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SENIN KLIWON, 17 OKTOBER 2016 
(15  SURA 1950)

Melihat Peluang Hillary - Trump ■ ■

RIVALITAS Calon Presiden (Capres) 
Hillary Rodham Clinton (Demokrat) 
dengan Donald John Trump 

(Republik) untuk menggaet dukungan publik 
berlap^sung sengit baik di panggung debat

’ 8November1&0i6
kandidat saling serang dengan statemen keras, 
pedas, terkait isu-isu penting menyangkut pri
badi masing-masing

Hillary menggempur Trump dengan soal keti- 
dak-taatan Trump membayar pajak selama 18 
tahun kepada pemerintah federal. Juga perilaku 
pelecehan, Trump terhadap kaum hawa lewat 
pernyataan cabul pada 2005, serta statemennya 
berbahu rasis terhadap warga imigran. Se
mentara Trump memanfaatkan ‘amunisi’ skan
dal seksual eks-Presiden Bill Clinton dan peng- 
hapusan/penghilangan 33.000 email di Ke- 
menterian Luar Negeri saat Hillary menjabat 
Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menyerang 
Hillary. Bahkan Trump dalam debat capres 
(9/10) mengatakan: "andai nanti terpilih jadi 
presiden, akan menunjuk j aksa agung untuk 
memenjarakan Hillary karena kesembronoan- 
nya menghapus puluhan ribu email tadi.” 

Lantas, siapa yang bakal sukses menggaet 
mayoritas dukungan pemilih untuk menang da
lam pilpres November mendatang?

Pengacara
Hillary adalah perempuan karier tangguh 

dan kenyang asam garam politik domestik 
maupun global. Perempuan kelahiran Chicago- 
Hlinois (26/10/1947) itu memulai karier sebagai 
pengacara. Pernikahannya dengan Bill Clinton 
(11/10/1975) membuat Hillary terseret dalam 
pusaran politik praktis dengan menjadi loyalis 
Partai Demokrat. Keterpilihan sang suami seba
gai Presiden ke-42 lewat Pilpres November 1992 
mendorong Hillary melangkahkan kakinya ke 
Gedung Putih dengan status sebagai Ibu Negara 
AS. Status ini disandang selama delapan tahun 
(1993 - 2001), selama dua periode kekuasaan 
Presiden Clinton.

P P I
Sebelum statusnya sebagai Ibu Negara ber

akhir 3 Januari 2001, Hillary resmi memulai

juknya menjabat Menlu. Hillary menjadi Menlu 
ke-67 sampai 1 Februari 2013, saat dia mendaf
tarkan diri sebagai salah satu bakal calon presi
den dari Demokrat.

Setelah melalui proses pemilihan pendahulu
an yang melelahkan, Hillary terpilih sebagai 
capres Demokrat dengan dukungan 2.383 dele
gasi. Keterpilihannya itu membuatnya 
menorehkan tonggak sejarah baru politik AS, 
yakni sebagai perempuan capres pertama sejak 
AS merdeka 4 Juli 1776.

Pengusaha
Di pihak lain, Donald Trump juga bukanlah 

sembarang sosok capres. Pria kelahiran 
Queens, New York, 14 Juni 1946 itu meraih 
tiket capres dari Partai Republik setelah meng
ungguli belasan bakal calon presiden lainnya 
dengan meraup dukungan 1.725 
delegasi.

Trump terlahir dari keluarga 
pengusaha real estate terpan
dang. Selepas meraih saijana eko
nomi dari Whorton School of 
University of Pensylvania 1968 
Trump bekerja di perusahaan 
ayahnya, Elizabeth Trump &
Soon. Tahun 1971 sang ayah 
(Frederick Trump) menyerahkan 
seluruh kewenangan atas perusa
haan tersebut kepada Donald 
Trump. Bersamaan itu Trump 
mendirikan perusahaan baru 
bernama The Trump Organi- 
zation yang eksis sampai seka
rang. Sejumlah anak perusahaan
nya semisal Taj Mahal Casino dan 
Trump Plaza Hotel membentang

dari Las Vegas hingga New York.
Sejak 2004 Trump juga dikenal sebagai pro

duser eksekutif serta pembawa acara realitas 
The Apprentice di stasiun televisi NBC dengan 
gaji 500.000 dolar AS perepisode. Lebih penting 

tampil didĵ rangafcisri- 
bKkAS secftra luas, 

t yang merhbawanya 
sanggup bersaing sekaligus meraih tiket capres 
dari Republik. Dan, dengan bekal popularitas 
itu pulalah Trump berharap bakal meme
nangkan pilpres.

Melihat hasil polling CNN/ORC usai debat 
capres putaran pertama (26/9/16) dan kedua 
(9/10) yang dimenangkan Hillary, Trump di
perkirakan bakal sulit menang dalam pilpres 
mendatang. Apalagi jika debat capres putaran 
ketiga (19/10/2016) kembali dimenangkan 
Hillary, dipastikan semakin sulitlah baginya 
untuk menang, dan praktis pilpres bakal 
dimenangkan Hillary untuk tampil sebagai 
perempuan pertama yang menjadi Presiden 
AS.a-k

*)Chusnan Maghribi, Alumnus Hubungan 
Internasional FISIP UMY.

Fbjok. KR.
Presiden siapkan Perpres 'sapu bersih pungli'. 
-  Pastikan sapunya juga bersih!

BNN sita 67 kilogram sabu di Tegal dan Demak.
-  Narkoba telah merambah daerah.

* * *

Bandara menyatukan bekas Kabupaten Adikarta.
-  Namakan saja Bandara Adikarta.
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