
BAB   III

DONALD TRUMP DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN A.S

Dalam bab ini  penulis  akan memaparkan latar  belakang Donald Trump

sejak kelahiran hingga latar belakan pendidikan Trump, selain itu penulis  juga

memaparkan  perjalanan  karir  Donald  Trump  sebagai  pengusaha  Properti,

pembawa acara Televisi, penulis, hingga politikus, yang mana latar belakang dan

jejak  karir  tersebut  banyak  mempengaruhi  pola  pikir  serta  kepercayaan  dan

pandangan Trump terhadap banyak hal  khusunya politik,  ekonomi dan militer,

yang  nantinya  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  Trump  ketika  menjabat

sebagai presiden Amerika Serikat.

3.1 Latar Belakang Donald Trump

Donald John Trump atau biasa dikenal Donald Trump lahir pada 14 Juni

1946 di Jamaica Estate, Queens, New York, Trump merupakan anak keempat dari

lima bersaudara yang lahir dari pasangan Frederick C Trump dan Mary MacLeod

Trump,  saudara  kandung  Donald  Trump  diantaranya  adalah  Fred  Junior,

Maryanne, Elizabeth dan Robert,80 sang ayah adalah seorang kontraktor yang telah

membangun beberapa apartemen di wilayah Queens, Brooklyn dan Staten Island

untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah. Trump yang lahir pada masa

kejayaan  ayahnya  memberikan  pengaruh  bagi  pembentukan  karakter  Trump,

menurut  sang  ayah,  Trump  merupakan  anak  yang  kasar,  sedangkan  teman-

80Tri Admojo, dkk, First Billionaire President Donald Trump Sukses Bangkrut Bangkit jadi 
Presiden, Yogyakarta: Media Pressindo, Hal, 17.
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temanya menyebut Trump sebagai seseorang yang ramah namun sombong, keras

kepala  dan  suka  mengacau,  dirinya  bahkan  dijuluki  the  Trumpet,  meskipun

demikian  Trump  merupakan  seorang  penganut  agama  kristen  yang  religius,

Trump  selalu  menghadiri  sekolah  minggu,  menurutnya  agama  merupakan  hal

yang  penting,  Trump  memiliki  pemikiran  bahwa  dirinya  tidak  perlu  meminta

tuhan untuk memaafkan dosanya karna ketika  dirinya berbuat  kesalahan maka

harus dibalas dengan perbuatan baik pula untuk menebus kesalahanya.81

Karakter  Trump  yang  kasar  tersebut  kemudian  menimbulkan

permasalahan baik di lingkungan sekolah maupun rumahnya, pada saat duduk di

bangku kelas dua sekolah dasar Donald Trump memukul guru seni musiknya dan

menyatakan  bahwa  gurunya  tidak  tau  apa-apa  soal  musik  akibatnya  Trump

mendapatkan hukuman, dirinya kemudian mengakui bahwa perbuatanya tersebut

bukanlah  sesuatu  yang  membanggakan.82 Sedangkan  di  lingkungan  rumahnya,

tetangganya mengenalnya sebagai bocah yang suka membuat onar di lingkungan

rumahnya  dengan  cara  menarik  rambut  dan  mengumpat  anak-anak  lain  yang

bermain  di  taman,  dirinya  juga  diketahui  suka  mengendarai  sepeda  dengan

kencang.

Donald Trump melanjutkan sekolahnya dari sekolah dasar ke Kew-Forest

School  namun  tidak  bertahan  lama  karena  dirinya  dikeluarkan  dari  sekolah

tersebut  disebabkan  oleh  masalah  perilaku  Trump,  setelah  kejadian  tersebut

Donald  Trump dikirim  ke  sekolah  militer  (New York  Military  Academy)  oleh

orang tuanya, Trump masuk sekolah Militer di usianya yang masih sangat muda

81Ibid hal. 25
82Ibid, Hal. 19.
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yaitu tiga belas tahun dengan demikian kedua orang tua berharap Trump dapat

menyalurkan  tenaga  serta  semangatnya  untuk  hal-hal  yang  positif  melalui

kedisiplinan yang diajarkan di sekolah militer. Harapan kedua orang tua berbuah

manis  karena  selama  masa  sekolahnya  Trump  menunjukan  kemajuan  dalam

bidang akademik maupun sosial, dirinya mendapatkan nilai yang memuaskan dan

menjadi ketua kelas serta Atlet pada tahun pertamanya sebagai siswa junior, saat

menjadi  siswa senior  Trump turut  berpartisipasi  dalam latihan berbaris  dengan

mengenakan  pakaian  militer  lengkap  dirinya  bahkan  mendapatkan  pangkat

kapten.83 

Setelah  menyelesaikan  masa  SMA  Trump  mulai  menunjukan

ketertarikanya  terhadap  dunia  bisnis  dengan  melanjutkan  pendidikan  pada

Wharton  School  of  Finance  and  Commerce  universitas  Pennsylvania,  selama

masa kuliah Trump bekerja pada perusahan milik keluarga yaitu Elizabeth Trump

&  Son di  bawah  perusahan  tersebut  Trump  berhasil  menyelesaikan  Proyek

revitalisasi komplek apartemen Swifton Village yang dibeli ayahnya dengan harga

5.7 juta Dollar, Trump pernah dinobatkan sebagai Entrepreneur of the Year oleh

Wharton School, Trump lulus dari universitas Pennsylvania pada tahun 1968 dan

mendapat gelar dalam  bidang ekonomi.

Dalam kehidupan pribadinya Trump telah menikahi tiga orang perempuan

yaitu  Ivana Marie  Zelnickova,  keduanya menikah pada bukan April  1977 dan

dikaruniahi tiga orang anak yaitu Donald John Junior, Ivanka Marie dan Erick

Frederick.  Ketiga  orang  inilah  yang  kemudian  membantu  Trump  dalam

menjalankan  Bisnis  keluarga  tersebut.  Trump  dan  Ivana  bercerai  setelah

83Ibid, Hal. 21.
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perselingkuhan  antara  Trump  dengan  Marla  Maples  seorang  bintang  film  dan

mantan  ratu  kecantikan,  Trump  menikahi  Marla  pada  Desember  1993  setelah

bercerai dengan Ivana, Trump dan Marla memiliki sorang putri yang diberi nama

Tiffany  Trump namun kebersamaan  keluarga  ini  hanya bertahan  selama enam

tahun Trump dan Marla bercerai pada tahun 1999, Marla dan Tiffany kemudian

pindah ke California.  Istri keempat bernama Melania Knauss pernah berprofesi

sebagai  model  yang  awal  karirnya  dimulai  di  negara  asalnya  yaitu  Slovenia

kemudian  pindah  dan  bertemu Trump  di  Amerika  Serikat,  keduanya  menikah

pada  2005,  dari  pernikahan  tersebut  keduanya  dikaruniahi  seorang  putra  yang

diberi nama Barron William Trump.

Dalam kehidupan beragama Trump merupakan seorang penganut agama

kristen  yang  religius,  Trump  selalu  menghadiri  sekolah  minggu,  menurutnya

agama merupakan hal yang penting,  Trump memiliki pemikiran bahwa dirinya

tidak perlu meminta tuhan untuk memaafkan dosanya karna ketika dirinya berbuat

kesalahan  maka  harus  dibalas  dengan  perbuatan  baik  pula  untuk  menebus

kesalahanya, sifat religius tersebut membuat dirinya memiliki kedekatan dengan

pemuka-pemuka agama lainya,  dirinya juga dekat dengan komunitas yahudi di

A.S  dirinya  bahkan  memberikan  kebebasan  kepada  anak  perempuanya  yang

bernama  Ivanka  untuk  menjadi  penganut  Yahudi  mengikuti  suaminya.84Sifat

religius tersebut yang pada akhirnya membuat Trump mendapat banyak dukungan

dari  penganut  kristen  konservatif,  dirinya  bahkan  memilih  wakil  Mike  Pence

seorang kristen konservatif sebagai wakil presiden.85

84Ibid hal. 25
85First year of Trump-Pence brings bountiful blessings, religious conservatives say, usa today, 
diakses dalam https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/01/19/first-year-trump-pence-
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Kesuksesan Trump banyak dipengaruhi kedekatanya dengan sosok Ayah,

Trump  mengagumi  ayahnya  yang  berprofesi  sebagai  pengusaha  properti

(perumahan  kelas  menengah),  ketika  musim  panas  Trump  sering  membantu

ayahnya menagih uang sewa apartemen milik ayahnya pada penyewa, selain itu

ketika libur sekolah dirinya pulang ke rumah dan mengikuti ayahnya kemanapun

ayahnya  pergi,  dari  situ  dirinya  bisa  belajar  bagaimana  cara  menghadapi

kontraktor, mengunjungi bangunan dan melakukan negosiasi, dari ayahnya trump

belajar bahwa untuk mendapat profit maka biaya produksi harus ditekan, Trump

juga banyak belajar motivasi dari ayahnya, pesan yang selalu diingat adalah “Hal

terpenting  dalam hidup adalah  mencintai  apa  yang kau lakukan,  karena  hanya

dengan cara itulah kau bisa menjadi hebat”86

3.1.1 Jejak Karir Donald Trump Sebagai Pengambil Kebijakan 

Pada tahun 1971 Trump pindah ke Manhattan dan mendapatkan

kepercayaan penuh atas perusahan Elizabeth Trump & Son yang berfokus

pada bisnis perumahan namun setelah  diambil  alih  oleh Donald Trump

perusahan  tersebut  kemudian  berubah  nama  menjadi  The  Trump

Organization,  selain  itu  Trump  juga  mengembangkan  fokus  perusahan

tersebut  dari  yang  sebelumnya  hanya  bisnis  perumahan  kini  Trump

Organization memiliki  anak  perusahan  di  berbagai  sektor  mulai  dari

perhotelan, olahraga, properti, hingga hiburan dan pertelevisian.

Ketertarikan  untuk  membangun  Hotel  berawal  saat  Trump

mengakuisisi Hotel Commodore pada tahun 1974 meskipun banyak pihak

brings-bountiful-blessings-religious-conservatives-say/1044308001/ pada (09/04/2018, 08:43 
WIB)
86Ibid hal. 26
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yang  menganggap  langkah  tersebut  tidak  akan  menguntungkan  Trump

namun  dirinya  memprediksi  bahwa  kedepanya  upaya  tersebut  akan

menguntungkan karena letak hotel tersebut berada di pusat kota,87 di tahun

1976, Trump kemudian mengatur  kerja sama dengan Hyatt  Corporation

untuk membeli hotel Commodore di saat beberapa bangunan lain di sekitar

hotel  tersebut  disita  hal  tersebut  disebabkan  keadaan  New  York  yang

menghadapi  kbangkrutan,  Trump  kemudian  melakukan  negosiasi  atas

kontrak  yang  belum  pernah  dilakukan  sebelumnya  dimana  New  York

harus memberikan pengurangan pajak 40 tahun kepada properti komersial.

Trump  mendapat  kepercayaan  dana  70  juta  US$  dalam  bentuk

Hipotek dari bank tabungan Bowery dan beberapa bank kecil lainya untuk

peremajaan bangunan tersebut, rencana awal adalah gedung tersebut akan

menjadi asrama moderat namun stelah konstruksi bangunan dimulai dan

perekonomi  New  York  perlahan  tumbuh,  bangunan  tersebut  baralih

menjadi sebuah hotel, renovasi bangunan tersebut juga mendirikan tulisan

Trump terbuat dari kaca cermin dan besi anti karat.88

Pada tahun 1979, Trump membeli  properti  sebelas dari  Genesco

yang  ada  dengan  tujuan  membangun  properti  bertingkat  tinggi  super

mewah di New York untuk mencakup toko ritel kelas atas, ruang kantor

dan kondominium perumahan.  Arsitek  terkenal  Der  Scutt  dipilih  untuk

menerjemahkan visi Trump ke dalam desain bangunan Trump Tower yang

87Ibid hal. 50
88Real Estate Portofolio, New York, The Grand Hyatt Hotel diakses dalam 
https://www.trump.com/real-estate-portfolio/new-york-past/grand-hyatt-hotel/ pada (05/02/2018, 
0:26 WIB)
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dibangun pada  1982 bangunan tersebut  ditutupi  oleh  dinding tirai  kaca

dengan  serangkaian  teras  luar  ruangan  yang  terletak  di  lantai  bawah,

bangunan  tersebut  terdiri  dari  58  lantai,  26  lantai  pertama  merupakan

kantor-kantor  mewah  yang  menyediakan  pelayanan  kelas  Internasional

kepada  penyewa  gedung  tersebut,  selain  itu  air  terjun  yang  megah

mengalir  melalui  Atrium  Trump  Tower  yang  semakin  meningkatkan

keindahannya, di pintu masuk terdapat Trump Bar dan Trump Grill. Pada

tahun 2008 merek Fashion terkenal Gucci membuka toko terbesarnya di

dunia pada salah satu laintai di Trump Tower. 

Trump Tower menjadi markas dari Trump Organization, selain itu

Donald Trump bersama keluarga juga memilih untuk tinggal  di gedung

mewah  tersebut.   Atrium  lima  lantai  dibangun  untuk  toko-toko  ritel,

terdapat menampilkan air terjun setinggi 60 kaki di dinding gedung bagian

timur. Pada hari pembukaan Trump Tower, lima tingkat toko ritel, galeri

dan  restoran  langsung  menjadi  tujuan  belanja  paling  eksklusif  di  New

York.89

Pada  tahun  1980  Trump  membeli  lahan  di  Atlantic  City,  New

Jersey dan membangun bisnis kasino setelah mendapat izin perjudian dari

pemerintah  New  Jersey  pada  tahun  1982,  Trump  menjalin  kerja  sama

dengan hotel  Holiday Inn Casino setelah  Harrah  pemilik  hotel  tersebut

menawarkan  keuntungan  50% dari  bisnis  kasino  tersebut,  Harrah  juga

menawarkan  biaya  konstruksi  24  juta  Dollar  dari  total  biaya  proyek

89History Trump Tower New York, diakses dalam http://www.trumptowerny.com/trump-tower-
new-york pada (05/02/2018, 0:51 WIB )
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tersebut  senilai  220  juta  US$,  kedua  pihak  kemudian  menyepakati  hal

tersebut, namun kemitraan keduanya tidak berjalan lama, pada tahun 1984

keduanya terlibat perselisihan yang berlanjut ke jalur hukum, perselisihan

tersebut membuat Donald Trump merasa nama baik perusahanya menjadi

rusak oleh karena itu pada tahun 1985 dirinya membangun Trump’s Castle

letaknya masih di  kota  yang sama yaitu  Atlantic,  New Jersey sehingga

menimbulkan persaingan antara Hotel Holiday Inn dan Trump’s Castle.90 

Trump Castle adalah hotel dan kasino yang kemudian pada tahun

1997 berganti  nama menjadi  Trump Marina.  Perselisihan  antara  Trump

dengan Harrah baru selesai ketika Donald Trump membeli hotel Holiday

Inn dengan harga 250 juta US$ pada tahun 1986 dan mengganti namanya

menjadi Trump Plaza Hotel and Casino, belum puas sampai di situ Trump

juga membeli  Hotel  Atlantic  City  Hilton  untuk mengembangkan  bisnis

kasino miliknya.

Pada tahun 1990 Donald Trump membuka Trump Taj  Mahal  di

Atlantic City New Jersey yang dibeli dengan harga lebih dari satu 1 Dollar

Amerika,  selain  itu  Trump  melakukan  pinjaman  uang  sebesar  80  juta

Dollar  untuk  membeli  mayoritas  saham  pada  Taj  Mahal,  hal  tersebut

merupakan tindakan yang nekat karena 6 bulan sebelum Trump membuka

Taj  Mahal  dirinya  telah  kehilangan  dua  orang  kepercayaanya  dalam

membantunya mengurus segala bisnis di bawah the Trump Organization,

kedua orang tersebut adalah Hyde dan Etess, keduanya meninggal dalam

kecelakan helikopter  ketika sedang melakukan perjalanan bisnis,  Trump

90Op Cit. Hal 59
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kemudian menunjuk Istrinya yaitu  Ivana Trump untuk mengelola  bisnis

tersebut, Ivana dapat dipercaya mengelola bisnis karena sebelumnya Ivana

merupakan penasihat Donald Trump dalam pembangunan Trump Tower

dan bisnis lainya,  meskipun demikian Ivana tidak memiliki pengalaman

dalam  mengelola  kasino.91 Stelah  beroperasi  pendapatan  bisnis  kasino

tidak  sesuai  yang  diharapkan,  padahal  Taj  Mahal  membutuhkan  biaya

operasional,  hanya  berjalan  satu  tahun  Taj  Mahal  akhirnya  mengalami

kebangkrutan pada tahun 1991, Trump akhirnya harus rela menjual kapal

pesiar dan setengah dari sahamnya di Taj Mahal.92

Masalah keuangan yang terjadi pada Taj Mahal berpengaruh pada

bisnis Trump yang lain sehingga pada 1992 kebangkrutan juga terjadi pada

Trump Castle  di  New Jersey,  Trump Plaza Hotel  di  New York, Trump

Plaza  hotel  &  Casino  di  Atlantic,  serta  Trump  Castle  Casino  Resort,

langkah yang sama diambil untuk mengurangi kerugian yang lebih besar

dengan menjual setengah sahamnya di New York Plaza pada Citibank.93

Pada tahun 1992 diadakan sebuah pertemuan  antara  pemegang obligasi

bisnis  Trump,  dalam  pertemuan  tersebut  beberapa  pemegang  obligasi

berniat untuk mengambil alih bisnis kasino di Trump Castle, Atlantic City,

karena  khawatir  jika  Donald  Trump  tidak  dapat  melunasi  utang-

utangnya.94

91Ibid, hal 64.
92Ibid, hal, 65.
93Ibid, hal 68.
94Ibid, hal 72.
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Tahun  1993,  Fred  Ayah  Trump  didiagnosa  memiliki  penyakit

Alzeimer, di tahun yang sama pula Trump bercerai dengan Ivana karena

Skandal  perselingkuhan yang dilakukan Trump ketika  Taj  Mahal  mulai

beroperasi  pada  tahun  1990.  Di  pengadilan  Ivana  menuntut  hak

propertinya, sesuai perjanjian Ivana mendapatkan bayaran sebesar 10 juta

Dollar, Greenwich estate, tunjangan tahunan 35 ribu US$, 300 ribu US4

untuk biaya tahunan anak-anak dan  4 juta US$ untuk tunjangan tempat

tinggal,  serta  gaji  Ivana  sebesar  350  ribu  US$  selama  menjalankan

manajemen  Plaza  Hotel.  Untuk  membayar  10  juta  US$  kepada  Ivana,

Trump  harus  menggunakan  sebagian  uang  pinjaman  dari  bank  dan

sebagian  besarnya  dari  uang pribadi  miliknya,  keuangan  yang  semakin

menipis  membuat  Trump  harus  meminta  pinjaman  uang  dari  adik

kandungnya, Robert namun permintaan tersebut ditolak akhirnya Trump

mengutus  kakak  Iparnya,  John  Barry  untuk  melakukan  lobi  terhadap

keluarganya  untuk memberikan  pinjaman,  Barry  berhasil  melaksanakan

tugasnya  dengan  baik  akhirnya  Trump  bersama  keluarga  melakukan

kesepakan dimana mereka meminta  Trump untuk keluar dari  perusahan

The  Trump  Organization  jika  dirinya  tidak  berhasil  mengembalikan

penjaman tersebut, Donald Trump pun menyepakati hal tersebut sehingga

basis  utama  Trump  Organization  yaitu  Trump  Tower  tetap  dapat

beroperasi. 

Bisnis-bisnis  Donald  Trump  kembali  terancam  bangkrut  pada

tahun  1995  diakibatkan  oleh  jatuh  tempo  pembayaran  utangnya  yang
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berjumlah  115  juta  US$,  namun  kemampuanya  melakukan  negosiasi

membuat  Bank  memperpanjang  waktu  pembayaran  hutang  hingga  tiga

tahun berikutnya, dirinya juga mengambil langkah untuk merekonstruksi

unit-unit  bisnisnya  dengan  melepaskan  beberapa  saham  bisnis  untuk

melunasi utang sebesar 3,4 Miliar dan berhasil terlepas dari utang pribadi

sebesar 900 juta US$.

Kesuksesanya dalam dunia bisnis membuatnya cukup terkenal di

Amerika  Serikat,  khususnya  New  York,  sebagai  salah  satu  kota  di

Amerika Serikat yang cukup padat dengan aktifitas perekonomian maupun

hiburan,  Donald  Trump  sering  diundang  untuk  membintangi  beberapa

Serial TV hingga Film. Dirinya pertama kali muncul dalam Film  Home

Alone 2 Lost in New York  yang rilis pada tahun 1992,95 dalam potongan

film tersebut Trump hanya muncul satu kali,  tanpa mengubah perannya

Trump menolong Kevin McCallister pemeran utama dalam film tersebut

yang sedang kebingungan mencari lobi pada sebuah hotel mewah, Kevin

bertanya  pada  Trump  yang  kebetulan  berjalan  berlawanan  arah  dengan

Kevin “Excuse me, where is the lobi ?” Trump menjawab “Down the hall

and to the left” kevin menjawab “Thanks” sembari meninggalkan Trump

yang terlihat  curiga  dengan keberadaan Kevin  di  hotel  tersebut.  Trump

yang begitu terkenal dengan kekayaan dan kesuksesanya membuat dirinya

tak pernah berperan sebagai orang lain dalam sebuah Film ataupun serial

TV.

95Home Alone 2: Lost in New York, IMDb diakses dalam 
http://www.imdb.com/title/tt0104431/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast pada (11/02/2018, 23:15 
WIB)
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Kemudian pada tahun 1994 Trump mengisi salah satu episode pada

serial TV The Fresh Prince of Bel Air bersama istrinya pada saat itu Marla

Maples dan juga aktor kenamaan Amerika Serikat Will Smith. Pada tahun

yang sama Donald Trump memerankan karakter sebagai ayah dari seorang

anak bernama Waldo  yang pada  saat  itu  mengikuti  lomba balap  mobil

untuk anak-anak dan dalam potongan film tersebut  Waldo yang sedang

dalam  arena  balap  menelpon  ayahnya  (Donald  Trump)  yang  sedang

menunggunya di tribun penonton, percakapan keduanya melalui  telepon

sebagai  berikut  “Hi dad it’s  me,  you’re  gonna be so proud of  me i’m

gonna win this race”  Trump pun menjawab “Waldo, You are the best son

money can buy” Waldo kemudian berterima kasih dengan mengucapkan

“Thanks dad”. 

Berlanjut pada tahun 1996 Trump membintangi dua film dan satu

serial Tv yang berjudul Eddie, The Associate, dan The Nanny episode The

Rosie Show. Tahun 1996 dirinya dalam serial Tv  The Drew Carey Show

Episode New York and Queens, 1998 Spin City episode the Paul Lessister

story, dan tahun 1999 dalam salah satu episode serial Tv Sex and The City.

Tahun 2001 Trump bersama istri ketiganya yaitu Melania muncul dalam

film Zoolander,  2002 kembali  berperan  dalam film  Two Weeks  Notice.

Trump juga diundang dalam serial Tv WWE Raw dalam delapan episode

yaitu  pada  tahun  2007 sebanyak lima  kali,  kemudian  pada  tahun 2009

sebanyak dua kali dan satu kali pada tahun 2012.
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Pengalaman  Trump  dalam  dunia  hiburan  serta  kesuksesan  The

Trump  Organization membuat  Mark  Burnett  memutuskan  untuk

melakukan kerja sama dengan Trump dalam menciptakan sebuah reality

dan game show yang berfokus pada pencarian bakat di bidang wirausaha,

dalam  acara  tersebut  terdapat  permainan  dimana  para  peserta  harus

bersaing dan bagi yang kalah akan tereliminasi, sedangkan pemenang akan

mendapatkan  kontrak  kerja  selama  satu  tahun  pada  perusahan  Trump

dengan gaji  250 ribu US$. Acara tersebut  diberi  nama  The Apprentice,

pertama kali tayang pada Januari 2004 dan mendapatkan rating tinggi pada

akhir  musim,  serta  telah  ditonton  oleh  41,5  juta  pasang  mata,  The

Apprentice juga  masuk  dalam  tiga  nominasi  pada  Emmy,96 suksesnya

acara yang dibawa langsung oleh Trump sebanyak 186 episode97 tersebut

menghantarkan  dirinya  mendapatkan  penghargaan  bintang  pada

Hollywood Walk of Fame di tahun 2007, selain menjadi pembawa acara

Trump juga menjadi Eksekutif Produser acara tersebut. 

Sebelum  sukses  tayang  pada  saluran  Tv  NBC,  The  Apprentice

ditolak  oleh saluran Tv ABC serta  beberapa jaringan televisi  lain  yang

beranggapan bawa Donald Trump tidak akan menjadi daya tarik karena

mereka memikirkan orang-orang di luar kota New York yang mungkin

tidak  peduli  dengan  Donald  Trump  dan  bisnisnya,  meskipun  demikian

NBC yakin  Trump cukup berpengaruh di  luar  New York. Trump tidak

96Entertainment The Apprentice, diakses dalam https://www.trump.com/entertainment/the-
apprentice/ pada (12/02/2018, 19:46 WIB)
97The Apprentice, IMDb, diakses dalam http://www.imdb.com/title/tt0364782/?ref_=nv_sr_2 
pada (12/02/2018, 19:46 WIB)
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tinggal diam atas penolakan saluran ABC atas acara The Apprentice dan

memberikan komentar  bahwa saluran Tv ABC tidak menerima tawaran

untuk menayangkan acara The Apprentice karena sluran Tv tersebut hanya

menerima acara Tv murahan.

Trump  Hotel memiliki  banyak  cabang  tidak  hanya  di  wilayah

Amerika Serikat namun juga Amerika Utara, Eropa dan Asia.98 Hotel yang

paling terkenal adalah Trump International hotel and Tower di New York,

dibangun pada 1997 didesain oleh seorang arsitek terkenal dunia bernama

Philip Johnson, hotel tersebut mencapai harga penjualan dan penyewaan

tertinggi di Amerika Serikat serta mendapat beberapa penghargaan seperti

rating bintang lima dari Forbes, dan kemudian memenagkan penghargaan

Hotel bintang lima dari Forbes pada tahun 2009 hingga 2016, dan pernah

terpilih sebagai hotel  nomor satu di Amerika Serikat oleh majalah Nest

Traveler serta beberapa penghargaan lainya.99

Pada  1980an  Donald  Trump  sudah  menunjukan  ketertarikanya

untuk  mencalonkan  diri  sebagai  Presiden  merenung  di  depan  umum

namun saat  itu  dirinya  banyak  diremehkan  di  media.  Pada  tahun 1999

Trump mendaftar pada Partai Reformasi dan membentuk komite pelaksana

kepresidenan,  meskipun  pada  akhirnya  dirinya  menolak  untuk

mencalonkan  diri  pada  tahun 2000.Trump kemudian  bergabung  dengan

Partai Republik, dan mempertahankan profil yang tinggi selama pemilihan

98 Our hotels list view, diakses dalam https://www.trumphotels.com/ pada (03/02/2018, 20:46 
WIB) 
99Donald J Trump Biography, diakses dalam https://www.trump.com/biography/ pada 
(03/02/2018, 21:21 WIB)
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presiden tahun 2012,100 dari  partai  Republik inilah  Trump mencalonkan

diri  sebagai  Presiden  Amerika  Serikat  dan  kemudian  memenangkan

pemilihan pada tahun 2016. 

Sebelum  bergabung  dalam  partai  Republik  Trump  bergabung

dengan partai Demokrat pada tahun 2001, namun dirinya kemudian keluar

dan bergabung dengan partai  Republik,  hal  ini  kemudian  menimbulkan

pertanyaan ketika Trump menjadi kandidat Presiden dari partai Republik,

dalam acara Tv Fox News Trump mendapat pertanyaan bagaimana dirinya

dapat  menjadi  seorang  konservatif  sementara  dirinya  pernah  menjadi

seorang yang Liberal, Trump menjawab bahwa dirinya selalu konservatif

dalam  hal  finansial  meskipun  perusahanya  pernah  mengalami

chaos,melihat  kondisi Amerika Serikat yang memiliki  hutang Trilliunan

Dollar  maka  Amerika  Serikat  membutuhkan  seseorang  dengan  mental

sperti dirinya, Trump juga menyebutkan bahwa dirinya sangat konservatif

terutama dalam bidang ekonomi,militer dan menjaga veteran serta dalam

hal  pengobatan  dan  kesehatan  maka  Trump  menyebut  dirinya  sebagai

common sense conservative.101

Common sense Conservative hal ini dikarenakan pemikiran Trump

selain  karena  dirinya  berpikiran  religius  dan  konservatif  tetapi  dirinya

tetap menggunakan common sensenya hal ini dapat dilihat dari kebijakan

Trump yang di satu sisi sangat konservatif seperti memenjarakan pelaku

100Donald Trump President of the United States, diakses dalam 
https://www.britannica.com/biography/Donald-Trump pada (01/03/2018, 07:59 WIB)
101Donald Trump Explain how he become Conservative,Fox News diakses dalam 
https://www.youtube.com/watch?v=jlTwh9Oc1qg pada (07/04/2018, 17:29)
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aborsi namun di sisi lain Trump mendukung kelompok LGBTQ yang pada

dasarnya bertentangan dengan agama dan konservatif.102

Kemampuanya  dalam  membuat  kesepakatan  dalam  dunia  bisnis

membuat  Trump  berbagi  pengalaman  dan  keterampilan  tersebut  dalam

bentuk tulisan, dirinya dibantu oleh Tony Schwartz menyelesaikan tulisan

tersebut yang kemudian diberi judul “Trump: The Art of the Deal” dan

diterbitkan  pada tahun 1987,  buku tersebut  memperoleh  rating  rata-rata

3,65.103

Buku lain yang ditulis  oleh Trump adalah “Trump Strategic  for

Real  Estate:  Billionaire  Lessons  for  the  Small  Investor”buku  yang

diterbitkan  pada tahun 2005 ini  mendapatkan rating tertinggi  dibanding

baku-buku lain yang pernah ditulis olehnya, rata-rata rating buku tersebut

adalah 4,05.104 Dua buku terakhir yang ditulis oleh Trump diterbitkan pada

tahun  2015,  buku  pertama  berjudul  “Cripled  America:  How  to  Make

America Great Again” dan buku yang kedua berjudul “Donald Trump:

Make  America  Great  Again:  Donald  Trump  on  Primaries,  Illegal

Immigrans,  Terrorism,  Hillary  Clinton,  Ben  Carson  and  Jeb  Bush”.

Trump telah  menulis  puluhan buku dan dari  ulasan para pembaca  total

rating untuk buku yang ditulis oleh Trump adalah 3,70.105

102USA Today Op Cit.
103Books By Donald J Trump, diakses dalam 
https://www.goodreads.com/author/list/676.Donald_J_Trump?page=2&per_page=30 diakses pada 
(20/02/2018, 14:37 WIB)
104Ibid.
105Ibid.
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Kesuksesan  Donald  Trump  membangun  perusahan  milik

keluarganya hingga menjadi The Trump Organization, serta mengolahnya

hingga  melahirkan  beberapa  cabang  perusahan  dan  berusaha  bangkit

kembali  dari  kebangkrutan  yang  pernah  terjadi.  Hal  tersebut  membuat

Trump  menjadi  Karakter  yang  kuat  dan  pantang  menyerah  dalam

memperjuangkan  hasil  kerja  keras  serta  keinginan  yang  kuat  untuk

mengembalikan  masa  kejayaan bisnisnya,  selain  itu  ketertarikan  Trump

dalam dunia hiburan sukses mengantarkan dirinya menjadi Pembawa acara

The Apprentice acara televisi yang sesuai dengan karakter Trump sebagai

seorang Pengusaha. Rangkuman di atas menggambarkan sekilas perjalanan

karir Donald Trump yang kemudian mempengaruhi cara pandang Donald

Trump sehingga dirinya hadir sebagai Presiden Amerika dengan visi Make

Amerika Great Again.

3.1.2 Presiden Amerika Serikat dengan Slogan Make America Great

Again

Setelah  mencalonkan  diri  sebagai  Presiden  Amerika  Serikat,

Donald Trump mengeluarkan slogan  “Make Amerika Great Again” hal

tersebut  tentunya bukan hanya sekadar slogan melainkan memiliki  nilai

filosofi yang tentunya berasal dari sudut pandang Donald Trump, melalui

sesi  wawancara  dengan  washington  post,  Trump  menjelaskan  alasan

mengapa  dirinya  menggunakan  make  Amerika  Great  Again  sebagai

Slogan  dalam  pencalonan  presiden,  Trump  menyatakan  bahwa  pada

awalnya  dirinya  menggunakan  Slogan  “We will  make  Amerika  Great”
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namun  dirinya  berpikir  bahwa  kalimat  tersebut  tidak  berintonasi,

kemudian kalimat tersebut dipersingkat menjadi  “Make Amerika Great”

namun Trump berpikir bahwa Slogan tersebut bermakna seolah Amerika

tidak  pernah  hebat  sebelumnya  sementara  pada  kenyataanya  Amerika

pernah menjadi negara yang hebat,106 akhirnya kalimat lain muncul dalam

pikiranya yaitu  “Make Amerika Great Again”Trump langsung menyalin

dan  memerintahkan  salah  satu  pengacaranya  mendaftarkan  kalimat

tersebut  ke  Patent  and  Trademark  Office107 Amerika  Serikat  lima  hari

berikutnya. 

Pabrik kemudian mencetak jutaan produk dengan tulisan  “Make

Amerika Great Again” salah satunya adalah topi yang digunakan Trump

saat kampanye kepresidenan, kepada Washington Post Trump menyatakan

bahwa  “Make  Amerika  Great  Again” menginspirasi  dirinya  karena

menurutnya  kalimat  tersebut  merupakan  sebuah  tugas,  yang  dimaksud

adalah  Idustry,  kekuatan  militer,  memperhatikan  pahlawan veteran,  dan

berarti banyak hal.108

Slogan  tersebut  juga  memperkuat  pandangan  Trump  tentang

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Franklin D Roosevelt dan Harry

106Pamela Engel, How Trump Came up with his slogan ‘Make Amerika Great Again’ Business 
Insider, diakses dalam http://www.businessinsider.sg/trump-make-america-great-again-slogan-
history-2017-1/?r=US&IR=T pada (08/02/2018, 23:52 WIB)
107Patent and Trademark Office adalah kantor yang menangani urusan perlindungan terhadap 
merek dagang suatu produk.
108 Karen Tumulty, How Donald Trump Came up with “Make Amerika Great Again”, 
Washington Post, diakses dalam https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-
came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-
f3375f271c9c_story.html?
amp;tid=ss_tw&amp;utm_term=.55435aa21019&postshare=831484737469175&utm_term=.c9b5
e8b996e0 pada (08/02/2018, 00:36 WIB)
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S Trauman dengan Amerika Serikat beberapa dekade terakhir,  di  mana

Trump percaya bahwa Amerika Serikat merupakan sebuah negara besar

pada tahun-tahun pemerintahan Franklin D Roosevelt dimana pada masa

saat itu Amerika Serikat mampu bangkit dari kehancuran ekonomi pada

tahun  1929,  kemudian  memenangkan  perang  dunia  II,  dan  pada

pemerintahan  Trauman  yang  mana  Amerika  Serikat  membantu  negara-

negara  Eropa  dengan  memberikan  bantuan  yang  disebut  Mashall  Plan

hingga  kesuksesan  Amerika  atas  keberhasilan  sistem  perekonomian

Kapitalis  dari  sistem ekonomi Sosialis yang disebarkan oleh Uni Soviet

yang menyebabkan Amerika menjadi  contoh sistem perekonomian bagi

negara-negara  lain,  sedangkan  dalam  beberapa  dekade  Trump  merasa

bahwa  pemerintah  Amerika  Serikat  banyak  membuat  kebijakan  yang

merugikan  warga  negaranya  sendiri  serta  memberikan  kebebasan  bagi

negara lain untuk mengekspor barang ke Amerika Serikat.109

Pandangan  Trump  tersebut  selaras  dengan  pernyataanya  saat

melakukan wawancara bersama Washington Post tentang Slogan  “Make

Amerika Great Again” sebagai tugas untuk memperkuat perindustrian, dan

Militer  Amerika  Serikat,  serta  memperhatikan  hak-hak  Veteran  dll.

Pandangan tersebut kemudian memberikan pengaruh ketika Trump telah

terpilih menjadi presiden dirinya menerapkan kebijakan strategi keamanan

nasional  yang  disebut  Amerika  First,  strategi  ini  berdasar  pada  prinsip

Realis dengan empat pilar utama yaitu menjaga tanah air Amerika Serikat

dan tatanan hidup di  dalamnya,  mempromosikan kemakmuran Amerika

109Tri Atmojo dkk, Op Cit.

64



Serikat,  menjalankan  kedamaian  melalui  kekuatan  yang  dimiliki  oleh

Amerika  Serikat  dan  meningkatkan  pengaruh  Amerika  Serikat  dalam

dunia  Internasional  yang  penuh  persaingan,  tindakan  tersebut  berdasar

pada kepentingan Amerika Serikat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut,

Amerika  First juga  bukan  berarti  Amerika  tanpa  negara-negara  lain,110

selain  itu  dalam hal  pengambilan  kebijakan  Trump menyatakan  bahwa

dirinya akan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan pada output atau

hasil  akhir  bukan  berdasarkan  ideologi  yang  dianut  oleh  Amerika

Serikat.111

Trump  memperjelas  bahwa  Amerika  Serikat  bisa  saja  berdiri

sendiri  secara  sepihak  meskipun  hal  tersebut  dapat  memberikan  efek

kepada negara-negara lain dalam masalah perdagangan, perubahan iklim

dan imigrasi. Hingga kini prinsip yang dipegang teguh oleh Trump telah

banyak mempengaruhi  pengambilan  kebijakanya  seperti  terkait  masalah

Imigrasi,  Pementahan Amerika Serikat  mengeluarkan perintah  eksekutif

yang  melarang  negara-negara  yang  terindikasi  teroris  untuk  masuk  ke

Amerika  Serikat,  negara-negara  yang  termasuk  di  dalam  daftar  negara

terindikasi teroris adalah Iraq, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, Somalia dan

Libya,112 Kemudian untuk masalah perdagangan Donald Trump menarik

110 Lukas Mikelionis, Trump to Unveil ‘America First’ strategy, Fox News, diakses dalam 
http://www.foxnews.com/politics/2017/12/18/trump-to-unveil-america-first-strategy.html pada 
(08/02/2018, 2:57 WIB)
111President Donald J. Trump at the United Nations General Assembly: Outlining an America 
First Foreign Policy, White House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-
donald-j-trump-united-nations-general-assembly-outlining-america-first-foreign-policy/pada 
(09/02/2018, 0:53 WIB)
112Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States, 
the White House,  dalam https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-
protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states-2/pada (09/02/2018, 1:19 WIB)
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Amerika  Serikat  dari  Trans  Pasific  Partnership  yang  mana merupakan

perjanjian  perdagangan  antara  dua  belas  negara  yaituKanada,  Meksiko,

Chile,  Peru,  Australia,  Selandia  Baru,  Malaysia,  Singapura,  Vietnam,

Brunei Darusallam, Jepang dan Amerika Serikat pada masa pemerintahan

Obama, yang ditandatangani pada 4 Februari 2016 di Auckland.113 Donald

Trump menarik Amerika Serikat dari Trans Pasific Partnership atau yang

disebutnya “ridiculous trade deal” dengan alasan melindungi para pekerja

Amerika  Serikat  dari  persaingan  dengan  negara  upah  rendah  seperti

Vietnam  dan  Malaysia.114 Kemudian  terkait  masalah  Perubahan  Iklim

Trump menarik keluar Amerika Serikat dari Paris Agreement.

3.2 Perubahan Iklim dalam pandangan Donald Trump

Donald Trump merupakan salah satu dari sekian orang yang tidak percaya

dengan fenomena perubahan iklim, sebelum adanya pendekatan Perubahan Iklim

atau  Climate  Change kita  mengenal  satu  pendekatan  yang  disebut  Global

Warming,  Donald  Trump  rupanya  bukan  tipe  orang  yang  peduli  dengan  isu

lingkungan dirinya bahkan sudah mengikuti perkembangan isu lingkungan jauh

sebelum mencalonkan diri  sebagai  presiden dan mengolok-olok isu lingkungan

dalam kampanye kepresidenanya. 

113Trans Pasific Partnership, diakses dalam https://www.tpp.mfat.govt.nz/aboutpada 
(23/02/2018, 21:15 WIB)
114Peter Baker, Trump Abandons Trans-Pacific Partnership, Obama’s Signature Trade Deal, 
New York Times, https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/tpp-trump-trade-nafta.html 
pada (26/02/2018, 07:36 WIB)
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Sejak  tahun  2011  sebagai  pengguna  aktif  sosial  media  Twitter,  Trump

sering menyampaikan pendapat pribadinya tentang Global Warming, berkali-kali

dirinya  mempertanyakan  keberadaan  Global  Warming ketika  New  York

mengalami penurunan suhu ketika musim salju, dirinya mempertanyakan hal yang

sama ketika salju turun Israel dan Lebanon yang bukan merupakan negara dengan

musim  salju,  dirinya  juga  membagikan  beberapa  link  yang  memberitakan

kebocoran  email  tentang  studi  Global  Warming,  Trump  menyatakan  bahwa

Global  Warming berdasar  pada  ilmu  yang  salah  dan  dengan  data  yang

dimanipulasi.115

Trump  juga  menyayangkan  pemerintahan  Barack  Obama  yang  terlalu

banyak menghabiskan uang untuk biaya operasional dalam rangka menghadapi

Global  Warming di  saat  Amerika  Serikat  lebih  membutuhkan  uang  tersebut,

selain  itu  Trump  juga  menyatakan  bahwa  Amerika  Serikat  tidak  bisa

menghancurkan  persaingan  pabrik-pabriknya  hanya  untuk  menghadapi  Global

Warming yang tidak nyata dan membuat China sangat senang, Trump menuduh

China  sebagai  negara  yang  membuat  isu  global  warming  agar  perekonomian

Amerika tidak dapat bersaing.116

Trump  juga  berpendapat  bahwa  PBB tidak  efektif  dalam  menjalankan

tugas  karena  mengaitkan  masalah  kemiskinan  dengan  perubahan  iklim,

menurutnya cuaca dan kondisi  alam secara alami memang sering berubah,  hal

tersebut  sudah  terjadi  selama  bertahun-tahun  dimana  kadang  suhu  di  suatu

115Dyllan, Mathews. 2017, Donald Trump has tweeted climate change skepticism 115 times. 
Here's all of it. Vox Media. Diakses dalam https://www.vox.com/policy-and-
politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement pada 
(09/02/2018, 9:26 WIB)
116Ibid.
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wilayah  menjadi  panas  kadang  menjadi  sangat  dingin,  oleh  karena  itu  Trump

menyebut  para  ilmuan  sebagai  pembohong  dan  mengambil  uang  dari  negara-

negara untuk melakukan penelitian yang tak ada hasilnya, oleh sebab itu melalui

akun  Twitternya  Trump  menyatakan  bahwa  pada  tahun  1920  orang-orang

khawatir  dengan isu pendinginan global,  namun hal  tersebut  tidak terjadi,  kini

muncul  isu  pemanasan  global  dan  saya  butuh  istirahat,  tulisan  Trump  dalam

cuitan di twitter.117 Kemudian pada November 2013 Trump kembali menulis pada

akun  Twitternya  yang  berbunyi:  Mereka  mengganti  nama  Global  Warming

menjadi Climate Change karena konsep Global Warming atau pemenasan global

tidak berhasil / terjadi.

Hingga  tahun  2015  Donald  Trump  tercatat  telah  melayangkan  cuitan

tentang  Global  Warming atau  Climate  Change sebanyak  115  kali,  setelah  itu

pernyataanya terkait Climate Change biasa terdengar saat kampanye kepresidenan

dan wawancara dengan berbagai media.

117Ibid.
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