
Kemenangan.............
Dampaknya luar biasa. Pemilih di negara-ne
gara bagian yang sulit dikuasai Trump maupun 
Hillary (swing States) seperti Florida, Ohio, 
Pennsylvania, Wiscounsin satu persatu jatuh ke 
pangkuan Trump saat pemilihan dimulai.

Mengapa calon presiden yang dikenal rasis, 
antiimigran, anti-Muslim dan cara berbicara yang 
kasar bahkan pernah berkomentar cabul ini 
akhirnya dipilih oleh bangsa Amerika?

Fenomena Trumpisme sebenarnya mirip de
ngan fenomena Clintonisme tahun 1992. Saat itu 
kondisi ekonomi Amerika sangat buruk dan 
banyak pengangguran. Clinton memanfaatkan 
kondisi dalam negeri ini dengan menuduh Bush 
tak mampu mengelola ekonomi (semboyan 
yang disebarkan adalah: “It is economy, stupid". 
Kalimat ini menggugah semangat mereka yang 
kehilangan pekerjaan. Clinton pun berjanji dalam 
waktu 2 tahun akan menciptakan 4 juta lapangan 
kerja. Formula ini sukses membawa Clinton ke 

Gedung Putih.
Trump memutuskan untuk mencalonkan diri 

sebagai presiden karena terdorong oleh gabung
an rasa kecewa dan marah terhadap kondisi 
ekonomi Amerika yang terus memburuk sejak 
resesi ekonomi yang menghantam Amerika 
2008. Dia menganggap Obama tak mampu 
berbuat sesuatu untuk memulihkan perekonomi
an Amerika, la juga jengkel terhadap China yang
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PERKEMBANGAN P em ilu  sebu lan  te ra kh ir sanga t 

m elelahkan Donald Trum p m aupun Hillary Clinton. Trump 

tetap bersem angat m elancarkan kam panye negatif te r

hadap H illary yang  dia pandang lem ah dan tak  m am pu 

m em im pin . S a a t itu hasil po lling  m enun jukkan  H illa ry 

sedikit di atas Trump. Nam un dua m inggu menjelang pe

m ilihan saa t FBI m enyebar kem bali isu sura t-sura t e lek

tron ik  Hillary, pub lik A m erika  —  khususnya  pendukung 

H illary —  agak terkejut. S eka lipun  H illa ry beberapa  kali 

m enya takan  tak  ada m asa lah  dengan  isu  su ra t-su ra t 

e lektronik itu. Sebaliknya, Trump, yang berkali-kali m ele

cehkan H illary yang tam pak kurang tegas, m enggem pur 

sa ingannya dengan m enyatakan jika  H illary terpilih akan 

terjadi krisis konstitusi.

*Bersambung hal 7 kol 1

barang-barangnya memenuhi toko-toko 
Amerika. Sementara infrastruktur mulai tua tidak 
mendapat perhatian selama Obama berkuasa.

Hal paling meresahkan dan membuat jutawan 
ini bersemangat terjun ke politik, adalah 
banyaknya orang kulit putih tidak lulus SMA. 
Golongan ini mencapai jutaan orang. Trump sa
ngat membenci globalisasi karena dalam situasi 
yang tidak kunjung sehat sejak resesi ekonomi 
2008 perusahaan yang kaya raya justru me
mindahkan pabrik ke luar negeri. Akibatnya ju
taan orang kulit putih kehilangan pekerjaan.

Kemarahan Trump juga melebar hingga ke 
tenaga kerja asing tinggal dan bekerja di 
Amerika, la sangat marah dengan TKA dari 
Meksiko yang, menurut pandangan Trump, 
pembuat kerusuhan dan kejahatan serta men
curi lapangan kerja kulit putih, la berjanji akan 
membangun tembok raksasa agar tak ada lagi 
TKA yang menyelundup masuk melalui per
batasan Meksiko. Trump juga membenci imigran 
Muslim yang hanya menimbulkan ancaman bagi 
penduduk Amerika.

Kemarahan terhadap perusahaan yang me
mindahkan pabriknya ke luar negeri sangat dide
ngar buruh kulit putih yang kehilangan peker
jaan. Tahun 1992 merekalah pendukung utama 
Bill Clinton. Kini mereka memilih Trump yang di
anggap sanggup memberi jalan keluar dari kesu-
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litan ekonomi yang mengimpitnya selama 
bertahun-tahun. Tidak heran jika Trump 
didukung berjuta-juta kulit putih kelas bawah 
yang berpendidikan rendah dan tidak diper

hatikan perusahaan yang kaya raya dan berpe

ngaruh. Dewa penolong agaknya datang pada 
masa Pemilihan Presiden tahun ini.

Sebenarnya Hillary pun berusaha untuk 
m endekati para pemilih di swing States. 
Namun H illary yang santun tidak mampu 
m enghadapi gaya bicara Trump yang 
m enghentak-hentak bumi Am erika dengan 
ucapan yang cenderung keras bahkan kasar 
t^npa tedheng aling-aling. Namun satu hal 
•jlasti bahwa suara electoral vote yang 
sedemikian besar mendukung Trump meru
pakan bukti nyata bahwa ia mampu merebut 
hati dan pikiran pemilih Amerika. Apalagi kon
disi ekonomi memburuk, pengangguran terus 
bertambah (saat ini lebih dari 90 ju ta pen
duduk tak memiliki pekerjaan) dan utang luar 
negeri menumpuk (US$ 6,2 triliun utang luar 
negeri atau 32%). Utang terbanyak justru 
kepada rakyat dan lembaga keuangan dalam 
negeri (sekitar 67,5%). Fakta ini membuat du
kungan kelas bawah Amerika bergerak cepat 

dan m elontarkan Trump ke puncak keme
nangan. (Penulis adalah pakar politik interna
sional dan Pengums ICMI DIY)-d


