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BAB IV  

KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian diatas penulis mensimpulkan dari bahwa Presiden Donald 

Trump secara eksplisit maupun implisit melalui idiosinkratik yang dia gunakan, dengan gaya 

spontan, dan tidak terlatih ini juga memberi kesan bahwa Trump berbicara apa adanya dan 

bukan dari naskah yang ditulis secara formal (suatu hal yang dia nyatakan secara eksplisit). 

Idisinkratik Donald Trump dapat membantunya memenangkan suara pemilih dikarenakan daya 

tariknya terhadap "keaslian", Mekanisme utama Trump sendiri ialah untuk membangun rasa 

solidaritas dari mayoritas melalui penentuan posisi negatif dari orang-orang luar penting 

lainnya.  Dia membangun "basis" dengan mengidentifikasi siapa yang anggota maupun bukan 

anggota(kulit putih atau orang asing pendatang di Amerika). Pendekatan ini bertumpu pada 

sejarah lama di Amerika menggunakan penanda etnis untuk mengidentifikasi mereka yang 

tidak sesuai dengan cetakan orang Amerika "sejati".  Kefanatikan Trump yang merupakan 

branding atau bagian penting dari kampanyenya, terlepas dari bagaimana seseorang 

melabelinya, rasisme namun itu menjadi keberhasilan besar bagi Trump mendapatkan suara — 

Trump selama kampanye 2016 dan hubungannya dengan konsepsi etnis lama tentang identitas 

nasional Amerika, yaitu masyarakat kulit putih asli memberikan dukungan kepada kulit putih 

Amerika yang menyimpan kebencian rasial. Trump adalah (kembali) menormalkan populisme 

etnonasionalisme di Amerika.  

 Kampanye pemilihannya memperkuat batas-batas etnis identitas Amerika - 

mendefinisikan siapa yang menjadi anggota, dan siapa yang tidak. Upayanya untuk 

memulihkan kebesaran Amerika dengan mengecualikan orang luar telah memperkuat mitos 

yang kuat dalam politik kontemporer. (Woods, 2019). Sehingga tanpa sadar White Supremacy 

di Amerika meningkat, Pusat Studi Strategis dan Internasional menemukan fakta bahwa 

serangan oleh pelaku sayap kanan meningkat lebih dari empat kali lipat antara 2016 dan 2017. 

Saat ancaman kekerasan supremasi kulit putih tumbuh, hal itu hanya mendapat sedikit 

perhatian atau pengakuan dari Administrasi Trump. Antara 2017 dan 2019, anggaran 

operasionalnya dipotong dari dua puluh satu juta dolar menjadi kurang dari tiga juta dolar, dan 

jumlah karyawan tetapnya berkurang dari empat puluh menjadi kurang dari sepuluh.  

 Alih-alih menyelidiki supremasi kulit putih, Administrasi Trump lebih mengawasi 

gerakan Black Lives Matter dan aktivis minoritas lainnya. Menurut Brennan Center for Justice 

dari New York University Law School, delapan puluh lima persen hibah “melawan 

ekstremisme kekerasan” di bawah Trump telah menargetkan kelompok minoritas yang 
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terpinggirkan dan tertindas. Pada bulan April 2019, F.B.I. mengumumkan pengurangan jumlah 

kategori yang digunakan untuk membuat katalog tindakan kekerasan bermotivasi rasial, 

menghilangkan kategori khusus untuk supremasi kulit putih dan memperkenalkan kategori 

yang tidak jelas yang disebut “ekstremisme bermotivasi rasial.” (Taylor, 2021). Tidak hanya 

supremasi kulit putih yang sebagian besar dicegah untuk diganggu atau bahkan diselidiki, tetapi 

mereka juga merasa nyaman melihat fantasi rasial mereka dibiarkan  

 

 

 

  

  


