BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah kepentingan nasional negara dapat
menetukan arah kebijakan dan politik internasional sebuah negara dan mempengaruhi
hubungan internasional dengan negara yang lain. Presiden Meksiko yang sebelumnya
membatalkan pertemuan di washington DC karena memanasnya narasi executive order 13767
oleh Donald Trump pada tahun 2017, dan akhirnya presiden AMLO mengunjungi Amerika
Serikat pada 15 Bulan setelahnya. Adanya kepentingan ekonomi dan keamanan menjadi dasar
adanya kebijakan executive order 13767.
Pembuatan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko melalui executive order
13767 pada awalnya merupakan konsesi domestik amerika, namun hal ini kemudian menjadi
sorotan tidak hanya dari dalam negeri Amerika Serikat saja melainkan dunia terutama Meksiko
yang berbagi perbatasan darat dengan AS ketika banyak kontroversi di dalam kepentingan
amerika dalam penanganan imigran ilegal dari negara yang berkaitan dengan sejumlah narasi
yang kerap kali menyerang secara kultural terhadap golongan tertentu. Kemudian dalam
penanganannya melalui Executive order 13767 dalam implementasinya mengurangi tren aliran
imigran khususnya yang datang tanpa dokumen yang resmi. Peningkatan jumlah aparat dan
keamanan di perbatasan melalui executive order 13767 hingga saat ini telah tercapai dan lebih
dari 60% total pembangunan tembok yang ditargetkan akan rampung pada akhir 2020 menjadi
bentuk perhatian yang nyata dari Amerika Serikat terhadap kepentingan politik, ekonomi dan
kontrol keamanan di perbatasan terhadap masalah imigran ilegal khususnya dari Meksiko dan
juga menjadi jembatan imigran ilegal dari negara hispanik lainnya yang menggunakan jalur

perbatasan meksiko sebagai jembatan untuk mencapai Amerika Serikat sebagai negara
penerima imigran.
Terkait kepentingan nasional Amerika Serikat dalam penanganan imigran ilegal
kiranya tercapai melalui executive order 13767 dilihat dengan tingkat penurunan jumlah
imigran ilegal sejak 2017 sudah menurun. Jika melihat dari dampak keadaan yang telah terjadi
pasca pembangunan tembok, sekarang ini hubungan kedua negara AS dan Meksiko sudah
cukup mendingin akibat intensi diplomatik khususnya dari pemerintahan meksiko untuk
bekerja sama dalam bidang ekonomi lain yang menjadi kepentingan negaranya. Namun
menurut lembaga beberapa lembaga survei ini tidak berlaku bagi grass root masyarakat
Meksiko yang masih memiliki sentimen tersendiri terhadap Amerika Serikat khususnya pada
masa berkuasanya Donald Trump di gedung putih.
5.2 Saran
Dari hubungan substansial kedua negara terkait pasca pembuatan tembok dan
keamanan Trump Wall untuk penanggulangan imigran ilegal meksiko, relasi pemerintahan
kedua negara semakin membaik terutama belakangan ini melalui kerjasama-kerjasama
ekonomi yang telah dikukuhkan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing, namun
di dalam sirkumstansi masyarakat menengah masih perlu dibenahi karena apabila dari
sentimen-sentimen terus di bendung tanpa ada upaya untuk meluruskannya, suatu saat akan
mengendap dan menjadi sebuah konflik yang serius antar kedua negara. Peneliti dianjurkan
meneliti kepada sumber data yang terpercaya dan netral yaitu Pew Research Center dan
Imigration Policy Institute tersebut untuk memperjelas dan memvalidasi data yang mungkin
masih kurang untuk diteliti.
Dari sisi metodologi bagi mahasiswa yang berminat untuk mendalami masalah
Kepentingan Nasional Amerika Serikat diharapkan dapat mengkaji dari permasalahan yang

berbeda seperti membahas terkait Kepentingan Nasional Amerika Serikat sehingga nantinya
akan memperluas wawasan pengetahuan bagi yang akan membahas penelitian-penelitian
sejenis ataupun orang-orang yang memerlukannya. Peneliti berharap bagi yang akan mengkaji
permasalahan ini lebih lanjut dapat melakukan wawancara kepada para ahli terkait penelitian
ini untuk menjaga objektivitas isi dari penelitian.

