Hal tersebut 

merupakan permasalah utama yang mendapat perhatian tertinggi dari pemberi 

suara21.   

2.4.2 Dukungan Partai Republik terhadap Donald Trump 

Setelah melalui jalan berliku dan mengalahkan 16 rival, akhirnya Donald 

Trump resmi dicalonkan oleh Partai Republik.  Dukungan dari kota New York 

membuat Trump menguasai mayoritas delegasi sebanyak 1.237 delegasi yang 

dibutuhkan untuk maju sebagai calon presiden 8 November lalu. Trump kemudian 

berhadapan dengan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton.22  Dukungan 

Partai Republik terhadap Trump juga terlihat ketika pemimpin dari Partai 

Republik Amerika Serikat, Reince Priebus muncul saat kampanye calon presiden 

Donald Trump. Priebus adalah seorang jaksa dan politikus dan sebelumnya 

                                                           
20  Tim Rymel, Why Trump’s Lack Of Political Experience Is Dangerous, diambil dari sebuah 

artikel dalam Huffpost, diakses dari http://www.huffingtonpost.com/entry/why-trumps-lack-of-
political-experience-is-dangerous_us_58992ee0e4b0985224db594b, (3/3/2017, 19:22 WIB).    

21  Laura Koran and Ryan Browne, Can Trump be the first to go directly from corner office to 
Oval Office?, sebuah artikel dari CNN Politics, diakses dari 
http://edition.cnn.com/2016/08/11/politics/donald-trump-businessmen-presidents-history/, 
(3/3/2017, 19:22 WIB). 

22  Tempo.co, Partai Republik Resmi Calonkan Donald Trump sebagai Presiden, diakses dalam 
https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/116788918/partai-republik-resmi-calonkan-donald-
trump-sebagai-presiden, (3/3/2017, 19:22 WIB).    

http://www.huffingtonpost.com/entry/why-trumps-lack-of-political-experience-is-dangerous_us_58992ee0e4b0985224db594b
http://www.huffingtonpost.com/entry/why-trumps-lack-of-political-experience-is-dangerous_us_58992ee0e4b0985224db594b
https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/116788918/partai-republik-resmi-calonkan-donald-trump-sebagai-presiden
https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/116788918/partai-republik-resmi-calonkan-donald-trump-sebagai-presiden
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menjabat sebagai ketua Komite Nasional Partai Republik, penasihat umum RNC, 

dan ketua Partai Republik Wisconsin.23  

Priebus merupakan sosok politikus matang yang bisa membangun jembatan 

antara Trump dengan kepemimpinan Partai Republik. Menurut Donald Trump, 

Prebus merupakan sosok yang menjadikan Partai Republik solid. Priebus sebagai 

pemimpin partai Republik bekerja keras dalam menciptakan persatuan yang besar 

di dalam partai terutama pada saat kampanye di Altoona, Pennsylvania.24 Priebus 

pun menyampaikan dukungan penuhnya pada Trump, setelah sebelumnya sempat 

mengecam miliarder AS itu. Dalam even kampanye di Erie, Pennsylvania, Priebus 

mengungkapkan bahwa partai Republik  sangat terhormat untuk bekerja sama 

dengan Donald Trump dan kampanye tersebut.25 

Tidak diragukan lagi bahwa Partai Republik beserta gaya pemerintahan dan 

kebijakannya merupakan alasan utama bagi sejumlah warga Amerika Serikat (AS) 

untuk memilih Donald Trump dalam pemilihan umum presiden AS 2016, kata 

David Boaz, seorang pengamat politik dari Cato Institute yaitu sebuah organisasi 

think tank peneliti kebijakan publik AS. Beberapa alasan para pemilih di AS 

mendukung Trump dan Partai Repubik adalah terkait dengan kebijakan terhadap 

isu imigran. Sebagian warga Amerika yang berpikir bahwa Amerika memiliki 

                                                           
23  Balz, Dan., Washington Post, Ryan, Walker, Priebus and the agonies of Donald Trump, 

diakses dalam https://www.washingtonpost.com/politics/ryanwalker-priebus-and-the-agonies-
of-donald-trump/2016/06/11/9c41548c-2f8e-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html,  (14 
November 2017).  

24  Berlianto, Kurang Solid Dukung Trump, Bos Partai Republik Serukan Persatuan, diakses 
dalam https://international.sindonews.com/read/1130895/42/kurang-solid-dukung-trump-bos-
partai-republik-serukan-persatuan-1471051384, (3/11/2017, 19:22 WIB).     

25  Rita Uli Hutapea, Sempat Mengecam Donald Trump, Pemimpin Partai Republik AS Kini 
Mendukung, diakses dalam http://news.detik.com/internasional/3274686/sempat-mengecam-
donald-trump-pemimpin-partai-republik-as-kini-mendukung, (3/3/2017, 19:22 WIB).     

https://www.washingtonpost.com/politics/ryanwalker-priebus-and-the-agonies-of-donald-trump/2016/06/11/9c41548c-2f8e-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/ryanwalker-priebus-and-the-agonies-of-donald-trump/2016/06/11/9c41548c-2f8e-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html
https://international.sindonews.com/read/1130895/42/kurang-solid-dukung-trump-bos-partai-republik-serukan-persatuan-1471051384
https://international.sindonews.com/read/1130895/42/kurang-solid-dukung-trump-bos-partai-republik-serukan-persatuan-1471051384
http://news.detik.com/internasional/3274686/sempat-mengecam-donald-trump-pemimpin-partai-republik-as-kini-mendukung
http://news.detik.com/internasional/3274686/sempat-mengecam-donald-trump-pemimpin-partai-republik-as-kini-mendukung
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terlalu banyak penduduk imigran dan harus dikurangi atau dibatasi. Oleh sebab itu 

mereka senang dengan ide Trump yang ingin membatasi masuknya imigran.26   

Isu imigran dilatar belakangi oleh masalah keamanan nasional. Amerika 

Serikat sering menjadi tujuan bagi imigran ilegal dari negara tetangga, seperti 

Meksiko, yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial atau masuknya 

banyak pencari suaka dan pengungsi (terutama Muslim) dari daerah rawan konflik 

yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Kebijakan pemerintahan 

Obama menerima 12.000 pengungsi dari Suriah selama tahun 2015 dikritik oleh 

Trump sebagai gegabah karena pemeriksaan latar belakang yang dilakukan 

pemerintah begitu minim dan dapat memperbesar masuknya kriminal dan teroris 

ke Amerika Serikat. Trump mendorong peningkatan jumlah imigran yang 

dideportasi serta pemeriksaan yang lebih ketat bagi imigran yang ingin tinggal di 

Amerika.27 

Selain itu, kecenderungan para pemilih AS untuk mendukung Trump dan 

Partai Republik juga terkait dengan penolakan terhadap perdagangan bebas, di 

mana hal tersebut justru sangat didukung oleh pemerintah Partai Demokrat. Salah 

satu bentuk organisasi perdagangan bebas tersebut adalah Kemitraan Trans-

Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP). Sebagian warga menganggap bahwa 

perdagangan bebas, seperti TPP, adalah hal buruk untuk AS karena dinilai 

menghancurkan industri dan lapangan kerja dalam negeri. Warga tersebut 

                                                           
26  Ant, Pengamat: Partai Republik dan Kebijakan, Alasan Warga AS Pilih Trump, diakses dalam 

http://news.okezone.com/read/2016/11/07/18/1534585/pengamat-partai-republik-dan-
kebijakan-alasan-warga-as-pilih-trump?page=2, (3/3/2018, 19:22 WIB). 

27  NPR. 2016, Fact Check: Clinton And Trump Debate For The 2nd Time (daring). diakses dalam 
http://www.npr.org/2016/10/09/497056227/fact-check-clinton-and-trump-debate-for-the-
second-time, (3/3/2018, 19:22 WIB). 

http://news.okezone.com/read/2016/11/07/18/1534585/pengamat-partai-republik-dan-kebijakan-alasan-warga-as-pilih-trump?page=2
http://news.okezone.com/read/2016/11/07/18/1534585/pengamat-partai-republik-dan-kebijakan-alasan-warga-as-pilih-trump?page=2
http://www.npr.org/2016/10/09/497056227/fact-check-clinton-and-trump-debate-for-the-second-time
http://www.npr.org/2016/10/09/497056227/fact-check-clinton-and-trump-debate-for-the-second-time
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meyakini bahwa dengan pemerintahan yang lebih ramping dan pajak yang lebih 

rendah, maka hal itu akan lebih baik bagi siapa pun di AS. Adanya kebijakan-

kebijakan dari Partai Republik tersebut menjadi alasan bagi warga untuk memilih 

Trump sebagai Presiden Amerika dibandingkan Hillary Clinton.  

2.4.3 Pengaruh Bisnis terhadap karir politik Donald Trump 

Donald Trump selama puluhan tahun menjalankan Trump Organization dan, 

selama kampanye, Trump mengatakan, jika menjadi Presiden AS, akan 

menyerahkan kunci  kepemimpinan kepada Donald Jr, Eric, dan Ivanka, 

semuanya mengambil bagian dalam proses transisi Trump. Seorang juru bicara 

perusahaan mengatakan bisnis keluarga tak akan mengganggu kepentingan 

politik.28  

Sebagai seorang pengusaha, Donald Trump dalam menjalankan 

pemerintahan AS akan lebih berfokus pada politik dalam negeri AS. Khusus 

mengenai kebijakan ekonomi AS, Trump dinilai akan menekankan beberapa 

kebijakan ekonomi yang terfokus pada penguatan iklim pengusaha dan pebisnis 

dalam negeri. Merujuk pada kampanye Trump, kebijakan ekonomi Trump 

nampaknya lebih berpihak pada kalangan menengah atas seperti dalam 

permasalahan pajak dan juga memperkuat para pengusaha lokal.29 

Pernyataan Trump dalam pidato kemenangan pemilu dihadapan para 

pendukungnya di Hotel Hilton Midtown, Manhattan, pada Rabu (9/11), dengan 

                                                           
28  Matt Flegenheimer, Rachel Abrams, Barry Meier and Hiroko Tabuchi, The New York Times, 

2016, Business Since Birth: Trump’s Children and the Tangle That Awaits, diakses dalam 
https://www.nytimes.com/2016/12/04/us/politics/trump-family-ivanka-donald-jr.html, 
(3/3/2018, 19:22 WIB). 

29  BBC News, 2016, Donald Trump's economic promises, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/business-37921635, (3/3/2018, 19:24 WIB). 
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bangga dan lantang, Trump berjanji akan memulai pemerintahannya dengan 

sebuah proyek pembangunan yang dapat memperluas dan meningkatkan 

pertumbuhan serta pembaharuan nasional. Selain itu, Trump juga berjanji terus 

memperbaiki infrastrukur publik dan memberi pekerjaan bagi jutaan warga AS.30  

 

                                                           
30  Ed Pilkington, Nicky Woolf and Ben Jacobs, The Guardian, 2016,  How the US election 

unfolded: an agonizing night that put Trump on top, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/how-election-night-unfolded-hillary-
clinton, (3/12/2018, 19:27 WIB).  

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/how-election-night-unfolded-hillary-clinton
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