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ABSTRAK 

 Strategi negara untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya adalah dengan 

melaksanakan kebijakan luar negeri. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan dalam 

bidang ekonomi, militer, keamanan maupun lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald 

Trump membuat kebijakan luar negeri yaitu membangun tembok di perbatasan Amerika 

Serikat dan Meksiko untuk mencegah imigran ilegal. Tahun 2016 imigran ilegal di Amerika 

Serikat diperkirakan sudah mencapai 12 juta orang. Salah satu negara penyumbang imigran 

tertinggi yaitu berasal dari Meksiko. Trump menganggap bahwa keadaan tersebut 

memberikan dampak buruk bagi Amerika Serikat baik dalam segi ekonomi maupun 

keamanan. Walaupun kebijakan Trump menuai pro dan kontra di berbagai pihak, tetapi 

Trump tetap bersikeras agar pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat dan 

Meksiko terwujud. Alasan Trump melakukan kebijakan tersebut karena adanya faktor politik 

dalam negeri, ekonomi dan militer. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, E-book, majalah, dan koran. 

Selain itu, data diperoleh juga dari internet. 

Kata Kunci: Amerika Serikat, Donald Trump, Meksiko, Kebijakan Luar Negeri, Imigran 

Ilegal 

 

ABSTRACT 

The country's strategy to achieve its national interests is to implement foreign policy. 

These interests can take the form of interests in the economic, military, security and others. 

Donald Trump as a president of United States made a foreign policy that is building a wall 

on the border of the United States and Mexico to prevent illegal immigrants. In 2016 illegal 

immigrants in the United States are estimated to have reached 12 million people. One of the 

highest contributor countries for immigrants comes from Mexico. Trump considers that the 

situation has a negative impact on the United States both in terms of economy and security. 

Although Trump's policies reap the pros and cons on various sides, but Trump still insisted 

that the construction of the wall on the border of the United States and Mexico be realized. 

The reason Trump carried out the policy was because of domestic, economic and military 

political factors. The author uses qualitative research methods with data sources derived 

from books, journals, e-books, magazines, and newspapers. In addition, data is also obtained 

from the internet. 
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I. PENDAHULUAN 

Amerika Serikat merupakan negara 

republik konstitusional federal yang 

terletak di Benua Amerika Utara. Amerika 

Serikat merupakan negara terbesar ketiga 

di dunia karena luas wilayahnya sebesar 

9.833.517 km
2
. Luas wilayah tersebut 

menjadikan Amerika Serikat juga 

memiliki jumlah penduduk yang tinggi 

yaitu sebanyak 326.625.791 jiwa (2017) 

(Dickson, n.d.). 

Amerika Serikat berbatasan 

langsung dengan Meksiko. Perbatasan 

antara Amerika Serikat dan Meksiko 

adalah sepanjang 2000 mil dari ujung 

California sampai ke Texas. Apabila 

dilihat secara geografis, survei Geologi 

AS (USGS) mengatakan bahwa panjang 

batas garis perbatasan AS - Meksiko 

mencapai 1.933 mil atau setara dengan 

3110,862 km. Terdapat beberapa daerah 

perbatasan yang dibatasi oleh pagar 

pembatas dan terdapat pula beberapa 

batas yang dibuat dengan kawat berduri 

dan besi baja yang tinggi. Daerah yang 

paling kuat memisahkan perkotaan dari 

San Diego yaitu di negara bagian 

California AS, dan Tijuana. Daerah 

tersebut dibatasi oleh pagar ganda atau 

bahkan tiga lapis. Tinggi pagar pertama 

yaitu sekitar 3 meter (10 kaki), dan 

terbuat dari pelat logam tebal. Pagar 

kedua yaitu mencapai 4,5 meter (15 

kaki). Bagian pagar paling atas miring 

ke dalam, dengan kawat berduri (Eftiani, 

2018).  

Amerika Serikat merupakan 

negara yang membatasi wilayah 

perbatasannya dengan menggunakan 

kawat berduri. Namun, hal tersebut tidak 

cukup berhasil untuk menciptakan 

wilayah yang aman. Amerika Serikat 

tetap saja memiliki banyak imigran yang 

masuk ke wilayahnya dengan cara 

ilegal. Imigran ilegal atau imigran gelap 

merupakan orang yang berusaha 

memasuki wilayah suatu negara dengan 

tidak menggunakan izin. Beberapa 

bentuk imigran ilegal dapat dilihat dari: 

a. Melintasi perbatasan dengan cara yang 
ilegal atau tidak resmi. 

b. Melintasi perbatasan secara sepintas 

dengan menggunakan dokumen palsu 

atau menggunakan dokumen resmi milik 

orang lain yang bukan menjadi haknya, 

atau bisa juga menggunakan dokumen 

resmi namun dengan cara yang ilegal. 

c. Memiliki status resmi sebagai imigran 

namun tetap tinggal disuatu wilayah 

walaupun sudah habis masa berlakunya 

sebagai imigran resmi (Asana). 

Banyak imigran gelap atau 

imigran ilegal berada di Amerika 

Serikat. Imigran ilegal tersebut berasal 

dari Meksiko yang jumlahnya sudah 

hampir mencapai 12 juta orang. Wilayah 

antara AS dan Meksiko hanya dibatasi 

oleh kawat berduri yang tinggnyanya 3 - 

5 meter saja. Hanya sebagian kecil 

wilayah perbatasan saja yang dijaga 

ketat oleh tentara AS. Bertambahnya 

imigran ilegal tersebut dikhawatirkan 

akan memberikan dampak buruk bagi 

Amerika Serikat.  

Upaya pemerintah AS 

sebelumnya yaitu George W Bush untuk 

membendung imigran ilegal yaitu 

membangun tembok di perbatasan AS 

dan Meksiko sepanjang 11 ribu 

kilometer menggunakan batas tembok 

berupa beton dan rangka baja atau ring 

tangan lainnya (Eftiani, 2018). Upaya 

pemerintah selanjutnya yaitu pada masa 

kepemerintahan Donald Trump untuk 

membendung imigran ilegal asal 

Meksiko adalah membangun tembok. 

Upaya pemerintah AS pada masa Bush 

dan Donald Trump untuk mengatasi 

imigran ilegal yang memasuki wilayah 

AS memiliki kesamaan yaitu dengan 

membangun tembok di perbatasan AS 

dan Meksiko (Aldila Arin Aini, Islamiah 

Bastiar, Sumarlam, 2017). 

Banyaknya dana untuk 

membangun tembok di perbatasan 

Amerika Serikat dan Meksiko mencapai 

8,6 miliar dollar AS (Dayana, Trump 



 

Anggarkan $8,6 Miliar untuk Tembok 

Perbatasan AS-Meksiko, 2019). 

Besarnya dana yang direncanakan oleh 

Trump menuai perselisihan dari 

kongres. Pasalnya, kongres menganggap 

bahwa permintaan dana yang diajukan 

Trump tersebut terlalu besar (Pendukung 

Trump Bangun Tembok di Perbatasan 

Meksiko, 2019). Para anggota kongres 

Amerika Serikat memperdebatkan hal 

berupa rancangan fiskal untuk 

membangun tembok di perbatasan. 

Rancangan anggaran dana untuk 

pembangunan tembok tersebut dianggap 

semakin membebani ruang defisit 

anggaran (Nirmala, 2018). Pihak lain 

yang menolak pengucuran dana yang 

besar untuk membangun tembok di 

perbatasan AS dan Meksiko yaitu partai 

demokrat. Banyaknya pihak yang tidak 

menyetujui kebijakan Trump tersebut 

tidak membuatnya menyerah. Presiden 

Amerika Serikat Donald Trump 

menolak menyerah atas tuntutannya 

untuk membangun dinding perbatasan 

dengan Meksiko. Bahkan Trump 

mengancam akan menyatakan darurat 

nasional sebagai cara alternatif untuk 

membangun dinding perbatasan (Ferida, 

2019). Darurat nasional maksudnya 

adalah pemberian akses kekuatan khusus 

kepada presiden agar dapat melancarkan 

aksi politiknya (Trump Mengumumkan 

Kondisi 'Darurat' Atas Dinding 

Perbatasan Meksiko, 2019). 

Partai Demokrat mengatakan 

bahwa pembangunan tembok di 

perbatasan AS dan Meksiko tersebut 

hanya membuang-buang uang, tidak 

efektif dan tidak bermoral (Christiastuti, 

2019). Namun Trump bersikeras untuk 

dapat mewujudkan kebijakannya dengan 

cara mendesak Kongres AS untuk 
menyetujui anggaran yang telah 

diajukannya. Kebijakan Trump tentu 

didukung oleh partai Republik. Seperti 

yang dilansir Associated Press, Partai 

Republikan mendukung adanya 

pengajuan dana yang dilakukan oleh 

Trump untuk pembangunan tembok di 

perbatasan AS dan Meksiko (Dayana, 

Trump Menangkan Dukungan 

Pembangunan Tembok Perbatasan 

Meksiko-AS, 2019). Dengan adanya pro 

dan kontra dari berbagai pihak, namun 

disini Trump bersikeras agar 

pembangunan tembok diperbatasan AS 

dan Meksiko segera diselesaikan. 

Kebijakan ini tentu sangat kontroversial 

karena menuai banyak pro dan kontra. 

Masalah ini sangat menarik untuk 

diteliti, karena Amerika Serikat yang 

menjadi negara besar dan negara 

adidaya justru membuat kebijakan untuk 

membangun tembok di perbatasan AS 

dan Meksiko hanya untuk mengurangi 

imigran ilegal. Hal ini dapat diteliti dari 

sisi seorang pemimpin AS yaitu Donald 

Trump, terkait dengan alasan 

pemerintah AS melakukan kebijakan 

tersebut.  

 

II. KERANGKA PEMIKIRAN 

Teori Pembuatan Kebijakan Luar 

Negeri menurut William D. Coplin 

 Teori yang baik merupakan dasar 
pengembangan pengetahuan yang layak 

dipercaya dan berdasar pada sebuah fakta 

atau kenyataan. Teori dapat digunakan 

untuk membantu kita menjelaskan dan 

meramalkan fenomena politik, dan juga 

membantu pembuatan keputusan praktis. 

Yang dimaksud dengan teori adalah 

suatu bentuk pernyataan yang menjawab 

pertanyaan “mengapa”; maksudnya 

adalah, berteori berarti memberikan 

makna suatu fenomena yang terjadi.  

 Definisi teori menurut McCain dan 

Segal adalah sebagai berikut: 

 “Serangkaian statemen yang saling 

berkaitan (yang terdiri dari): 1) kalimat-

kalimat yang memperkenalkan istilah-

istilah yang merujuk pada konsep-konsep 

dasar teori itu; 2) kalimat-kalimat yang 

menghubungkan konsep-konsep dasar itu 

satu sama lain; dan 3) kalimat-kalimat 

yang menghubungkan beberapa statemen 

teoritik itu dengan sekumpulan 



 

kemungkinan obyek pengamatan empiris 

(yaitu hipotesis).” 

 Dapat disimpulkan bahwa, teori 

harus diuji dengan bukti-bukti yang 

sistematik. Teori yang baik yaitu teori 

yang bisa didukung atau ditolak melalui 

analisa yang jelas dan penggunaan data 

secara sistematik. Sehingga, agar teori 

dapat didukung atau ditolak maka teori 

harus memuat sekumpulan konsep-

konsep yang jelas (Mas'oed, 1994). 

 William D. Coplin mengatakan 
bahwa kebijakan luar negeri adalah 

sebuah keputusan yang didahului oleh 

sebuah proses dimana terdapat sebuah 

tuntutan dari domestik politics, dengan 

melihat juga kemampuan dari kekuatan 

serta militer. Faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi para pembuat kebijakan 

untuk melakukan kebijakan luar 

negerinya dalam merespon situasi 

internasional. 

 “…Apabila kita akan menganalisa 

kebijakan luar negeri suatu negara, 

maka kita harus mempertanyakan para 

pemimpin negara dalam membuat 

kebijakan luar negeri. Dan salah besar 

jika menganggap bahwa para pemimpin 

negara (para pembuat kebijakan luar 

negeri) bertindak tanpa pertimbangan 

(konsiderasi). Tetapi sebaliknya, 

tindakan luar negeri tersebut dipandang 

sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang 

mempengaruhi para pengambil 

kebijakan luar negeri…” 

 Dari kutipan diatas, William D. 

Coplin menjelaskan bahwa kebijakan 

luar negeri suatu negara dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu: politik dalam negeri, 

kondisi ekonomi dan militer, dan konteks 

internasional (Evan, 2017).   

1. Kondisi Politik Dalam Negeri 

 Coplin mengatakan bahwa, kondisi 

politik dalam negeri memiliki pengaruh 

dalam menentukan kebijakan luar negeri 

suatu negara serta didalamnya terdapat 

asumsi mengenai perbedaan mendasar 

dan bersifat lintas nasional. Maksudnya 

adalah, setiap kebijakan luar negeri 

merupakan kelanjutan dari proses politik 

dalam negeri yang melibatkan berbagai 

aktor dalam situasi dan kondisi tertentu. 

Situasi politik dalam negeri artinya 

interaksi antar pengambil keputusan luar 

negeri dengan elit politik dalam negeri 

atau disebut dengan “policy influencers”. 

Hubungan aktor-aktor dalam negeri 

dengan pengambil keputusan luar negeri 

disebut “policy influence system”. Policy 

influencer sangat berpengaruh terhadap 

kebijakan luar negeri suatu negara. 

Coplin juga mengatakan bahwa ada 4 

tipe “policy influencer” yaitu birokrat, 

partai, kepentingan, dan massa.  

2. Kondisi Ekonomi dan Militer 

 Dalam pembuatan kebijakan luar 
negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan 

militer memiliki peranan yang penting 

didalamnya. Suatu negara harus 

diimbangi oleh kekuatan pertahanan dan 

keamanan serta bersedia untuk 

menciptakan kemampuan yang 

diperlukan untuk menegakkan politik 

luar negerinya.  

3. Konteks Internasional 

 Konteks internasional merupakan 

tindakan suatu negara untuk 

mempengaruhi negara lain untuk 

mencapai kepentingan tertentu. Coplin 

mengatakan bahwa ada 3 elemen dalam 

konteks internasional. Ketiga elemen 

tersebut yaitu geografis, ekonomis dan 

politis. Setiap negara memiliki 

lingkungan internasionalnya sendiri 

seperti lokasi yang didudukinya, selain 

itu terdapat hubungan ekonomi dan juga 

politik antara negara yang satu dengan 

negara yang lainnya (Coplin W. D., 

Pengantar Politik Internasional Suatu 

Telaah Teoritis, 1992).   

 Berbagai cara telah dilakukan 
untuk mencegah imigran ilegal yang 

memasuki wilayah AS, namun cara-cara 

tersebut belum berhasil atau belum 

sepenuhnya dapat mencegah imigran 

ilegal. Sehingga, dalam masa 



 

kepemerintahan Trump, Ia membuat 

kebijakan yaitu untuk membangun 

tembok di perbatasan AS dan Meksiko. 

Beberapa faktor yang mendukung 

Donald Trump membuat keputusan luar 

negeri tersebut yaitu: 

1. Ditinjau dari faktor politik dalam 

negeri  

 Pada pemilihan umum presiden 
Amerika Serikat 2016, isu mengenai 

imigrasi menjadi suatu isu yang paling 

kompleks diantara isu lainnya. Isu 

imigrasi tentu berkaitan dengan isu 

perbatasan, sehingga isu ini harus 

diangkat dengan prioritas tinggi 

khusunya oleh para kandidat dari Partai 

Republik. Setelah Donald Trump menang 

dalam pemilihan umum dan terpilih 

menjadi Presiden Amerika Serikat yang 

ke-45, Trump menjalankan tugas pada 

seratus hari pertamanya dengan 

mengeluarkan beberapa perintah 

eksekutif (executive orders). Isu imigrasi 

dan keamanan yang diangkat pada masa 

kampanye, pada 25 Januari 2017 Trump 

kemudian mengeluarkan perintah 

eksekutif “Border Security and 

immigration Enforcement Improvements” 

yang berisi tentang perintah untuk 

mengamankan perbatasan selatan 

Amerika Serikat dengan cara 

membangun tembok disepanjang 

perbatasan, dengan tujuan untuk 

menghalangi imigran ilegal (Adityo 

Darmawan Sudagung, Rizky Amanda, 

Anggia Utami Dewi, 2017). Trump 

pernah mengatakan bahwa "negara tanpa 

batas bukanlah sebuah negara". 

Sehingga, dengan adanya pembangunan 

tembok tersebut, Trump telah memenuhi 

janji kampanyenya 

(https://www.voaindonesia.com/a/trump-

perintahkan-pembangunan-segera-

tembok-di-perbatasan-as-

meksiko/3693007.html., 2017). 

2. Ditinjau dari faktor ekonomi dan 

militer 

 Imigran ilegal asal Meksiko 

biasanya berasal dari populasi dengan 

tingkat pendidikan yang rendah. Para 

imigran ilegal biasanya dipekerjakan di 

sektor-sektor yang memasok pekerjaan 

dengan ketrampilan rendah. Menurut 

laporan terbaru dari National Academy 

of Sciences, jika dibandingkan antara 

imigran legal dengan imigran ilegal, 

maka imigran ilegal umumnya memiliki 

pendidikan yang lebih rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Chiswick, kebanyakan imigran 

ilegal datang dari Meksiko.  

Semakin lama imigran ilegal 

tinggal di suatu negara, maka semakin 

tinggi pula pendapatan yang mereka 

peroleh. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Chiswick (1978), 

Duleep dan Reget (1999), bahwa 

imigran ilegal tentu akan melakukan 

berbagai investasi dari waktu ke waktu 

disuatu negara tertentu. Investasi ini 

dapat berbentuk peningkatan pendidikan 

di sekolah atau di tempat kerja, ataupun 

melakukan investasi berupa 

pengembangan jaringan kerja yang 

dapat membantu mereka menemukan 

peluang kerja yang mengarah pada 

tawaran pekerjaan dengan bayaran yang 

lebih tinggi (Rivera-Batiz, 2001). 

Sehingga dengan adanya hal tersebut, 

kedatangan para imigran ilegal ini 

seolah-olah merampas hak ekonomi 

warga AS karena warga AS harus 

bersaing untuk sama-sama mendapatkan 

pekerjaan. 

Sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa keamanan suatu negara penting 

untuk dilakukan. Suatu negara dapat 

menjaga keamanan perbatasan dengan 

cara mengirimkan tentara-tentaranya 

untuk berjaga di perbatasan wilayah 

suatu negara bahkan sampai 

membangun tembok perbatasan untuk 

menjaga keamanan dalam negerinya. 

Amerika Serikat merupakan negara yang 

membatasi wilayah perbatasannya 

dengan menggunakan kawat berduri. 

Para imigran gelap ini memasuki 

wilayah AS melalui perbatasan yang 

tidak dijaga secara ketat. Mereka juga 



 

bisa melewati sungai-sungai yang 

menghubungkan antara wilayah AS dan 

Meksiko. Mudahnya imigran gelap 

masuk AS karena batas wilayah antara 

AS dan Meksiko hanya dibatasi oleh 

kawat berduri yang tinggnyanya 3 - 5 

meter saja. Hanya sebagian kecil 

wilayah perbatasan saja yang dijaga 

ketat oleh tentara AS. Melihat hal 

tersebut, keberadaan tentara AS untuk 

menjaga perbatasan dirasa kurang 

memadai. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan oleh 

penulis merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian ini membutuhkan 

pengumpulan data supaya dapat menjelaskan 

lebih rinci untuk menjawab permasalahan 

yang ada. Sebagaimana, dalam permasalahan 

kebijakan yang diambil oleh Donald Trump 

yang banyak menuai pro dan kontra khususnya 

dalam masalah pembangunan tembok dan 

pembatasan imigran ilegal.  

Untuk memperoleh data, penulis 

menggunakan sumber yang berasal dari buku-

buku, jurnal, E-book, majalah, dan koran. 

Selain itu, data diperoleh juga dari internet. 

Penggunaan internet digunakan untuk 

mengumpulkan informasi faktual tentang topik 

atau informasi atas peristiwa tertentu untuk 

mendukung penelitian penulis. Penulis juga 

memanfaatkan situs berita seperti BBC News, 

CNN atau Metrotvnews di Indonesia (Bakry, 

2016, p. 177).  

 

IV. PEMBAHASAN 

Alasan dibalik Donald Trump 

menerapkan kebijakan tersebut. Alasan-

alasan tersebut diantaranya dapat ditinjau 

dari faktor politik dalam negeri, faktor 

ekonomi, dan faktor militer.  

A. Ditinjau dari Faktor Politik Dalam 

Negeri 

 Coplin mengatakan bahwa kondisi 

politik dalam negeri memiliki pengaruh 

dalam menentukan kebijakan luar negeri 

suatu negara serta didalamnya terdapat 

asumsi mengenai perbedaan mendasar 

dan bersifat lintas nasional. Artinya, 

setiap kebijakan luar negeri merupakan 

kelanjutan dari proses politik dalam 

negeri yang melibatkan berbagai aktor 

dalam situasi dan kondisi tertentu. Situasi 

politik dalam negeri merupakan interaksi 

antar pengambil keputusan luar negeri 

dengan elit politik dalam negeri atau 

disebut dengan “policy influencers”. 

Policy influencers sangat berpengaruh 

terhadap kebijakan luar negeri suatu 

negara. Beberapa tipe policy influencers 

diantaranya yaitu: 

1. Birokrat  

Setiap negara modern memiliki tipe 
policy influencers birokrat (bureaucratic 

influencers). Istilah bureaucratic 

influencers untuk menunjuk kepada 

berbagai individu serta organisasi di 

dalam lembaga eksekutif pemerintah 

yang membantu para pengambil 

keputusan suatu negara dalam menyusun 

dan melaksanakan kebijakannya.  

Kelompok birokratis sangat 

berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh para 

pengambil keputusan, karena kelompok 

birokratis tersebut menyalurkan 

informasi kepadanya kemudian akan 

melaksanakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pengambil keputusan 

itu.  

2. Partai  

Tipe policy influencers yang 

selanjutnya atau yang kedua adalah 

partai-partai politik. Partai politik juga 

disebut dengan partisan influencers. 

Influencers tersebut akan menyalurkan 

tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi 

tuntutan politis, yaitu tuntutan kepada 

para pengambil keputusan mengenai 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Partisan influencers 
memiliki upaya untuk mempengaruhi 

kebijakan dengan menekan para 

penguasa serta menyediakan aktor yang 

dapat berperan dalam pengambilan 

keputusan. 



 

3. Kepentingan 

Tipe policy influencers yang ketiga 

adalah interest influencers atau 

kepentingan yang mempengaruhi. 

Interest influencers terdiri dari 

sekelompok orang yang bergabung 

bersama dengan kepentingan yang sama. 

Teknik yang digunakan oleh interest 

influencers adalah mereka dapat 

melancarkan kampanye menulis surat 

yang diarahkan kepada pengambil 

keputusan, partisan influencers, dan 

bureaucratic influencers.  

Interest influencers adalah faktor 
penting dalam proses penyusunan politik 

luar negeri, karena mereka 

mempengaruhi kompleksitas proses 

dalam negeri. Mereka mungkin tidak 

dapat menentukan politik luar negeri, 

tetapi mereka dapat berperan dalam 

perhitungan para pengambil keputusan 

politik luar negeri.  

4. Massa 

Tipe policy influencers yang ke- 

empat atau yang terakhir adalah opini 

publik atau mass influencers. Para 

pengambil keputusan dalam menyusun 

politik luar negerinya akan 

mempertimbangkan adanya opini dari 

publik. Para pengambil keputusan 

memerlukan adanya opini publik untuk 

menopang atau menguatkan kebijakan-

kebijakan mereka (Coplin W. D., 

Pengantar Politik Internasional Suatu 

Telaah Teoritis, 2003).  

Kebijakan luar negeri yang 

diambil oleh Donald Trump yaitu 

membuat tembok di perbatasan AS dan 

Meksiko. Tujuan Trump membangun 

tembok tersebut yaitu untuk mencegah 

imigran ilegal. Pembangunan tembok di 

perbatasan AS dan Meksiko juga sudah 

pernah dilakukan oleh pemerintah AS 
sebelumnya, yaitu oleh George Walker 

Bush. Selain untuk mencegah adanya 

penyelundupan narkoba, Bush dan 

Trump memiliki tujuan yang sama yaitu 

mencegah imigran ilegal agar tidak 

masuk ke wilayah AS.  

George Walker Bush dan Donald 

Trump berasal dari Partai Republik. 

Partai Republik di AS dapat disebut juga 

dengan GOP (Grand Old Party), dimana 

Partai Republik ini merupakan salah satu 

partai dari dua partai utama yang ada di 

Amerika Serikat. Partai Republik ini 

didirikan pada tahun 1854, dan partai ini 

menentang adanya perpanjangan 

perbudakan ke wilayah Barat, partai yang 

melindungi hak-hak orang Afrika-

Amerika setelah adanya perang sipil 

(Editors, 2019). 

Partai Republik memiliki prinsip 

dasar untuk melindungi kebebasan 

individu. Prinsip dasar filosofi Partai 

Republik memiliki beberapa komponen 

diantaranya yaitu: 

a. Keyakinan terhadap Pemerintahan 
yang Lebih Kecil  

Agar dapat terwujud kebebasan 

individu maka Partai Republik meyakini 

bahwa pemerintah harus dibatasi. 

Apabila, pemerintah tidak dibatasi, maka 

paternalisme segelintir orang akan 

membatasi kebebasan banyak orang 

untuk memutuskan apa yang terbaik 

untuk diri mereka sendiri. 

b. Kedudukan Sistem Pemerintah 

Federal 

Agar kekuasaan lebih dekat dengan 

rakyat, maka perlu dibatasi adanya 

pertumbuhan pemerintah federal yang 

terpusat. Negara perlu memiliki kekuatan 

yang besar agar dapat menentukan 

program dan tindakan mana saja yang 

paling tepat untuk mereka.  

c. Konservatisme Fiskal 

Kebebasan individu perlu dijunjung 

tinggi, maka perlu adanya kebijakan 

perpajakan terbatas dan pengeluaran 

pemerintah. 

d. Pertahanan Nasional yang Kuat 

Agar suatu negara dapat menjaga 
perdamaian dan melindungi kepentingan 

nasionalnya, maka diperlukan pertahanan 

nasional yang kuat.  



 

e. Kebebasan dan Tanggung Jawab 

Individu 

Dalam hal ini, pemerintah harus bisa 

menjaga kebebasan, sedangkan individu 

harus menjalankan tanggung jawab untuk 

menjaga ketertiban.  

f. Toleransi, Inklusivitas dan 
Optimisme 

Partai Republik merupakan patai 

yang terbuka dan inklusif. Artinya, partai 

Republik menghargai adanya pandangan 

dari berbagai pihak yang berbeda 

(https://public.wsu.edu/~wsucr/principles

.html, n.d.).  

 Prinsip dasar Partai Republik yang 

dijelaskan diatas menjelaskan bahwa 

Partai Republik sangat menjunjung tinggi 

adanya kebebasan individu. Disisi lain, 

Partai Republik juga mengedepankan 

adanya pertahanan nasional yang kuat 

supaya tercipta perdamaian dan dapat 

melindungi kepentingan nasionalnya.  

Pertahanan nasional merupakan 

kondisi dinamika suatu bangsa yang 

didalamnya terdapat keuletan dan 

ketangguhan yang mampu 

mengembangkan ketahanan, kekuatan 

nasional dalam menghadapi dan 

mengatasi segala tantangan, hambatan 

dan ancaman yang dapat berasal dari 

dalam maupun luar negeri yang tentunya 

dapat membahayakan integritas, identitas 

serta kelangsungan hidup bangsa dan 

negara. Contoh bidang yang 

berhubungan dengan ketahanan nasional 

yaitu pertahanan dan keamanan, sosial 

budaya, pangan, politik, dan ideologi 

(Ardi, 2015). 

Menurut buku yang berjudul 
politik dan pemerintahan Amerika oleh 

Drs. Harwanto, MA, perbedaan antara 

Partai Republik dan Partai Demokrat 

yaitu: 

Partai Republik Partai Demokrat 

Proteksionis Pro perdagangan 

bebas 

Power Policy Politik perdamaian 

(angkatan perang 
harus kuat untuk 

menjamin 

ketegasan politik 

luar negeri AS) 

(dunia damai, 
aman untuk 

perdagangan 

bebas) 

Supremasi dunia Supremasi kulit 

putih 

(Harwanto, 1993) 

Melihat perbedaan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa Partai Republik sangat 

menjaga keamanan negaranya 

(proteksionis) dari segala ancaman yang 

berasal dari dalam maupun dari luar 

negerinya. Selain itu, Partai Republik 

juga sangat mengedepankan adanya 

angkatan perang yang kuat atau militer 

yang kuat. Sedangkan, Partai Demokrat 

merupakan partai yang lebih mendukung 

adanya perdagangan bebas, memiliki 

prinsip supaya terciptanya dunia yang 

lebih damai. 

Trump merupakan presiden AS 
yang memiliki strategi untuk 

mengedepankan Amerika. Istilah ini 

disebut dengan “Ámerica First”. Pada 

saat Trump melakukan kampanye, Ia 

sering menyuarakan semangat “make 

America great again”. Trump percaya 

bahwa hal tersebut menandakan 

sebetulnya Amerika Serikat sedang 

mengalami kemunduran. Kemunduran 

tersebut dapat dilihat dari kondisi 

ekonomi Amerika yang mengalami 

kemunduran. Krisis ekonomi yang terjadi 

dari tahun 2008 hingga tahun 2016 belum 

ada tanda-tanda kemajuan kembali dalam 

hal ekonomi.  

Kebijakan luar negeri menurut 

Trump merupakan sarana untuk 

memperjuangkan kepentingan keamanan 

dan ekonomi suatu bangsa (Cipto, 2018). 

Kebijakan yang dilakukan oleh Trump 

untuk membangun tembok di perbatasan 

AS dan Meksiko sudah digencar-

gencarkan ketika Ia melakukan 

kampanye. Setelah Trump sudah menjadi 

Presiden, maka Ia akan terus 

mengobarkan semangatnya untuk 

memenuhi janji kampanyenya. Kebijakan 



 

tersebut, sangat didukung oleh Partai 

Republik. Sehingga, alasan pertama 

Presiden AS Donald Trump membuat 

kebijakan tersebut karena adanya faktor 

politik dalam negeri, dimana Trump 

ingin memenuhi janji kampanyenya. 

Selain itu, Trump juga didukung oleh 

Partai Republik untuk dapat mewujudkan 

terbentuknya tembok perbatasan.  

B. Ditinjau dari Faktor Ekonomi dan 

Militer 

Banyaknya imigran ilegal khususnya 

dari Meksiko yang berada di AS 

menimbulkan permasalahan bagi AS. 

Permasalahan tersebut misalnya dapat 

dilihat dari bidang ekonomi dan 

keamanan. Dimana dalam hal ekonomi, 

para imigran ilegal harus bersaing dengan 

warga AS untuk mendapatkan pekerjaan. 

Trump memandang bahwa imigran ilegal 

telah mencuri pekerjaan warga AS. Disisi 

lain, imigran yang sudah lama tinggal di 

AS akan mendapatkan keuntungan berupa 

pemberian fasilitas yang baik oleh 

Pemerintah AS baik di bidang kesehatan 

maupun pendidikan. Trump menganggap 

bahwa hal tersebut hanya membebani 

pemerintah AS. Selain ekonomi, masalah 

yang ditimbulkan adalah dalam hal 

keamanan dimana imigran ilegal bisa saja 

melakukan pelanggaran-pelanggaran 

hukum di AS. Untuk menjaga keamanan 

AS maka Trump membuat kebijakan 

dengan membangun tembok dan mengirim 

pasukan tentara di perbatasan. 

1. Ekonomi 

 Presiden AS Donald Trump 

mengatakan bahwa lapangan pekerjaan di 

AS didominasi oleh pekerja yang memiliki 

latar belakang imigran. Maka, dengan 

dibangunnya tembok diperbatasan 

diharapkan kebijakan tersebut akan 

membantu AS mengurangi angka 

pengangguran (Nur Rachmat Yuliantoro, 

Atin Prabandari, Dafri Agussalim, 2017).  

 Imigran tidak berdokumen yang 

bekerja di AS biasanya memperoleh gaji 

dalam bentuk tunai, sehingga mereka tidak 

dikenakan pengurangan pajak federal. 

Apabila terdapat imigran tidak 

berdokumen yang memiliki anak kelahiran 

di AS, maka anak tersebut memiliki hak 

atas layanan pemerintah baik dalam 

pendidikan, perawatan kesehatan, program 

bantuan dan makanan dan kesejahteraan. 

Oleh karena itu, banyak masyarakat 

memiliki pendapat bahwa imigran ilegal 

hanya membebani pemerintah. 

 Trump mengatakan bahwa 

“Imigran ilegal menyakiti pekerja 

Amerika, membebani pembayar pajak 

Amerika dan merusak keselamatan publik, 

dan menempatkan ketegangan besar pada 

sekolah, rumah sakit, dan setempat secara 

umum, mengambil sumber daya berharga 

dari orang Amerika yang paling miskin 

yang paling membutuhkan mereka” 

(Andrew Wallace, Matthew Kretman and 

Scott Strogatz). 

 Arkadius sebagai wakil ketua 

DPRD Sumatera Barat, Ia mengatakan 

bahwa imigran gelap dapat merugikan 

keuangan suatu negara. Ia mengemukakan 

bahwa biaya untuk mengatasi imigran 

gelap tersebut mulai dari proses 

penangkapan, pemberian makan, 

melaksanakan proses hukum sampai pada 

pendeportasian imigran gelap ke negara 

asalnya dapat merugikan keuangan negara 

(Antara, 2015). Pendapat Arkadius 

tersebut dapat digunakan untuk memahami 

fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. 

Imigran gelap asal Meksiko yang kini ada 

di Amerika Serikat akan mendapatkan 

beberapa manfaat. Beberapa manfaat yang 

diterima oleh Imigran yaitu: 

a. Manfaat Publik Federal 

Menurut Departemen 

Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan 

AS, imigran yang tidak memiliki 

dokumen pada dasarnya mereka tidak 

memenuhi syarat untuk mendapatkan 

kupon makanan, kesejahteraan, dan 

tunjangan publik federal. 

Imigran terbagi menjadi 2 yaitu 

imigran yang memenuhi syarat dan 

imigran yang tidak memenuhi syarat. 

Imigran yang tidak berdokumen 

termasuk imigran yang urutannya 

terakhir. Mereka tidak mendapatkan 



 

akses program seperti program bantuan 

nutrisi tambahan (kupon makanan), 

bantuan sementara untuk keluarga 

yang membutuhkan (kesejahteraan), 

jaminan sosial dan perawatan 

kesehatan. Namun, Medicaid atau 

program asuransi kesehatan bagi 

individu yang memiliki penghasilan 

rendah dapat digunakan oleh imigran 

tidak berdokumen ketika terjadi 

sesuatu yang keadaannya darurat. 

Bagi imigran yang memenuhi 

syarat seperti mereka sudah menjadi 

penduduk tetap, tidak serta merta 

mereka akan mendapatkan bantuan 

dari pemerintah. Mereka harus 

menunggu lima tahun dibawah hukum 

federal, walaupun negara bisa saja 

membuat pengecualian. Pengecualian 

tersebut diperuntukkan bagi pengungsi, 

korban perdagangan manusia dan 

orang-orang yang telah diberikan 

suaka. 

b. Manfaat Publik Negara 

Menurut situs web Departemen 

Layanan Manusia di Oregon, imigran 

tanpa dokumen tidak diizinkan untuk 

menerima tunjangan publik negara 

bagian. Oregon merupakan negara 

bagian AS yang letaknya di barat laut 

AS tidak menyetujui adanya tunjangan 

yang diberikan kepada imigran tanpa 

status hukum. Tunjangan hanya 

diberikan kepada mereka yang 

memenuhi syarat dibawah program 

tunjangan federal. 

Mereka yang memenuhi syarat 

dibawah program tunjangan federal, 

dapat mendapatkan layanan kesehatan 

seperti layanan reproduksi preventif 

terbatas, perawatan medis pascapartum 

hingga 60 hari dan aborsi.  

c. Pendidikan K-12 

Pendidikan K-12 publik 

menjamin semua anak yang tinggal di 

AS, terlepas mereka yang memiliki 

status imigrasi. Pengadilan 

memutuskan bahwa imigran yang 

memiliki dokumen berhak 

mendapatkan hak-hak dasar dibawah 

Klausul Equal Protection Amandemen 

ke- 14. Hakim William Brennan 

mengatakan bahwa pendidikan 

memberikan stabilitas dalam budaya 

demokratis dan memberikan anak-anak 

peluang untuk menjalani kehidupan 

yang produktif yang bermanfaat bagi 

masyarakat.  

d. Pendidikan yang lebih tinggi 

Siswa yang tidak memiliki 

dokumen yang tinggal di AS dibawah 

program Deferred Action for 

Childhood Arrival tidak mendapatkan 

bantuan keuangan federal. Tetapi, 

mereka bisa memperoleh tunjangan 

dari negara. 

Oregon memberikan biaya 

kuliah di Universitas negeri apabila 

mereka imigran tanpa dokumen 

memenuhi persyaratan tertentu.  

Persyaratan menurut Kantor Akses dan 

Penyelesaian Siswa Oregon yaitu 

mereka mendapatkan ijazah sekolah 

menengah atau GED di Oregon, 

mereka menghadiri sekolah di AS 

dalam 5 tahun sebelum mendapatkan 

ijazah GED, dan mereka menghadiri 

sekolah menengah Oregon selama 3 

tahun sebelum mendapatkan ijazah 

GED. Selain itu, mereka juga harus 

secara resmi meniatkan dirinya untuk 

menjadi warga AS atau penduduk AS 

yang sah secara hukum. 

Menurut situs web University 

of Oregon, siswa yang tidak 

berdokumen yang dapat menghadiri 

University of Oregon dan dapat 

memenuhi syarat untuk kuliah di 

Oregon, mereka akan menghemat 

biaya $ 23.040. 

Mereka yang tidak memiliki 

dokumen juga dapat menerima uang 

dengan mendaftar terlebih dahulu ke 

Aplikasi Bantuan Pelajar Oregon dan 

Hibah Janji dan Peluang Oregon.  

e. Surat Ijin Mengemudi 

Terdapat 12 negara bagian dan 

Washington, D.C memperbolehkan 

imigran yang tidak berdokumen untuk 

mendapatkan akses untuk mengemudi 



 

dalam bentuk kartu. 

Menurut John Kitzhaber, 

imigran yang tidak berdokumen atau 

tidak memiliki status hukum, maka 

mereka bisa mendapatkan kartu 

pengemudi (Gerike, 2018). 

Berdasarkan pernyataan diatas, 

imigran yang tidak memiliki dokumen 

dapat memperoleh fasilitas dari 

pemerintah AS. Fasilitas-fasilitas 

tersebut tentu baik bagi mereka yang 

tidak memiliki dokumen sebagai warga 

asli AS, namun tidak dengan Donald 

Trump. Trump menganggap bahwa 

fasilitas-fasilitas yang diberikan 

kepada imigran tanpa dokumen 

tersebut hanya membebani pemerintah 

AS.  
  

2. Militer 

 Kebijakan yang dilakukan oleh 

suatu negara sangat ditentukan oleh 

kapabilitas yang dimiliki. Para pengambil 

keputusan harus melakukan analisa 

terhadap kapabilitas yang dimiliki dalam 

kerangka sistem internasional serta dalam 

hubungannya dengan negara lain, dimana 

kapabilitas tersebut berkaitan dengan 

kapabilitas militer. Kapabilitas militer 

yang dimiliki oleh suatu negara dapat 

berupa jumlah personel angkatan 

bersenjata, perlengkapan, tingkat 

kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan 

personel serta jumlah personel cadangan 

militer.  

 Apabila suatu negara mendapatkan 

ancaman, maka negara tersebut akan 

meningkatkan kekuatan nasional untuk 

memperkuat posisinya di lingkungan 

internasional. Pembangunan kapabilitas 

militer oleh suatu negara menjadi hal 

utama untuk menopang kepentingan 

ekonomi dan stabilitas politik suatu negara 

(Yanyan Mochamad Yani, Ian 

Montratama, Emil Mahyudin, 2017). 

 Pada masa kepemerintahan Bush, 

Ia mengirimkan 6000 pasukan Garda 

Nasional AS dikerahkan ke California, 

Arizona, New Mexico, dan Texas dengan 

total biaya yang dianggarkan mencapai $ 

1,2 miliar. Jumlah pasukan Garda Nasional 

dirasa belum bisa mencegah adanya 

imigran ilegal. Oleh karena itu, pada masa 

kepemimpinan Donald Trump, Ia ingin 

memperketat penjagaan keamanan di 

perbatasan.  

 Trump mengirim 5.000 tentara ke 

perbatasan. Trump memerintahkan 5.200 

pasukan tambahan untuk memperkuat 

perbatasan AS-Meksiko. Pada saat 

wawancara, pejabat senior dari Pentagon 

dan Bea Cukai mengatakan bahwa pada 

hari senin terdapat 800 anggota layanan 

menuju Texas, dan 4.400 lainnya akan tiba 

dalam beberapa hari mendatang. Hari 

Rabu, Trump mengakumulasikan tentara 

yang ditugaskan dapat mencapai 10.000 

hinga 15.000. 

 Kepala Bea Cukai dan 

Perlindungan Perbatasan yaitu Kevin 

McAleenan mengatakan bahwa pasukan 

yang dikerahkan mencakup polisi militer, 

pilot, dan insinyur pada tanggal 5 

November hingga 15 Desember. Tujuan 

pasukan tersebut dikerahkan adalah untuk 

memperketat pelabuhan di California, 

Arizona, dan Texas. 

 Tentara yang dikirim tersebut akan 

dipersenjatai. Tugas mereka secara hukum 

adalah membantu pejabat perbatasan AS 

untuk mengangkut agen perbatasan dan 

memberikan perawatan medis darurat 

kepada mereka yang membutuhkan. 

Mereka juga dapat membantu infrastruktur 

dengan cara menempatkan kawat silet 

tambahan di pagar perbatasan.  

 Sekertaris Keamanan Dalam 

Negeri yaitu Kirstjen Nielsen mengatakan 

bahwa tentara yang dikirim Trump akan 

membantunya. Ia juga sudah meminta 

bantuan udara, beberapa logistik, beberapa 

perencanaan, hambatan kendaraan dan 

teknik. Ia berharap dengan bantuan 

tersebut, Ia dapat melindungi petugas dan 

agennya.  

 Jenderal Terrence J. 

O’Shaughnessy sebagai Kepala Komando 

Utara AS mengatakan kepada wartawan 

bahwa bentuk bantuan pemerintah AS 

kepada militer yaitu:  



 

a. Tiga perusahaan helikopter, dengan 

kemampuan penglihatan malam, 

untuk membantu petugas patrol 

perbatasan untuk mencapai lokasi 

terpencil dengan cepat. 

b. Empat pesawat untuk mengangkut 

agen patrol perbatasan sesuai 

kebutuhan. 

c. Unit medis yang digunakan untuk 

merawat siapa saja yang 

membutuhkan. 

d. 22 mil kawat concertina untuk 

memperkuat pagar di perbatasan. 

Pasukan yang dikerahkan AS tidak 

dapat melakukan apa yang diinginkan oleh 

Trump. Trump ingin menangkap imigran 

yang melintasi perbatasan secara ilegal. 

Tetapi, apabila hal tersebut dilakukan 

maka melanggar hukum. Militer AS 

dilarang untuk menggunakan 

kemampuannya secara langsung, kecuali 

kongres yang mengizinkannya. Aturan ini 

disebut dengan posse comitatus, yang 

artinya pasukan AS hanya boleh 

mendukung agen perbatasan, tetapi tidak 

boleh mengambil tindakan langsung 

sendiri (Ward, 2018). 

 Alasan Trump mengirimkan 

pasukan lebih banyak dari masa 

kepemerintahan George Walker Bush, 

karena pada saat itu pasukan tentara belum 

cukup efektif untuk mencegah adanya 

imigran ilegal. Oleh karena itu, dengan 

dikirimnya lebih banyak pasukan tersebut 

Trump berharap akan terciptanya wilayah 

AS yang lebih aman tanpa adanya imigran 

ilegal. 

 Pengiriman pasukan untuk 

ditempatkan diperbatasan AS-Meksiko 

sudah Trump lakukan. Disisi lain Trump 

membuat kebijakan untuk tembok 

perbatasan sepanjang 2.092 km, dengan 

tinggi tembok sekitar 12,2 meter, dan kira-

kira menghabiskan 19 juta ton semen. 

Tujuan Trump membuat kebijakan 

tersebut tidak lain adalah untuk mencegah 

adanya imigran ilegal. 

 

 

V. KESIMPULAN 

Amerika Serikat merupakan negara 

yang memiliki banyak imigran ilegal. Imigran 

ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai 12 

juta orang pada tahun 2016. Salah satu negara 

penyumbang imigran tertinggi yaitu berasal 

dari Meksiko. Perbatasan Amerika Serikat dan 

Meksiko hanya dibatasi oleh tembok 

perbatasan yang panjangnya diperkirakan 

hanya 450 mil. Mereka masuk wilayah 

Amerika Serikat melewati batas yang belum di 

bangun tembok secara menyeluruh. Selain itu, 

Pasukan Garda Nasional Amerika Serikat yang 

ditempatkan di perbatasan juga masih belum 

efektif untuk menangkal imigran ilegal. 

Sehingga, mereka bisa dengan mudah masuk 

wilayah Amerika Serikat. 

 Tujuan mereka melakukan migrasi ke 

Amerika Serikat karena alasan kemiskinan, 

pengangguran, dan banyak kejahatan yang 

terjadi di negaranya. Sehingga, Amerika 

Serikat merupakan negara tujuan para imigran 

ilegal supaya di negara tersebut mereka 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

daripada di negaranya. 

 Upaya pemerintah Amerika Serikat 

untuk mencegah imigran ilegal pada masa 

kepemimpinan George Walker Bush yaitu 

mengirimkan Pasukan Garda Nasionalnya 

sebanyak 6000 pasukan. Dimana pada saat itu, 

Bush berhasil menangkap imigran tidak 

berdokumen sebanyak 186.814 orang. Imigran 

ilegal tersebut akhirnya dimasukkan ke kamp 

dan dikembalikan lagi ke asal negaranya.  

 Upaya pemerintah Amerika Serikat 

selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinan 

Donald Trump adalah Ia ingin mewujudkan 

adanya tembok perbatasan Amerika Serikat 

dan Meksiko dengan tujuan dapat mencegah 

adanya imigran ilegal. Dalam melaksanakan 

kebijakannya Trump menuai banyak pro dan 

kontra dari berbagai pihak. Pihak yang tidak 

setuju dengan kebijakan Trump yaitu partai 

Demokrat dan Kongres. Kongres menganggap 

bahwa dana pembuatan tembok hanya akan 

mengurangi anggaran defisit negara. 

Sedangkan, Partai Demokrat menganggap 

bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Trump 

merupakan tindakan yang salah. Namun, 

terdapat juga pihak yang setuju dengan 

kebijakan Trump yaitu Partai Republik. 

Banyaknya pro dan kontra dari berbagai pihak, 

namun Trump tetap bersikeras untuk dapat 



 

mewujudkan kebijakannya.  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan mengenai analisis Mengapa 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 

Menerapkan Kebijakan Kontroversial 

Terhadap Meksiko Melalui Pembangunan 

Tembok Dan Pembatasan Imigran Ilegal. 

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan 

bahwa Donald Trump menerapkan kebijakan 

kontroversial terhadap Meksiko melalui 

pembangunan Tembok dan Pembatasan 

Imigran Ilegal karena: 

1. Presiden Amerika Serikat Donald 

Trump ingin memenuhi janji 

kampanyenya. Janji kampanye yang 

sedang diwujudkan oleh Trump adalah 

membangun tembok di perbatasan 

Amerika Serikat dan Meksiko. Dalam 

melakukan kebijakannya, Trump 

didukung oleh Partai Republik.  

2. Alasan Presiden Donald Trump 

membangun tembok di perbatasan 

AS-Meksiko karena imigran ilegal 

dapat memberikan dampak buruk bagi 

ekonomi AS. Pasalnya, semakin lama 

imigran ilegal tinggal di AS maka 

mereka akan memiliki kehidupan yang 

lebih baik. Mereka dapat memperoleh 

fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah AS seperti dalam hal 

pendidikan dan kesehatan. 

3. Kebijakan pembangunan tembok serta 

pengiriman pasukan yang dilakukan 

oleh pemerintah AS sebelumnya yaitu 

pada masa kepemerintahan George 

Walker Bush dirasa belum efektif 

untuk mencegah adanya imigran 

ilegal. Sehingga, Trump membuat 

kebijakan untuk membangun tembok 

diperbatasan dengan konstruksi 

bangunan tembok yang lebih ketat dan 

lebih panjang supaya dapat mencegah 

adanya imigran ilegal. Selain itu, 

Trump juga mengirimkan pasukan 

tentara di perbatasan dengan jumlah 

yang lebih banyak supaya dapat 

membantu agen perbatasan. Dapat 

dikatakan bahwa dalam hal ini Trump 

ingin memperketat keamanan di 

wilayah perbatasan AS - Meksiko 

untuk menghalangi imigran ilegal agar 

tidak masuk ke wilayah AS. 
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