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P e ta  K e k u a ta n  P ilp r e s  A S
Oleh C h u s n a n  M a g h rib i

P E T A  kekuatan calon presiden 
Amerika Serikat dalam pemilihan yang 
akan digelar 8 November 2016, bergerak 
signifikan pada hari-hari terakhir, seiring 
bergulirnya (kembali) isu sensitif, teruta
ma di kubu kandidat presiden dari Partai 
Demokrat, Hillary Rodham Clinton.

Setelah sejak 23 Mei 2016 Hillary 
tenis mengungguli kandidat presiden dari 
Partai Republik, Donald John Trump, 
berdasar hasil polling yang dilakukan 
lembaga-lembaga survei di AS dengan 
selisih rata-rata 5-6 poin, perkembangan 
terkini justru berbalik Thimp mengung
guli Hillary satu poin dalam survei nasio
nal yang dilakukan ABC News/Washing- 
ton Post yang hasilnya dipublikasikan 
sepekan menjelang pelaksanaan pilpres.

Hasil survei tersebut menyebutkan 
Trump memperoleh dukungan 46 persen, 
sementara Hillary 45 persen. Langkah 
Biro Investigasi Federal (FBI) menyelidi
ki surat elektronik (email) pribadi Hillary 
disebut-sebut menjadi penyebab m e
redupnya dukungan publik terhadap istri 
mantan Presiden BUI Clinton itu, serta 
m enggeliatnya dukungan terhadap 
Thrmp.

Pertanyaannya, apakah keunggulan 
satu poin Trump tersebut menggaransi 
taipan real estate berusia 70 tahun itu 
bakal memenangi pilpres 8 November 
dan meraih tiket menuju Gedung Putih?

Belum tentu. Pasalnya, hasil survei tadi 
tidak m encerm inkan peta kekuatan 
(dukungan) riil terutama i  negara-negara 
bagian swing States (negara-negara bagi
an yang menjadi penentu kalah/menang) 
bagi masing-masing kandidat. Padahal, 
tatkala terjadi pertarungan sengit antara 
calon presiden dari Demokrat versus 
Republik seperti sekarang ini, sw ing 
States itulah yang menentukan kalah/- 
menang masing-masing capres.

Ada 15 swing States yang menjadi 
kunci penentu penghuni baru Gedung 
Putih, pengganti Barack Hussein Obama. 
N egara bagian  itu adalah  Arizona, 
Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Maine 
Distrik Ke-2, Michigart, Nebraska Distrik 
Ke-2, Nevada, New Hampshire, North 
Carolina, Ohio, Pennsylvania, Vugjnia, 
dan Winscosin.

Hingga sepekan usai debat ketiga 
Hillaiy-Trump 19 Oktober 2016, Hillary 
masih unggul di delapan swing State, 
Trump hanya memimpin di Georgia Di 
enam swing State sisanya dukungan bag  
Hillary maupun Trump relatif seimbang 
ilossup).
Berpotensi M enang

Meski demikian, memang disadari 
bahwa Trump berpotensi kuat memenan
gi electoral votes di swing States Pen
nsylvania lantaran negara bagian yang 
memiliki 20 electoral votes ini didomina
si pemilih berkulit putih, yang mayoritas 
tidak berpendidikan universitas dan 
berprofesi sebagai pekerja (buruh/kaiya- 
wan) yang mengalami pukulan paling 
serius selama AS didera krisis ekonomi 
m oneter 2007-2009. Efeknya m asih 
terasa oleh mereka hingga sekarang.

Demografi pem ilih berkerah biru 
(pekerja) ini terpikat oleh gaya retoris 
populis Trump yang mengecam global
isasi dan pasar bebas yang mengakibat
kan kalangan pekerja kehilangan peker
jaan, khususnya di sektor manufaktur 
yang <hi-outsource ke luar AS.

A ndai m isalnya Trum p terbukti 
memenangi electoral votes di Pennsyl
vania, bintang reality televisi itu berpelu
ang besar pula menang di swing States 
Iowa, Ohio, Michigan, Winscosin. Em
pat negara bagian yang bertetangga de
ngan Pennsylvania itu memiliki kemiri
pan demografi dengan Pennsylvania: 
banyak penduduk tidak berpendidikan 
universitas dan berprofesi sebagai kerah 
biru. Lima swing States tersebut menjadi ’

pusat manufaktur dan industri AS.
Dengan demikian, peta kekuatan 

(dukungan) khususnya di 15 swing States 
antara capres Donald Trump dan Hillary 
Clinton cenderung seimbang. Peluang 
kedua kandidat untuk m enang di 15 
swing States sama kuat. Selisih kemenan
gan oleh salah satu capres di negara-nega
ra bagian tersebut diperkirakan bakal 
sangat tipis.

Karena itu, keunggulan Trump atas 
H illary berdasar hasil survei ABC 
News/Washington Post sepekan menje
lang hari pem ilihan tidak m enjam in 
suami Melania itu akan memenangi pil
pres dan melenggang ke Gedung Putih. 
Apalagi sekarang ini masih terdapat 15 
persen pemilih mengambang yang tidak 
kunjung memutuskan pilihan. Jumlah 
pemilih mengambang ini tercatat tiga kali 
lipat dibanding pemilih mengambang 
pada pilpres November 2012. Pemilih 
yang memutuskan pilihan pada hari H 
pilpres 2012 hanya lima persen.

Selain itu, capres Thimp tidak memi
liki tim kampanye yang solid, ditengarai 
dengan m undurnya sejum lah tokoh 
Republik semisal John McCain dan Ted 
C ruz dari barisan pendukung senior 
Republik awal Oktober lalu. Penyebab
nya, banyak statemen Trump yang kon
troversial. Trump juga tidak memiliki 

.o rganisiasi kam panye akar rum put 
(gtvimd gatne) di beberapa swing States 
krusial seperti Nevada

Di luaritu, berdasar pengalaman John 
Kerry (2004) dan Mitt Romney (2012) 
yang unggul dalam polling pada hari-hari 
akhir menjelang hari pemilihan tetapi 
akhirnya kalah, Donald Trump berpelu
ang mengikuti jejak dua mantan capres 
gagal itu. Hasil survei sepekan menjelang 
pilpres November 2004, Kerry unggul 
satu poin atas G eorge W alker Bush, 
namun hasil akhir pilpres Bush lah peme
nangnya dengan selisih  dua poin. 
Kemudian mantan Gubernur Massachu- 
setts Mitt Romney juga unggul satu poin 
atas Obama menjelang hari H pilpres, 
tetapi pilpres empat tahun lalu dim e
nangkan incum bent. Akankah Trump 
akhirnya bernasib seperti Kerry dan 
Romney? Kita tunggu saja hasil akhir pil
pres AS 8 November 2016. (43)
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