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BAB V  

PENUTUP 

A. 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 
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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 pajang 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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B. Saran 

Berikut beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis 

dari hasil penelitian ini. Manfaat-manfaat tersebut yaitu: 

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan terkait dengan alasan 

negara menerapkan suatu kebijakan. Khususnya kebijakan 

yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald 

Trump yang kontroversial melalui pembangunan tembok 

perbatasan AS-Meksiko dan pembatasan imigran ilegal.  

2. Peran dosen sangat diperlukan dalam penelitian ini guna 

membimbing mahasiswa melakukan penelitiannya. Karena 

dosen merupakan panutan yang dapat memberi teladan baik 

bagi masyarakat di lingkungan kampus.  

3. Bagi peneliti, hendaknya melakukan penelitian yang lebih 

luas lagi sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap 

mengenai alasan Trump menerapkan kebijakan yang 

kontroversial di Amerika Serikat.  

 

 

 

 

 

  


