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Makna Kemenangan Trump

O leh Chusnan Maghribi

KEM ENANGAN Donald John 
Trump dalam pemilihan presiden 
(Pilpres) Ke-58 Amerika Serikat (AS) 8 
November 2016tentu memiliki beragam 
makna, tergantung siapa (pihak mana) 
yang melihat atau menyikapinya. 
Bilamana yang melihat adalah pihak 
yang kontra, tentu kemenangan Trump 
tersebut dibaca sebagai sebuah fakta 
(realitas) yang mengkhawatirkan atau 
bahkan menakutkan. Ini merujuk pada 
sejumlah statemen kontroversial Trump 
yang dikemukakan sewaktu masa kam
panye, misalnya (jika terpilih jadi presi
den) hendak membangun tembok tinggi 
di perbatasan AS-Meksiko untuk mem
batasi arus imigran dari Latin Amerika, 
serta akan melarang imigran asal Suriah 
dan negara-negara lain dari Timur 
Tengah (Tunteng) memasuki AS 
karena menganut agama Islam.

Pihak yang kontra meng
khawatirkan Trump meme
nuhi janjinya itu. Barangkali 
karena itulah situs Daily Mail 
menulis (menilai) keme
nangan Trump sebagai se
buah gempa: ”Its Trump- 
quakeT

Sementara pihak yang pro- 
Trump tentu menyikapi kemenang 
an suami Melania Knauss itu dengan 
penuh suika-cita dan meyakini Presiden 
Ke-45 Negara Paman Sam itu bakal 
sanggup memperbaiki keadaan hidup 
segenap warga masyarakat AS yang kini 
belum sepenuhnya pulih dari deraan kri
sis ekonomi moneter 2007-2009. 
Mereka memaknai kemenangan taipan 
real-estate asal New York itu sebagai 
momen awal menuju kehidupan yang 
lebih baik di kemudian hari. Pemaknaan 
demikian tentu tidak berlebihan. 
Pasalnya, Trump adalah sosok business- 
man tulen yang pernah jatuh-bangun.

Trump terlahir dari keluarga peng- 
usahareal-estate, sebagai puterakeempat 
pasangan Frederick C Trump dan Meny 
MacLeod. Trump lahir di Queens, New 
York, 14 Juni 1946. Semasa anak-anak 
sosok Trump dikenal sangat energik, 
agresif, dan supel bergaul dengan teman 
sebayanya. Trump kecil sekolah di The 
Kew-Forest School di Forest Hills, 
Queens. Saat berusia 13 tahun, orang

tuanya memasukkannya ke New York 
Military Academic (NYMA), sebuah 
sekolah berbasis milliter, guna 
menyalurkan energinya pada hal-hal 
positif. Selepas NYMA Trump kuliah di 
Fordham Univerrsity, kemudian pindah 
ke Whorton School of University of 
Pensylvania hingga meraih sarjana 
ekonomi. Tahun 1968 Trump mulai 
bekerja untuk perusahaan real estate 
Elizabeth Trump & Son milik orang 
tuanya Pada 1971 Trump diberi kendali 
penuh mengurus perusahaan. Tahun 
yang sama Trump mendirikan The 
Trump Organization yang eksis sampai 
sekarang. Sejumlah anak perusahaan 
The Trump Organization membentang 
dari Las Vegas hingga New York.

Awal hingga pertengahan 1990-an

m e ru 
pakan periode tersulit usaha Trump. 
Sejumlah perusahaannya seperti Taj 
Mahal Casino, Trump Plaza Hotel, dan 
Trump Shuttle gontai, merugi hingga 900 
juta dolar AS.Namun, Trump tidak patah 
arang, dan bersemangat berjuang 
menyehatkan kembali perusahaannya 
Trump pun mampu bangkit dan berjaya 
kembali di dunia bisnis real-estate terma
suk perhotelan sampai sekarang.

Selain itu, Trump termasuk pionir 
program pertelevisian. Tahun 2004 
Trump menjadi produser eksekutif serta 
pembawa acara realitas The Apprentice 
di di NBC dengan gaji 500.000dolar per 
episode hingga semakin cepat menam
bah pundi-pundi kekayaannya Per Juni 
2013 kekayaannya mencapai 63 juta 
dolar AS, setara Rp 713,3 miliar. 
Kekayaannya itu, ditambah gaya hidup
nya yang mewah dan bicaranya yang

blak-blakan membuat Trump masuk 
jajaran top celebrities terkenal di AS. 
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M elihat background dan track- 
record Trump seperti itu, maka sejatinya 
tidaklah terlalu mencengangkan ketika 
Trump sukses memenangkan Pilpres AS 
8 November lalu. Barangkali yang benar- 
benar membuat publik AS dan dunia ter
cengang atas kemenangannya adalah 
kepribadiannya yang suka bicara blak- 
blakan, cenderung kasar, gemar meng
umbar pernyataan kontroversial seba
gaimana diperlihatkan pada masa kam
panye, serta hasil'polling oleh lembaga- 
lembaga survei lebih banyak mengung
gulkan Hillary Clinton (ketimbang 
Trump) namun ternyata mayoritas pemi
lih lebih suka memilih Trump ketimbang 
Hillary.

Terbukti dalam pengumpulan elec- 
toral votes Trump memperoleh 289, 

sementara Hillary hanya 218. Ini 
membawa Trump tampil sebagai 

businessman pertama yang 
menguasai White House sejak 
AS berdiri 240 tahun silam, 
sekaligus sebagai presiden 
tertua, memecahkan rekor 
Ronald Reagan. Ketika 
mulai menjabat presiden 20 

Janauari 1981 Reagan beru
mur 69 tahun, sementara Trump 

memulai menjabat presiden 20
Januari 2017 mendatang berusia 70 

tahun lebih tuju bulan.
Bagi kita, bangsa Indonesia, tentu 

perlu (pula) memaknai kemenangan 
Trump selaras kepentingan nasional kita. 
Bagi kita, kemenangan Trump bisa 
dimaknai sebagai era baru bagi keberlan- 
jutan hubungan bilateral Indonesia-AS 
ke depan. Pertanyaannya, langkah perta
ma apa yang mesti kita tempuh demi ter- 
jalinnyaerabaru hubungan bilateral yang 
lebih konstruktif, produktif terutama 
dalam konteks menjaga (pemenuhan) 
kepentingan Indonesia?

Pertama-tama kita dituntut sangggup 
menempatkan posisi kita yang tepat keti
ka berhadapan dengan negeri adidaya itu 
guna memperkuat posisi tawar kita. 
Untuk itu prinsip kesetaraan (duduk 
sama rendah berdiri sama tinggi) wajib 
konsisten dipraktikkan saat bernegosiasi 
dalam hal apapundenganAS. (47)

—  Chusnan M aghribi, alumnus 
Hubungan Internasional FISIP UMY.


