
64 

BAB III 

STRATEGI POLITIK KAMPANYE DONALD TRUMP DALAM PEMILU 

AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016 

Bab ini akan memaparkan program kampanye Donald Trump berkaitan 

dengan politik luar negeri dan komodifikasi isu politik, serta menjelaskan 

bagaimana Donald Trump memanfaatkan media masa baik online maupun offline 

sebagai alat kampanye dalam pemilu Presiden AS tahun 2016. 

3.1 Program Kampanye Donald Trump 

Kampanye Donald Trump turut menawarkan program-program pemerintah 

yang berkaitan dengan politik dalam negeri maupun luar negeri. Politik dalam 

negeri Trump lebih menekankan pada pembangunan ekonomi lokal sementara 

politik luar negeri yang diusung Trump yang akan dibahas dsini meliputi politik 

Rusia dan Terorisme.. Berikut ini adalah penjelasan mengenai program yang 

ditawarkan oleh Donald Trump selama kampanye dalam pemilu AS tahun 2016.  

3.1.1. Program-Program yang ditawarkan dalam Kampanye Donald Trump 

Masing-masing calon Presiden baik Donald Trump maupun Hillary Clinton 

mengusung beragam program atau kebijakan yang akan diterapkan apabila saah 

satu dari mereka terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Kebijakan yang 

dijanjikan oleh masing-masing kedua calon Presiden Amerika Serikat tersebut 

meliputi kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri.  

Donal Trump selama kampanye menyampaikan beberapa program atau 

kebijakan dalam negeri yang akan diterapkan ketika terpilih menjadi Presiden 

Amerika Serikat selanjutnya. Donald Trump menyampaikan akan membuat 
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kebijakan ekonomi dalam negeri yang  terfokus pada penguatan iklim pengusaha 

dan pebisnis dalam negeri. Kebijakan ekonomi dalam negeri Donald Trump akan 

akan memusatkan perhatian pada penciptaan lapangan pekerjaan dan 

pemangkasan pajak.1  

Mengenai kebijakan ekonomi dalam negeri, Donald Trump dalam 

kampanye berjanji akan melakukan pemotongan pajak apabila terpilih menjadi 

Presiden Amerika selanjutnya. Pemotongan pajak yang dimaksud adalah 

pemotongan pajak perusahaan. Saat itu pajak perusahaan di Amerika Serikat 

mencapai 35% dan karena tingginya pajak perusahaan tersebut mengakibatkan 

perusahan-perusahan besar di Amerika Serikat pindah ke negara lain. 2  Seperti 

contoh perusahaan Apple yang mengalihkan usahanya ke Irlandia karena 

menghindari pajak tinggi di Amerika Serikat 3  Selain pemotongan pajak 

perusahaan, Donald Trump juga berjanji akan menghilangkan pajak real estate 

serta mengurangi pajak individu masyarakat Amerika Serikat.4 

Program yang dijanjikan Donald Trump dalam rangka mengurangi angka 

pengangguran di Amerika adalah akan menciptakan 25 juta lapangan pekerjaan 

pada masa pemerintahannya. Donald Trump juga menyampaikan akan 

meningkatkan penyerapan lapangan kerja di sektor manufaktur. Menurut Donald 

                                                           
1  Jim Malone, Trump Diperkirakan Prioritaskan Kebijakan dalam Negeri, diakses dalam 

https://www.voaindonesia.com/a/trump-diperkirakan-pusatkan-kebijakan-dalam-negeri-

/3683844.html, (24/01/2017 jam 23:14WIB). 
2  Maria Yuniar Ardhiati, Kebijakan Ekonomi Trump: Proteksionisme, Pemangkasan Pajak, 

Keuangan, diakses dalam https://katadata.co.id/berita/2016/11/10/kebijakan-ekonomi-trump-

proteksionisme-pemangkasan-pajak-keuangan, (24/01/2017 jam 23:22WIB). 
3  Beni Sindhunata, Berkantor di Negara ‘Surga’ Pajak, diakses dalam 

http://id.beritasatu.com/home/berkantor-di-negara-surga-pajak/63724, (24/01/2017 jam 

23:28WIB). 
4  Bona Ventura, Ini Kebijakan Ekonomi Donald Trump, diakses dalam 

https://ekbis.sindonews.com/read/1154087/35/ini-kebijakan-ekonomi-donald-trump-

1478696740, (24/01/2017 jam 23:23WIB). 

https://www.voaindonesia.com/a/trump-diperkirakan-pusatkan-kebijakan-dalam-negeri-/3683844.html
https://www.voaindonesia.com/a/trump-diperkirakan-pusatkan-kebijakan-dalam-negeri-/3683844.html
https://katadata.co.id/berita/2016/11/10/kebijakan-ekonomi-trump-proteksionisme-pemangkasan-pajak-keuangan
https://katadata.co.id/berita/2016/11/10/kebijakan-ekonomi-trump-proteksionisme-pemangkasan-pajak-keuangan
http://id.beritasatu.com/home/berkantor-di-negara-surga-pajak/63724
https://ekbis.sindonews.com/read/1154087/35/ini-kebijakan-ekonomi-donald-trump-1478696740
https://ekbis.sindonews.com/read/1154087/35/ini-kebijakan-ekonomi-donald-trump-1478696740
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Trump, penyerapan lapangan kerja di sektor manufaktur dapat dilakukan dengan 

mengurangi tarif pajak perusahaan AS dari 35% menjadi 15%, sehingga akan 

meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan manufaktur. Donald Trump 

menyatakan bahwa kebijakan menurunkan pajak, memotong defisit perdagangan, 

dan menghapus peraturan yang menghambat investasi akan meningkatkan 

penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Donald Trump berusaha 

meyakinkan masyarakat Amerika bahwa mereka dapat menciptakan jutaan 

lapangan pekerjaan baru. Dalam debat final, Trump berjanji akan meningkatkan 

Produk Domestik Bruto dengan membuka lapangan pekerjaan, dari 1 persen ke 5 

atau 6 persen.5 

Selain mengenai kebijakan ekonomi dalam negeri, Donald Trump juga 

mengusung kebijakan-kebijakan dalam negeri seperti penghapusan Obamacare, 

melarang penggunaan dana federal untuk membayar aborsi dan kebijakan 

mengenai kepemilikan senjata api. Mengenai penghapusan Obamacare, Donald 

Trump semasa kampanye mengatakan akan menghapuskan Undang-Undang 

perawatan terjangkau, yang dikenal dengan Obamacare. Sebagai gantinya, Trump 

ingin peran yang lebih besar untuk penghematan bebas pajak dalam membayar 

asuransi kesehatan. Obamacare disediakan untuk jutaan warga Amerika berupa 

asuransi kesehatan yang terjangkau. Donald Trump menilai bahwa Obamacare 

telah mendorong biaya perawatan, memaksa orang untuk membeli asuransi 

kesehatan dan menyebabkan penjatahan perawatan. Trump, bersama dengan 

sebagian besar dari Partai Republik, ingin melihat peran yang lebih besar untuk 

                                                           
5  Irdy, Jika UU Pajak Disahkan Trump Yakin Pertumbuhan GDP AS 6%, diakses dalam 

http://www.monexnews.com/world-economy/jika-uu-pajak-disahkan-trump-yakin-

pertumbuhan-gdp-as-6.htm, (24/01/2017 jam 23:24WIB). 

http://www.monexnews.com/world-economy/jika-uu-pajak-disahkan-trump-yakin-pertumbuhan-gdp-as-6.htm
http://www.monexnews.com/world-economy/jika-uu-pajak-disahkan-trump-yakin-pertumbuhan-gdp-as-6.htm
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perusahaan swasta dalam pelayanan kesehatan. Trump berencana untuk 

meningkatkan persaingan di industri dengan memungkinkan perusahaan untuk 

menjual asuransi kesehatan lintas negara.6 

Mengenai permasalahan aborsi, Donald Trump dalam debat calon presiden 

terakhir dengan Hillary Clinton dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan 

aborsi. Donald Trump akan menunjuk Hakim Agung untuk membatalkan 

peraturan Roe V. Wade pada 1973 yang melegalkan aborsi di Amerika Serikat. 

Trump berjanji akan menunjuk hakim yang mendukung kehidupan (pro-life). 

Untuk menekan jumlah aborsi di Amerika serikat Trump ingin secara permanen 

melarang penggunaan dana federal untuk membayar aborsi, kecuali dalam kasus-

kasus inses atau pemerkosaan, atau untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu.7 

Mengenai isu kepemilikan senjata api, Donald Trump mengatakan setuju 

atas kepemilikan senjata. Trump bahkan telah bersumpah untuk mencalonkan 

hakim Mahkamah Agung yang akan membela hak-hak kepemilikan senjata. 

Menurut Trump, banyak politisi Partai Republik yang sangat mendukung 

membela Amandemen Kedua, yang menjamin hak Amerika untuk menjaga dan 

memiliki senjata. Donald Trump menentang larangan penggunaan senjata untuk 

perang, dan telah menerima dukungan dari National Rifle Association (NRA). 

                                                           
6  Mulyadi Abdillah, Daftar Kebijakan 'Gila' Donald Trump, diakses dalam 

http://news.rakyatku.com/read/27450/2016/11/10/daftar-kebijakan-gila-donald-trump, 

(24/01/2017 jam 23:26WIB). 
7  WajibBaca, Baru Dilantik Jadi Presiden AS, Ini Seabrek Kebijakan Donald Trump, diakses 

dalam http://www.wajibbaca.com/2016/11/baru-dilantik-jadi-presiden-as-ini.html, (24/01/2017 

jam 23:28WIB). 

http://news.rakyatku.com/read/27450/2016/11/10/daftar-kebijakan-gila-donald-trump
http://www.wajibbaca.com/2016/11/baru-dilantik-jadi-presiden-as-ini.html
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Namun, Trump telah menyerukan larangan penjualan senjata ke orang-orang 

teroris sesuai kebijakan yang ditentang oleh NRA.8 

3.1.2. Politik luar Negeri Donald Trump 

Donald Trump selama kampanye menawarkan program politik luar negeri 

yang menitik beratkan pada keamanan nasional bagi AS. Oleh sebab itu politik 

luar negeri yang ditawarkankan Trump adalah hubungan kerjasama politik dengan 

Rusia dalam mengatasi teroris, serta tindakan pencegahan terhadap teroris (ISIS). 

Politik luar negeri yang diusung oleh Donald Trump adalah seperti berikut: 

A. Terhadap Rusia 

Donald Trump pada debat capres putaran kedua pada bulan Oktober tahun 

2016, menyatakan akan mempertimbangkan bekerja sama dengan Presiden Rusia 

Vladimir Putin dalam melawan ISIS. Menurut Trump, Rusia bersama pasukan 

rezim Presiden Bashar al-Assad membantu memerangi ISIS di Suriah.9 

Trump menyebutkan bahwa Rusia bersama pasukan rezim Presiden Bashar 

al-Assad akan membantu memerangi ISIS di Suriah. Namun sikap Trump ini 

bertentangan dengan kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Obama, yang 

menentang intervensi militer Rusia di Suriah. AS juga menilai kedamaian tak 

akan terjadi di Suriah jika Assad tidak digulingkan. Pada bulan September tahun 

2016 lalu, menjelang pilpres digelar, Trump memuji Presiden Rusia dan 

                                                           
8  BBC Indonesia, Trump 'akan perketat' hukum senjata api AS, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160615_dunia_orlando_trump, (24/01/2017 jam 

23:30WIB). 
9  Amanda Puspita Sari, Menilik Program Jagoan Trump vs Clinton Rebut Hati Rakyat AS, 

diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161103171338-134-

170050/menilik-program-jagoan-trump-vs-clinton-rebut-hati-rakyat-as/, (18/01/2018, jam 

05:11WIB). 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160615_dunia_orlando_trump
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161103171338-134-170050/menilik-program-jagoan-trump-vs-clinton-rebut-hati-rakyat-as/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161103171338-134-170050/menilik-program-jagoan-trump-vs-clinton-rebut-hati-rakyat-as/
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menyebutnya pemimpin yang jauh lebih baik ketimbang Obama.10 Putin pun juga 

melemparkan pujian kepada Trump. Tak ayal, berhembus kabar bahwa Putin 

mendukung Trump dalam pertarungan merebut kursi Gedung Putih. Rumor ini 

semakin menguat ketika sebulan menjelang pilpres, terjadi peretasan akun email 

sejumlah pejabat tinggi Demokrat dan ketua tim kampanye Clinton oleh 

WikiLeaks. Peretasan ini diduga ditunggangi Rusia dalam upaya mempengaruhi 

pemilu AS dan memenangkan Trump.11 

B. Terhadap Teroris (ISIS) 

Isu lain yang diangkat dalam debat adalah keamanan nasional, terutama 

tentang kejahatan dunia maya yang mulai marak terjadi di tengah kemajuan 

teknologi dan upaya menghentikan terorisme oleh ISIS. Kebijakan luar negeri 

Trump berfokus pada upaya untuk "Membuat Amerika Aman Lagi" salah satu 

jargon yang kerap dielukan Trump selain "Membuat Amerika Hebat Lagi." Salah 

satu penerapan jargon tersebut menurut Trump adalah dengan menghancurkan 

kelompok teroris radikal yang mengatas namakan Islam seperti ISIS. Trump 

menyebut tak akan segan menarik pasukan NATO untuk memerangi ISIS. 

Terorisme dan keamanan nasional sebagai isu paling utama dalam 

kampanye pemilu presiden 2016 menyusul serangan teroris di Paris dan San 

Bernardino, California. Berdasarkan hal tersebut maka Donald Trump memiliki 

                                                           
10  BBC Indonesia, Donald Trump sebut Putin lebih baik dibanding Obama, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160908_dunia_trump_puji_putin_lagi, 

18/01/2018, jam 05:24). 
11  Hanna Azarya Samosir, Intelijen AS: Putin Perintahkan Peretasan untuk Dukung Trump, 

diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170107084532-134-

184706/intelijen-as-putin-perintahkan-peretasan-untuk-dukung-trump, (18/01/2018, jam 

05:11WIB). 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160908_dunia_trump_puji_putin_lagi
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170107084532-134-184706/intelijen-as-putin-perintahkan-peretasan-untuk-dukung-trump
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170107084532-134-184706/intelijen-as-putin-perintahkan-peretasan-untuk-dukung-trump
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sebuah proyeksi kebijakan keamanan nasional, khususnya yang berhubungan 

dengan terorisme.  

Trump cenderung mengarah pada isolasionis atau melakukan pemisahan 

terhadap imigran. Hal ini dapat dilihat melalui tiga janji kebijakan utamanya 

terkait keamanan nasional: penghacuran ISIS secara menyeluruh, modernisasi 

militer, dan perlakuan khusus bagi komunitas Muslim. Untuk mengalahkan ISIS, 

meskipun Trump menyebutkan bahwa akan memanfaatkan bantuan dari sekutu 

AS di Timur Tengah.  

Tujuan dari penghancuran ISIS ini adalah untuk menjaga keamanan 

nasional Amerika Serikat dari serangan terorisme. Trump akan menghentikan 

intervensi pada pemerintahan tertentu di Timur Tengah dan berfokus pada 

penghancuran ISIS. Potensi hilangnya intervensi Amerika Serikat di Timur 

Tengah semakin menunjukan bahwa Trump justru semakin condong ke arah 

isolasionisme yang mementingkan keamanan domestiknya.  

Trump akan menambah kekuatan militer untuk mempertahankan Amerika 

dari serangan eksternal. Trump akan memulai modernisasi militernya dengan 

meningkatan anggaran belanja militer, yang mulanya 3% dari total Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) hingga maksimum 6,5%, seperti yang pernah ia tulis 

dalam buku The American We Deserve. Selain itu, Trump juga akan 

memodernisasi sistem pertahanan misil balistik. Hal yang penting untuk dipahami 

dalam kebijakan Trump ini adalah bahwa kekuatan militer baru hanya akan 

digunakan untuk dua hal, yaitu menghancurkan ISIS dan mempertahankan 
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Amerika dari serangan tradisional maupun nontradisional, bukan untuk membantu 

sekutu Amerika.12 

3.1.3. Komodifikasi Isu Politik Donald Trump 

Donald Trump selama kampanye turut mengusung program-program yang 

berkaitan dengan mengenai isu-isu politik seperti isu Islam dan imigran untuk 

dapat meraih simpati publik. Trump selama masa kampanye, menyatakan akan 

meningkatkan keamanan AS terhadap serangan teroris dengan cara melakukan 

penyaringan ketat terhadap umat Islam atau Muslim yang datang ke Amerika. 

Sementara melalui isu imigran, selain juga untuk mencegah terorisme masuk ke 

Amerika, Trump menyatakan akan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan 

lapangan kerja bagi warga AS dengan menghentikan kedatangan imigran ilegal 

khususnya dari Meksiko.  Berikut adalah penjelasan program-program kampanye 

Donald Trump dengan melakukan komodifikasi Islam dan imigran.  

A. Komodifikasi Isu Islam 

Amerika mulai mengaitkan Agama Islam dengan isu terorisme sejak 

peristiwa serangan teroris yang mengatas namakan Islam terhadap menara kembar 

World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat (AS) pada 11 

September 2001 (9/11). Aksi Jihad yang terjadi pada 2 Desember 2015 di San 

                                                           
12  Trump, Donald, 2016, Declaring American Economic Independence, diakses dalam 

https://assets.donaldjtrump.com/DJT_DeclaringAmericanEconomicIndependence.pdf, 

(4/11/2017, 16:10 WIB). 

https://assets.donaldjtrump.com/DJT_DeclaringAmericanEconomicIndependence.pdf
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Bernardino California AS, kembali menjadi alasan timbulnya kekhawatiran atau 

ketakutan yang berlebihan masyarakat AS terhadap orang yang beragama Islam.13 

Sementara laporan dari Gallup menunjukan bahwa pasca serangan teroris di 

Kota Paris Perancis pada 14 November 2015, perhatian dan kekhawatiran 

masyarakat AS terhadap terorisme kian meningkat. Kekhawatiran masyarakat atau 

publik AS akan kemunculan serangan teroris selanjutnya meningkat sebesar 12%, 

di mana pada tahun 2014 tingkat kekhawatiran publik hanya sebesar 39%, namun 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 51%.14  

Tabel 3.1 

Kekhawatiran Masyarakat AS Mengenai Terorisme Tahun 2014-2015 

 
Sumber: Gallup Poll.15 

                                                           
13  Shibley Telhami, American attitudes toward Muslims and Islam, diakses dalam 

https://www.brookings.edu/research/american-attitudes-toward-muslims-and-islam/, 

(4/11/2017, 16:13 WIB).  
14  Gallup Poll, Gallup Review: U.S. Public Opinion on Terrorism, diakses dalam 

http://news.gallup.com/opinion/polling-matters/186665/gallup-review-public-opinion-

terrorism.aspx, (4/11/2017, 16:14 WIB). 
15  Ibid. 

https://www.brookings.edu/research/american-attitudes-toward-muslims-and-islam/
http://news.gallup.com/opinion/polling-matters/186665/gallup-review-public-opinion-terrorism.aspx
http://news.gallup.com/opinion/polling-matters/186665/gallup-review-public-opinion-terrorism.aspx
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Hal tersebut membuat Donald Trump memanfaatkan kekhawatiran publik 

terhadap Islam dan teroris untuk meraih simpati. Trump dalam kampanyenya 

menyerukan slogan “Make America Safe Again” atau “Membuat Amerika Aman 

Lagi" di mana Trump berjanji akan memberikan jaminan keamanan bagi 

masyarakat Amerika dengan melakuan pemeriksaan ketat terhadap pengungsi dari 

negara-negara Islam ke Amerika, di mana menurut Trump upaya tersebut 

bertujuan untuk mencegah masuknya kelompok ekstrem seperti ISIS atau teroris 

ke Amerika. Donald Trump mengatakan akan menerapkan penyaringan ketat bagi 

warga Muslim dari berbagai negara jika dia terpilih jadi presiden Amerika Serikat. 

Komentar anti-Islam ini kembali disampaikan dengan dalih menghindari serangan 

ekstremis yang kerap terjadi di negara tersebut. Trump dalam juga mengatakan 

akan menerapkan penyaringan ekstrem bagi pendatang Muslim. Salah satu upaya 

menurut Trump adalah dengan menerapkan tes ideologi untuk memastikan warga 

Muslim tersebut menghargai nilai-nilai kebebasan yang dianut oleh Amerika.16 

Kebijakan luar negeri Trump berfokus pada upaya untuk "Membuat 

Amerika Aman Lagi" salah satu jargon yang kerap dielukan Trump selain 

"Membuat Amerika Hebat Lagi".17 Salah satu penerapan jargon tersebut, menurut 

Trump, adalah dengan menghancurkan kelompok teroris radikal yang 

mengatasnamakan Islam, seperti ISIS. 

                                                           
16  Denny Armandhanu, Trump Rencanakan Tes Ideologi Bagi Muslim yang Ingin Masuk AS, 

diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160816035347-134-

151598/trump-rencanakan-tes-ideologi-bagi-muslim-yang-ingin-masuk-as/, (18/01/2018, jam 

04:48WIB). 
17  Donald Trump, The 45th President of the United States Donald J. Trump, diakses dalam 

https://www.donaldjtrump.com/about/,  (18/01/2018, jam 05:22WIB). 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160816035347-134-151598/trump-rencanakan-tes-ideologi-bagi-muslim-yang-ingin-masuk-as/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160816035347-134-151598/trump-rencanakan-tes-ideologi-bagi-muslim-yang-ingin-masuk-as/
https://www.donaldjtrump.com/about/


74 
 

Trump menyatakan akan memberlakukan prosedur penyaringan dan 

pencatatan khusus bagi umat muslim sebagai implikasi dari janji kampanye yang 

akan melarang Muslim memasuki Amerika Serikat. Ini merupakan wujud dari 

kebijakan utama Trump dalam menangkal terorisme di Amerika Serikat. 

Kemungkinan kebijakan ini akan terealisasi menjadi lebih besar, mengingat 

Trump baru saja menunjuk Frank Gaffney yang terkenal dengan posisi anti 

muslimnya dan Steve Bannon yang sangat mendukung white supremacy sebagai 

bagian dari administrasinya.18  

Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump akan benar-benar menjadi 

“city on a hill,” di mana ia akan menutup diri dari pengaruh budaya lain dan 

pengakuan pada pembangunan yang dipimpin oleh bangsa pilihan, yaitu 

masyarakat kulit putih Amerika Serikat. 

B. Komodifikasi Isu Imigran 

Perihal imigrasi menjadi salah satu program andalan dan yang paling 

terkenal dalam kampanye Trump. Menyinggung tingginya kriminalitas dan 

praktik narkoba di AS, Donald Trump menyalahkan ribuan imigran Meksiko yang 

datang mencari penghidupan yang lebih baik di Amerika. "Mereka membawa 

narkoba, melakukan kejahatan dan pemerkosaan," kata Trump merujuk kepada 

ribuan imigran ilegal asal Meksiko yang berada di AS, saat mengumumkan 

pencalonannya pada Juni 2015, dikutip dari The Washington Post. Trump pun 

                                                           
18  Maltz, Judy. 2016. Islamophobe and ‘Great Friend of Israel’ Frank Gaffney Reportedly 

Joining Trump Team. Haaretz, diakses dalam http://www.haaretz.com/world-news/u-s-

election-2016/.premium-1.753512, (4/11/2017, 16:10 WIB). 

http://www.haaretz.com/world-news/u-s-election-2016/.premium-1.753512
http://www.haaretz.com/world-news/u-s-election-2016/.premium-1.753512
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bersumpah akan membangun tembok di sepanjang perbatasan untuk menghalau 

imigran ilegal.  

Donald Trump juga berjanji akan membuat Meksiko membiayai 

pembangunan tembok itu. Awal September tahun 2016, Trump bertemu dengan 

Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto, dan mempergunakan kesempatan itu 

untuk mengemukakan rencananya. Namun, Nieto menegaskan bahwa negaranya 

tidak akan membiayai pembangunan tembok tersebut.  

Selain menyasar imigran ilegal dari Meksiko, program imigrasi Trump juga 

akan melakuan pemeriksaan ketat terhadap pengungsi dari negara-negara Islam ke 

Amerika, di mana menurut Trump upaya tersebut bertujuan untuk mencegah 

masuknya kelompok ekstrem seperti ISIS. Donald Trump mengatakan akan 

menerapkan penyaringan ketat bagi warga Muslim dari berbagai negara jika dia 

terpilih jadi presiden Amerika Serikat. Komentar anti-Islam ini kembali 

disampaikan dengan dalih menghindari serangan ekstremis yang kerap terjadi di 

negara tersebut. Trump dalam juga mengatakan akan menerapkan penyaringan 

ekstrem bagi pendatang Muslim. Salah satu upaya menurut Trump adalah dengan 

menerapkan tes ideologi untuk memastikan warga Muslim tersebut menghargai 

nilai-nilai kebebasan yang dianut oleh Amerika.19 

 

 

                                                           
19  Denny Armandhanu, Trump Rencanakan Tes Ideologi Bagi Muslim yang Ingin Masuk AS, 

diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160816035347-134-

151598/trump-rencanakan-tes-ideologi-bagi-muslim-yang-ingin-masuk-as/, (18/01/2018, jam 

04:48WIB). 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160816035347-134-151598/trump-rencanakan-tes-ideologi-bagi-muslim-yang-ingin-masuk-as/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160816035347-134-151598/trump-rencanakan-tes-ideologi-bagi-muslim-yang-ingin-masuk-as/
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3.2 Penggunaan Media Masa Online dan Offline Sebagai Alat Kampanye 

Donald Trump 

 

Keberhasilan Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden Amerika 

Serikat tidak terlepas dari strategi kampanyenya melalui media online seperti 

sosial media di internet. Donald Trump memiliki strategi kampanye di sosial 

media jauh lebih agresif dibandingkan Hillary Clinton. Donald Trump mampu 

menarik perhatian warga Amerika melalui pernyataan-pernyataannya di media 

Twitter. Berdasarkan hasil studi sebuah lembaga riset bernama Project on 

Computational Propaganda, mengungkapkan bahwa akun twitter Donald Trump 

dengan nama pengguna @realDonaldTrump, memiliki 18,9 juta kicauan dengan 

hashtag berbau politik sepanjang kampanye pemilihan Presiden AS berlangsung 

meskipun seperti diketahui bahwa 17,9% di antara kicauan tersebut berasal dari 

‘automated accounts’ yang dikenal sebagai akun bot.  

Akun bot milik Donald Trump tersebut dalam sehari mampu melontarkan 

kicauan berbau politik hingga 50 kali. Persentasenya bahkan mengalami 

peningkatan hingga menyentuh angka 27% jelang pemilihan umum dimulai. Bila 

dirinci, kicauan soal Donald Trump lebih dominan jika dibandingkan kicauan 

Hillary Clinton. Secara angka, kicauan soal Donald Trump mendominasi hingga 

81,9% jika di bandingkan Hillary Clinton. Melalui akun Twitter, Donald Trump 

dapat menyebarkan berbagai ide, termasuk isi kampanye, serta informasi tersebar 

dengan cepat dan luas ke seluruh follower (pengikut).20 Menurut Donald Trump, 

media sosial seperti Twitter dan Facebook juga berguna sebagai alat untuk 

                                                           
20  Irna Putriansyah, Menguak Keberhasilan Kampanye Donald Trump di Media Sosial, diakses 

dalam https://www.labana.id/view/menguak-keberhasilan-kampanye-donald-trump-di-media-

sosial/2016/11/22/?fullview, (17/01/2018, jam 22:45WIB). 

https://www.labana.id/view/menguak-keberhasilan-kampanye-donald-trump-di-media-sosial/2016/11/22/?fullview
https://www.labana.id/view/menguak-keberhasilan-kampanye-donald-trump-di-media-sosial/2016/11/22/?fullview
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menyerang balik berbagai pemberitaan negatif mengenai dirinya di depan para 

netizen (pengguna internet).21 

Salah satu rahasia kemenangan Donald Trump terletak pada pemanfaatan 

teknologi internet khususnya media sosial twitter dalam menjaring dukungan. Saat 

kampanye, Trump sangat aktif menggunakan akun twitter-nya baik untuk 

menyampaikan pesan poitik untuk dalam menanggapi tanggapan negatif terhadap 

dirinya 22  seperti ketika Donald Trump kembali mengkritik salah satu media 

ternama di AS: New York Times. Trump melancarkan serangkaian kritikan kepada 

New York Times yang sebelumnya memberitakan Trump atas dugaan penggelapan 

pajak selama 18 tahun terakhir. Selain itu, menurut Trump New York Times 

merupakan salah satu media yang mendukung pesaingnya yaitu Hillary Clinton.23 

Sementara peran media offline bagi kampanye Donald Trump tidak lebih 

sebagai media untuk mengangkat namanya di mata publik seperti contoh surat 

kabar. Artinya adalah selama kampanye pada pemilu Presiden AS tahun 2016,  

Donald Trump turut menjadi bahan berita di beberapa koran atau surat kabar 

Amerika meskipun sebagian besar mengenai pemberitaan negatif. 

Donald Trump, sejak masa kampanye diketahui  tidak memiliki hubungan 

yang baik dengan beberapa media masa cetak. Seperti contoh di mana Trump 

diketahui memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan harian New York 

                                                           
21  Hani Nur Fajrina, Trump Akui Peran Media Sosial Berhasil 'Lucuti' Clinton, diakses dalam 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161113104056-185-172277/trump-akui-peran-

media-sosial-berhasil-lucuti-clinton, (17/01/2018, jam 23:00WIB). 
22  Irna Putriansyah, Menguak Keberhasilan Kampanye Donald Trump di Media Sosial, diakses 

dalam https://www.labana.id/view/menguak-keberhasilan-kampanye-donald-trump-di-media-

sosial/2016/11/22/?fullview, (18/01/2018, jam 01:33WIB).   
23  Putu Agung Nara Indra, Donald Trump, Sang Presiden Republik Twitter, diakses dalam 

https://tirto.id/donald-trump-sang-presiden-republik-twitter-b5cN, (18/01/2018, jam 

02:28WIB).   

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161113104056-185-172277/trump-akui-peran-media-sosial-berhasil-lucuti-clinton
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161113104056-185-172277/trump-akui-peran-media-sosial-berhasil-lucuti-clinton
https://www.labana.id/view/menguak-keberhasilan-kampanye-donald-trump-di-media-sosial/2016/11/22/?fullview
https://www.labana.id/view/menguak-keberhasilan-kampanye-donald-trump-di-media-sosial/2016/11/22/?fullview
https://tirto.id/donald-trump-sang-presiden-republik-twitter-b5cN
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Times. Hal ini dikarenakan beberapa pemberitaan negatif yang dimuat oleh New 

York Times mengenai Donald Trump seperti adanya pemberitaan mengenai 

Trump yang menghindari pajak perusahaan selama 18 tahun di AS24 dan juga 

berita mengenai di mana Trump dinyatakan bekerjasama dengan pemerintah 

Rusia dalam menjatuhkan Hillary selama kampanye.25 Selain itu Donald Trump 

bahkan pernah menyatakan akan melawan beberapa media yang pernah 

memberitakan hal negatif dan buruk terhadap dirinya. Trump juga melarang 

beberapa media untuk meliput kegiatan atau kampanye yang dilakukannya. 

Berikut ini beberapa media yang masuk daftar blacklist Trump: Huffington Post, 

BuzzFeed, National Review, the Des Moines Register, Univision, the Daily Beast, 

Fusion, dan Mother Jones.26 

Namun meskipun media tersebut selalu memberitakan hal negatif mengenai 

Trump, namun hal tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya popularitas 

nama Donald Trump. Hal ini juga menjadikan Trump tampak sebagai kandidat 

presiden yang berbeda dibandingkan dengan kandidat lainnya sehingga 

membuatnya selalu menjadi sorotan publik.  

 

 

 

                                                           
24  Dhani Irawan, New York Times Sebut Donald Trump Hindari Bayar Pajak Selama 18 Tahun, 

diakses dalam https://news.detik.com/internasional/d-3311684/new-york-times-sebut-donald-

trump-hindari-bayar-pajak-selama-18-tahun, (18/01/2018, jam 02:32WIB). 
25  VOA Indonesia, New York Times: Trump Jr Peroleh Informasi dari Rusia Pada Masa 

Kampanye, diakses dalam https://www.voaindonesia.com/a/new-york-times-trump-jr-peroleh-

informasi-dari-rusia-pada-masa-kampanye/3937207.html, (18/01/2018, jam 02:38WIB). 
26  KumparanNews, Trump vs Media: dari Ancaman hingga "Deklarasi Perang", diakses dalam 

https://kumparan.com/@kumparannews/trump-vs-media-dari-ancaman-hingga-deklarasi-

perang, (18/01/2018, jam 02:29WIB). 

http://www.motherjones.com/politics/2016/03/donald-trump-banned-publications
https://news.detik.com/internasional/d-3311684/new-york-times-sebut-donald-trump-hindari-bayar-pajak-selama-18-tahun
https://news.detik.com/internasional/d-3311684/new-york-times-sebut-donald-trump-hindari-bayar-pajak-selama-18-tahun
https://www.voaindonesia.com/a/new-york-times-trump-jr-peroleh-informasi-dari-rusia-pada-masa-kampanye/3937207.html
https://www.voaindonesia.com/a/new-york-times-trump-jr-peroleh-informasi-dari-rusia-pada-masa-kampanye/3937207.html
https://kumparan.com/@kumparannews/trump-vs-media-dari-ancaman-hingga-deklarasi-perang
https://kumparan.com/@kumparannews/trump-vs-media-dari-ancaman-hingga-deklarasi-perang

