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BAB IV  

ALASAN DONALD TRUMP MEMBUAT KEBIJAKAN 

UNTUK MEMBANGUN TEMBOK DI PERBATASAN 

AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO 
 

Pada bab selanjutnya atau bab IV ini, penulis akan 

menjelaskan beberapa alasan Donald Trump membangun tembok di 

perbatasan AS dan Meksiko. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab 

rumusan masalah, dimana rumusan masalah tersebut yaitu mengapa 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan 

kontroversial terhadap Meksiko melalui pembangunan tembok dan 

pembatasan imigran ilegal (2016-2020). Penulis akan menjelaskan 

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 
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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).  
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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. 
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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: 
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Tabel  3. Perbedaan Partai Polotik dan Partai 

Demokrat 

Partai Republik Partai Demokrat 

Proteksionis Pro perdagangan bebas 

Power Policy (angkatan 

perang harus kuat untuk 

menjamin ketegasan politik 

luar negeri AS) 

Politik perdamaian 

(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 
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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 
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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), 
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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.  
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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 
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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. 
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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. 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


