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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Negara Meksiko adalah  negara yang terletak di ujung utara Amerika Latin 

yang tepatnya terletak di sebelah selatan Amerika Serikat. Selain itu,  Meksiko 

berbatasan langsung dengan wilayah Amerika Serikat. Adapun perbatasan antara 

kedua negara tersebut sepanjang 2000 mil dari ujung California hingga 

Texas.
1
Oleh sebab itu, Meksiko menjadi negara tetangga yang berdekatan dengan 

Amerika Serikat.  

AS dan Meksiko menjalin beberapa hubungan bilateral dalam bidang  

ekonomi, pendidikan, keamanan, pengendalian narkoba, migrasi dan juga 

perdagangan.
2
 Dalam hal kerjama bidang ekonomi, salah satunya AS dan 

Meksiko telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral. Seperti perjanjian 

perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) pada tahun 1994
3
. Meksiko juga 

termasuk kedalam beberapa organisasi negara-negara AS dan juga Perserikatan 

Bangasa-Bangsa (PBB). Salah satunya Meksiko bergabung dalam Organisasi 

American States (OAS) yang merupakan organisasi regional multilateral 

difokuskan pada hak asasi manusia, pengawasan pemilu, pembangunan sosial 

                                                           
1
 Guru Geografi Indonesia. 2017.Negara Meksiko. Diakses melalui 

https://www.geografi.org/2017/11/negara-meksiko.html pada (11/08/2018) 
2
 Jesús E. Encinas-Valenzuela , 2006. Mexican Foreign Policy and UN Peacekeeping Operations 

in the 21st Century. Naval Postgraduate Shcool, Califorinia. Diakses melalui 

https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/2502/06Dec_Encinas_Valenzuela.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 
3
 Office of The United State Trade Representative. North American Free Trade Agreement 

(NAFTA. Diakses melalui https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-

free-trade-agreement-nafta pada (11/08/2018)  

https://www.geografi.org/2017/11/negara-meksiko.html
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/2502/06Dec_Encinas_Valenzuela.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/2502/06Dec_Encinas_Valenzuela.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta
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dan ekonomi, dan keamanan. Organisasi ini juga diakui oleh banyak ahli 

kebijakan luar negeri sebagai forum penting untuk diplomasi regional .
4
 

Sehingga AS pada dasarnya memiliki hubungan yang baik dengan Meksiko. 

Meskipun demikian pada faktanya AS dan Meksiko memiliki masalah 

diantara perbatasan negaranya. Menurut Kedutaan Besar AS di Meksiko, 

terdapat lebih dari satu juta warga AS yang tinggal di Meksiko dan begitu pula 

sebaliknya Meksiko merupakan sumber imigran terbesar di Amerika Serikat. Oleh 

karena itu, imigran ilegal dan perdagangan narkoba menjadi penyebab masalah di 

perbatasan AS-Meksiko. Tetapi, masalah tersebut tidak menjadi penghalang AS 

dan Meksiko agar tetap melakukan berbagai kerjasama.
5
   

United States Departement of Homeland Security (DHS) mendefinisikan 

Imigran ilegal sebagai penduduk yang tidak sah yang bukan penduduk resmi suatu 

Negara serta tidak  memiliki beberapa syarat dokumen tertentu dalam memasuki 

suatu wilayah. Sebagian besar penduduk yang tidak sah tersebut masuk ke AS 

tanpa adanya pemeriksaan dan tetap tinggal diluar tanggal yang telah ditentukan 

oleh bagian imigrasi negara.
6
 Hampir setengah dari 12 juta lebih imigran ilegal di 

AS tiba secara legal menggunakan visa sementara non-imigran. Departemen 

Keamanan Dalam Negeri (DHS) memperkirakan bahwa persentase substansial 

                                                           
4
 Brianaa Lee dan Daniele Ranwick. 2018. The Organization of American States. Council On 

Foreign Policy. Diakses melalui https://www.cfr.org/backgrounder/organization-american-states  
5
 US Embassy and Consulate in Mexico. US-Mexico Relation: Policy & History. Diakses melalui 

https://mx.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/  
6
 Michael Roffer dkk. 2011, Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the 

United States: January 2010. Diakses melalui https://cis.org/Immigration-Topic/Illegal-

Immigration pada (05/09/18) 

https://www.cfr.org/backgrounder/organization-american-states
https://mx.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/
https://cis.org/Immigration-Topic/Illegal-Immigration
https://cis.org/Immigration-Topic/Illegal-Immigration
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dari populasi imigran illegal di  Amerika Serikat terdiri dari overstays visa. Hal 

tersebut diperkirakan berkisar antara 27 hingga 57 persen.
7
  

Selanjutnya berdasarkan United Nations Office On Drug and Crime 

(UNODC), perdagangan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang 

melibatkan penanaman, pembuatan, distribusi dan penjualan zat yang melanggar 

aturan undang - undang larangan obat .
8
 Perdagangan narkoba pada umunya 

sering disalah gunakan oleh masyrakat. Oleh karena itu, hal tersebut sangat 

merugikan moral masyrakat yang berdampak pada kemanan negara.  

Imigran ilegal dan perdagangan narkoba tentu menjadi fokus pemerintah 

AS untuk menciptakan kemanan suatu negara. Permasalahan imigran ilegal 

Meksiko yang datang ke AS merupakan permasalahan yang mengganggu 

ketenangan sosial masyarakatnya. Adanya imigran ilegal banyak mendatangkan 

hal negatif dan sangat merugikan sebuah Negara. Begitu pula dengan perdagangan 

narkoba yang beredar luas dan merajalela di kalangan masyarakat AS. 

Pada dasarnya AS telah banyak melakukan kerjasama-kerjasama dengan 

Meksiko untuk mengamankan perbatasan tersebut. Seperti diadakannya kerjama 

Binational Drug Control Strategy pada tahun 1998-2006, adapun tujuan dari 

kerjasama ini adalah untuk menghentikan peningkatan dan mengurangi konsumsi, 

produksi, dan lalu lintas narkotika di kedua negara.
9
 Kemudian karena masih 

                                                           
7
 David seminara. 2008. U.S. Visas Still an Easy Ticket in Developing Countries. Diakses melalui 

https://cis.org/Immigration-Topic/Illegal-Immigration  
8
 https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html  

9
 Leoranzo Lamas. 2016. Kerjasama Amerika Serikat –Meksiko Dalam Merida Initiative Untuk 

Menanggulangi Peredaran Narkotika. Didonwload melalaui 

http://repository.unpas.ac.id/12093/3/BAB%20I.pdf pada 15/08/18 

https://cis.org/Immigration-Topic/Illegal-Immigration
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html
http://repository.unpas.ac.id/12093/3/BAB%20I.pdf


 

4 
 

dianggap lemah maka pada tahun 2008 disepakati kembali dengan kerjasama 

Merida Initiative yang bertujuan memberantas dan mengamankan wilayah 

Meksiko dan negara-negara di kawasan Amerika Tengah dari ancaman peredaran 

narkotika dengan menggunakan kekuatan militer.
10

  Namun, menurut AS dilihat 

pada masa Trump dan Bush  kerjasama tersebut masih dianggap kurang efektif 

dalam  menanggulangi masuknya imigran ilegal dan perdagangan narkoba yang 

setiap tahun terus meningkat jumlahnya. 

 George W Bush selaku presiden ke 43 Amerika Serikat telah melakukan 

ekspansi keamanan diperbatasan AS-Meksiko dengan membangun tembok 

pembatas sepanjang 11 ribu kilometer jalur perbatasan yang dilengkapi dengan 

tembok beton dan rangka baja atau ringtangan lainya.
11

 Kemudian pada era 

pemerintahan Obama telah mengeluarkan kebijakan Diferred for Action Chilhood 

Arrivals (DACA)
12

. Kebijakan tersebut merupakan bentuk amnesti pemerintah AS 

dari ancaman deportasi. Tujuan DACA adalah untuk melindungi pemuda imigran 

yang tidak memenuhi syarat untuk datang ke Amerika Serikat. DACA 

memberikan bantuan kepada imigran ilegal tanpa dokumen yaitu: 1) perlindungan 

dari deportasi, dan 2) izin kerja.  Program ini berakhir setelah dua tahun, dan 

                                                           
10

 United State Senate Caucus on International Narcotics Control 2011, US and Mexican 

Responses to Mexican Drugs Trafficking Organizations, (New York 2011), hlm. 7 Dalam 

Leoranzo Lamas. 2016. Kerjasama Amerika Serikat –Meksiko Dalam Merida Initiative Untuk 

Menanggulangi Peredaran Narkotika. Didonwload melalaui 

http://repository.unpas.ac.id/12093/3/BAB%20I.pdf pada 15/08/18 
11

Assosiated Prres “Donald Trump isn’t the first to call for Mexico Wall” di akses melalui  

http://www.dailynews.com/2016/07/20/donald-trump-isnt-the-first-to-call-for-mexico-wall/ pada 

{01/12/2017} 
12

The New York Time. Transcript of Obama’s Speech on Immigration Policy.Diakases melalui 

https://www.nytimes.com/2012/06/16/us/transcript-of-obamas-speech-on-immigration-policy.html  
pada (05/09/18) 

http://repository.unpas.ac.id/12093/3/BAB%20I.pdf
http://www.dailynews.com/2016/07/20/donald-trump-isnt-the-first-to-call-for-mexico-wall/
https://www.nytimes.com/2012/06/16/us/transcript-of-obamas-speech-on-immigration-policy.html
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dapat diperpanjang.
13

 Selanjutnya, presiden Amerika Serikat Donald Trump yang 

berasal dari Republikan, seperti isu yang sudah beredar di media baik online 

maupun ofline, juga telah mengambil kebijakan diperbatasan terhadap Meksiko 

dengan membangun tembok pembatas dan mengeluarkan kebijakan zero 

tolerance.
14

 Yang mana kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan 

kebijakan pemerintahan AS sebelumnya. Oleh karena itu penulis disini ingin 

melihat orientasi kebijakan Donald Trump dan George W Bush yang telah 

mengambil kebijakan keamanan di perbatasan dengan cukup ketat dari pada 

presiden Obama. 

Trump dan Bush berasal Partai Republikan. Partai Republikan merupakan 

salah satu dari dua partai besar di Amerika Serikat. Partai ini dikenal juga dengan 

GOP (Grand Old Party). Republikan didirikan pada tahun 1854 oleh aktivis 

ekspansi dan pembaharuan anti perbudakan. Kemudian Republikan semakin 

menonjol dengan pemilihan Abraham Lincoln sebagai presiden partai Republik 

pertama.
15

 Adapun arah ideologi dari partai republikan sangat berbeda dengan 

partai demokrat. Republikan sangat menjunjung kebebasan individu dan 

menghapuskan perbudakan. Arah politik Republik lebih konservatif baik secara 

fisikal maupun sosial, kemudian pro bisnis dan melawan peraturan birokrasi.
16

 

Republik juga percaya bahwa negara merupakan kekuasaan utama dalam 

                                                           
13

DACA Information. Diakses melalui  https://undocu.berkeley.edu/legal-support-overview/what-

is-daca/ (05/09/18) 
14

 Jeff Merkley dan Chris Van Hollen. 2018. Zero Tolerance is a Zero Humanity Policy That 

Makes Zero sense. Diakses melalaui https://edition.cnn.com/2018/06/24/opinions/zero-tolerance-

opinion-merkley-van-hollen/index.html pada (05/09/18) 
15

 “Democrat vs Repblican”diakses melalui 

https://www.diffen.com/difference/Democrat_vs_Republican pada { 22/11/2017} 
16

 Ibid  

https://undocu.berkeley.edu/legal-support-overview/what-is-daca/
https://undocu.berkeley.edu/legal-support-overview/what-is-daca/
https://edition.cnn.com/2018/06/24/opinions/zero-tolerance-opinion-merkley-van-hollen/index.html
https://edition.cnn.com/2018/06/24/opinions/zero-tolerance-opinion-merkley-van-hollen/index.html
https://www.diffen.com/difference/Democrat_vs_Republican
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mnyelesaikan suatu  masalah.  Oleh sebab itu, kebijakan Trump dan Bush dalam 

mengamankan perbatasan sangat menggambarkan karakter negara dalam 

pandangan realis. 

Berdasarkan  uraian diatas, penelitian ini akan menganalisa tentang 

kebijakan Donald Trump dan George W Bush terkait masalah perbatasan Amerika 

Serikat dengan Meksiko dalam menanggulangi masuknya imigran ilegal dan 

perdagangan narkoba. Adapun  salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua 

Presiden Amerika Serikat ini yaitu dalam pengamanan diperbatasan dengan 

membuat infrastuktur berupa tembok pembatas. Hal ini merupakan bentuk 

proteksi yang di ambil oleh seorang pemimpin di sebuah  negara agar terciptanya 

keamanan. Melihat adanya beberapa indikator kebijakan yang sama di perbatasan 

terhadap Meksiko, penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan perbatasan AS-

Meksiko pada era Trump dan Bush terkait masalah imigran ilegal dan 

perdagangan narkoba dengan menerapkan politik luar negeri AS dalam  

pandangan  realis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis akan 

memfokuskan rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut:  

Mengapa Presiden Trump dan Bush menerapkan kebijakan pengamanan  

yang cukup kuat terhadap Meksiko? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu dari pada rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan 

utama dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan orientasi politik perbatasan 

Amerika Serikat terhadap Meksiko pada era pemerintahan Donald Trump dan 

George W Bush terkait masalah imigran ilegal dan perdagangan narkoba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Dari penelitian ini secara akademis akan memberikan pengetahuan baru 

terkait penanggulangan masalah diperbatasan antara kedua negara. Kemudian juga 

untuk mengetahui kepentingan Trump dan Bush terkait kebijakan politik 

perbatasan AS-Meksiko. Serta menjadi pembelajaran bagi penulis maupun 

pembaca dalam menganalis suatu fenomena masalah.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Melalui penelitian ini akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca 

untuk menemukan pembelajaran baru terkait bagaimana sebuah negara dalam 

mengambil keputasan atau kebijakan yang solid untuk negaranya. Serta hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi 

penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam 

penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Guna membantu argumen dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil 

beberapa rujukan dari beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan 
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penelitian saya saat ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang saya 

jadikan rujukan. “Efektifitas Twenty First Century Border Management Amerika 

Serikat-Meksiko Dalam Penanggulangan Imigran Ilegal” yang di tulis oleh 

Adwiyati TriPutri, Universitas Hsanuddin Makassar.
17

 Merupakan reverensi 

terdahulu dalam penelitian ini. Skripsi tersebut mengkaji persoalan seberapa 

efektifkah kebijakan Amerika Serikat dalam menangani penanggulangan masalah 

imigran ilegal diperbatasan. Dengan menganalisis implementasi Twenty First 

Century Border Management Amerika Serikat–Meksiko Dalam Penanggulangan 

Imigran Ilegal. Adapun kesamaan dalam penelitian tulisan ini yaitu, sama-sama 

mengkaji suatu kebijakan yang terjadi di perbatasan Amerika Serikat dengan 

Meksiko. Perebedaanya adalah kebijakan yang dianalisis penulis dalam tulisan ini 

merupakan kebijakan antara kedua presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan 

George W Bush. 

Selanjutnya, Implementasi Travikking Victim Protection Act (TVPA)   

oleh Pemerintahan Barack Obama Dalam Menangani Human Trafikking di 

Meksiko Tahun 2008-2012 yang di tulis oleh Ummu Ulfah Hanifah, Universitas 

Diponegoro.
18

 Dalam tulisan tersebut penulis menggambarkan kebijakan anti-

trafficking Amerika Serikat di Meksiko melalui TVPA pada pemerintahan 

Barrack Obama. Dalam hal ini, TVPA dapat diinterpretasikan sebagai „permainan 

bahasa‟ atau „tindak tutur‟ Amerika Serikat dalam upaya mengkonstruksikan 

                                                           
17

 Adwiyati Triputri. 2016. Efektifitas Twenty First Century Border Management Amerika Serikat-

Meksiko Dalam Penanggulangan Imigran Ilegal,Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 

Universitas Hasanudin Makasar 
18

 Ummu Ulfah Hanifah. 2016. Implementasi Travikking Victim Protection Act (TVPA)   oleh 

Pemerintahan Barack Obama Dalam Menangani Human Trafikking di Meksiko Tahun 2008-2012. 

Skripsi. Universitas Diponegoro. 
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negara lain, termasuk Meksiko sebagai negara yang berbahaya karena 

membebaskan human trafficking. Perbedaan dalam tulisan ini yaitu membahas 

tentang masalah imigran gelap dan masuknya peredaran narkoba di perbatasan 

AS-Meksiko dengan mengkaji kebijakan Trump dan Bush. Sedangkan dalam 

penelitian Ummu Ulfah Hanifah Mengkaji bagaimana kebijakan Obama terkait 

anti-trafficking Amerika Serikat di Meksiko. 

“Kerjasama Amerika Serikat – Meksiko dalam Merida Initiative untuk 

menanggulangi peredaran narkotika” oleh Leorenzo Lamas Universitas Bandung 

Pasundan, juga menjadi rujukan dari penelitian ini.
19

 Adapun tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pola kerjasama Amerika 

Serikat-Meksiko dalam Merida Initiative dan menjelaskan bagaimana pola 

kerjasama Merida Initiative di Amerika Serikat dan Meksiko dapat 

menanggulangi peredaran narkotika dan menjelaskan sejauh mana implikasi dari 

Merida Initiative terhadap penanggulangan narkotika di kedua wilayah. 

Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian dari segi akademis penelitian ini 

sebagai bahan bagi pengkaji masalah-masalah initernasional dalam hal ini 

pemberlakuan Merida Initiative sebagai penanggulangan peredaran narkotika di 

Amerika Serikat-Meksiko. Berbeda dalam tulisan penulis disini, mengkaji 

kebijakan era Trump dan Bush tentang penanggulangan masalah masuknya 

imigran gelap, peredaran narkoba dan obat-obat terarang lainnya. 

                                                           
19

 Leorenzo Lamas . 2016. Kerjasama Amerika Serikat – Meksiko dalam Merida Initiative untuk 

menanggulangi peredaran narkotika. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Universitas 

Bandung Pasundan 
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Jurnal yang di tulis oleh Faisal Rani dan Efragil Samosir yang berjudul 

“Dampak Kerjasama Merida Initiative Terhadap Penanggulangan Peredaran 

Narkoba di Meksiko Tahun 2007-2012” juga menjadi reverensi penulis dalam 

penelitian ini.
20

 Dalam tulisan tersebut menjelaskan dampak yang ditimbulkan 

dari kerjasama Merida Initiative, yang berbeda dari penelitian penulis disini 

adalah kebijakan yang di analisis. Dalam tulisan ini penulis lebih mengkaji 

bagaimana menganalisis kebijakan antara kedua presiden Amerika Serikat terkait 

penanggulangan masalah diperbatasan Meksiko. 

“Trump‟s Border Wall: The Flurry Loss Of Immigrant‟s Rigths And 

Reshaping Immigrant Law”, jurnal yang ditulis oleh Irma Febriyanti ini menjadi 

acuan penelitian bagi penulis.
21

 Penelitian tersebut membahas hak asasi manusia 

terkait tembok pembatas yang di bangun oleh Donald Trump. Tembok 

pembatasan antara AS-Meksiko dianggap melanggar hak asasi manusia. 

Persamaan dengan tulisan penulis disini yaitu, mengkaji kebijakan Trump terkait 

tembok pembatas. Perbedaaannya yaitu, disini penulis tidak membahas hak asasi 

manusia terkait kebijakan yang di keluarkan oleh Trump melainkan menjelaskan 

orientasi kebijakan Trump dan Bush terkait masalah di perbatasan AS-Meksiko. 

 

 

                                                           
20

 Faisal Rani dan Efragil Samosir.  Dampak Kerjasama Merida Initiative Terhadap 

Penanggulangan Peredaran Narkoba di Meksiko Tahun 2007-2012. Jurnal Transnasional, Vol. 6, 

No. 2, Februari 2015 
21

 Irma Febriyanti. 2017. Trump’s Border Wall: The Flurry Loss Of Immigrant’s Rigths And 

Reshaping Immigrant Law. Jurnal Volume 3, Nomor 1, Februari 2017. Universitas Gajah Mada 
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1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

JENIS PENELITIAN 

DAN ALAT ANALISA 

HASIL 

1  Efektivitas Twenty 

First Century Border 

Management Amerika 

Serikat – Meksiko 

Dalam 

Penanggulangan 

Imigran Ilegal  

Oleh: ADWIYATI TRIPUTRI 

Universitas Hassanudin 

(Skirpsi)  

Kualitatif 

Analisis – Interpretatif 

mengkaji persoalan 

seberapa efektifkah 

kebijakan Amerika 

Serikat dalam menangani 

penanggulangan masalah 

imigran ilegal 

diperbatasan. Dengan 

menganalisis 

implementasi Twenty 

First Century Border 

Management Amerika 

Serikat – Meksiko Dalam 

Penanggulangan 

Imigran Ilegal.  

2 Implementasi 

TRAFFICKING 

VICTIM 

PROTECTION ACT 

(TVPA)   oleh  

Pemerintahan Barack 

Obama  Dalam 

Menangani Human 

Trafikking di Meksiko 

Tahun 2008-2012  

Oleh : Ummu Ulfah 

Hanifah  

 Program Studi Ilmu 

Hubungan Internasional, 

Universitas Diponegoro 

(Skirpsi) 

Paradigma 

konstruktivisme linguistik 

yang menjelaskan bahwa 

TVPA merupakan bagian 

dari speech act. 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan 

kebijakan anti-trafficking 

Amerika Serikat di 

Meksiko melalui TVPA 

pada pemerintahan 

Barrack Obama.  
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3 
Kerjasama Amerika 

Serikat – Meksiko 

dalam Merida 

Initiative untuk 

menanggulangi 

peredaran narkotika 

Oleh : Leorenzo Lamas  

Universitas Bandung 

Pasundan  

(Skripsi) 

 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif analisis  

Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk mengetahui 

bagaimana pola kerjasama 

Amerika Serikat-Meksiko 

dalam Merida Initiative 

dan menjelaskan 

bagaimana pola kerjasama 

Merida Initiative di 

Amerika Serikat dan 

Meksiko dapat 

menanggulangi peredaran 

narkotika dan 

menjelaskan sejauhmana 

implikasi dari Merida 

Initiative terhadap 

penanggulangan narkotika 

di kedua wilayah.  

4 Dampak Kerjasama 

Merida Initiative 

Terhadap 

Penanggulangan 

Peredaran Narkoba di 

Meksiko Tahun 2007-

2012 

 

Oleh : Faisal Rani dan 

Efragil Samosir  

(Jurnal) 

 

 

Deskriptif Kualitatif, 

menggunakan pendekatan 

neoliberal 

Program Merida Initiative 

berdampak positif bagi 

penanggulangan 

peredaran Narkoba di 

Meksiko. Bantuan 

peralatan dan senjata yang 

diberikan kepada aparat 

militer dan kepolisian 

Meksiko telah 

meningkatkan 

kemampuan militer dalam 

menumpas basis-basis 

Kartel Narkoba di 

Meksiko. 

5 Trump’s Border 

Wall: The Flurry 

Loss Of Immigrant’s 

Rigths And 

Reshaping Immigrant 

Law 

Oleh : Irma Febriyanti  

(Jurnal) 

Menggunakan metode 

penelitian kualitatif Jhon 

C. 

Menganalisis kebijakan 

Trump terkait dampak 

dinding perbatasan dan 

pengaruhnya terhadap 

manusia 

isu hak.  
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1.6 Landasan Konseptual 

 1.6.1 Kebijakan Luar Negeri 

Menurut, K J Holsti kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi atau 

rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam 

menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan 

untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan ke dalam terminologi 

kepentingan nasional.
22

 Selain itu, kebijakan luar negeri didesain untuk 

mengahadapi suatu kondisi yang berasal dari faktor eksternal. Secara khusus, 

Rosenau juga menyatakan pendapatnya bahwa kebijakan luar negeri suatu negera 

diambil untuk memenuhi tujuan. Tujuan disini bermaksud dalam proses mengapa 

negara dibentuk. Hal ini ingin dicapai agar negara diakui keberadaanya oleh 

negara lain di dunia.
23

 

Berdasarkan definisi tersebut diatas, penelitian ini menaruh perhatian pada 

kepentingan kebijakan luar negeri AS terhadap Meksiko berkaitan dengan 

                                                           
22

 K.J. Holsti, “International Politics: A Framewrok for Analysis”, (New Jersey Preticen-Hall) hal 

107. 
23

 James N. Rosenau. 1969, “Internasional Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and 

Theory”, New York The Free Press, hal-138. 
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masalah perbatasan untuk melihat implementasinya di era Presdien Bush dan 

Trump.  

  1.6.2 Karakter Negara Dalam Pandangan Realis  

Realis cenderung menggambarkan prespektif state-centric yang statis. 

Berdasarkan teori realis, negara memiliki karakter sebagai berikut: 1. Negara 

merupakan aktor utama (pembuat kebijkan) dalam sistem internasional yang 

anarki. 2. Negara memiliki kedaulatan yaitu otoritas untuk mengatur urusannya 

yang berada dalam wilayah teritorialnya termasuk hal-hal yang berdampak kepada 

penduduk,  ekonomi, keamanan, dan pemerintahan. 3. Sebagai entitas yang 

berdaulat negara memiliki kepentingan nasional yang diterjemahkan untuk 

mengejar kekuasaan/kekuatan (Power). Kekuatan negara dapat berbentuk 

pembangunan kapasitas militer.
24

 

Dalam referensi lainnya Realisme adalah prespektif yang masih dominan 

dalam menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Terdapat 3 asumsi 

utama realisme yang sering di kelompokkan dalam 3S yaitu, state, survival, self-

helps.
25

 Realis memperlakukan negara sebagai aktor yang rasional yaitu 

mengikuti prinsip, melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. 

Dalam konteks internasional, prioritas politik luar negeri dengan negera-negara 

adalah menjaga kelangsungan hidupnya atau survival dari ancaman negara lain, 

yang juga merupakan inti dari kepentingan nasional. Kemudian suatu negera 

harus bisa menolong dirinya sendiri atau self-help, Negara tidak boleh percaya 

                                                           
24

 Karen Mingst. 1999. Essential of International Relations. University of Kentucky. New Yrok, 

London. Hal. 112 
25

 Abu Bakar Eby Hara, Pengantar Analisa Politik Luar Negeri: dari Realisme 

sampaiKontruktivisme, 1 April 2011, Penerbit NUANSA, Bandung, hal: 35 
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pada negara lain atau organisasi internasional, akan tetapi harus mencari cara 

sendiri terutama untuk meningkatkan kekuatan militernya.
26

 

Melihat pandangan realisme dalam politik negeri yang menghandalkan 

power daripada kerjasama, kebijakan yang dikeluarkan oleh AS terkait pengaman 

di perbatasan AS-Meksiko merupakan bentuk dari sebuah power suatu negara. AS 

merasa bahwa dengan membangun proteksi keamanan berupa tembok pembatas 

dapat mengatasi masuknya imigran ilegal yang banyak berdatangan dari 

perbatasan AS-Meksiko. Sebelumnya AS memang telah melakukan kerjasama 

dengan Meksiko untuk mengamankan perbatasan negaranya. Akan tetapi 

kerjasama tersebut belum bekerja secara efektif.  

AS sangat mengutamakan kepentingan nasional dari ancaman negera lain. 

Masuknya imigran ilegal ke AS merupakan suatu ancaman yang merugikan 

negara. Selain memberikan dampak negatif terhadap pajak negara, imigran ilegal 

juga melakukan kejahatan kriminal, mengedarkan narkoba ke Amerika Serikat. 

Hal tersebut sangat merusak moral masyarakat Amerika Serikat. Oleh karena itu 

Trump dan Bush sangat peka terhadap ancaman yang datang dari perbatasan AS-

Meksiko sehingga muncul beberapa kebijakan luar negeri AS untuk mengatasi 

masuknya ancaman yang menggangu keamanan negara AS. 

1.6.3 National security  

Konsep keamanan nasional merupakan suatu konsep yang digunakan 

penstudi dalam mempelajari suatu fenomena yang berkaitan dengan kondisi 

                                                           
26

 Abu Bakar Eby Hara, Ibid, hal:37 
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keamanan di suatu negara. Menurut Arnold Wolfres yang merupakan seorang 

ilmuwan politik, menyatakan keamanan didefinisikan sebagai :
27

 “security, in any 

objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, 

the absence of fear that such values will be attacked” – Wolfres. Wolfres menyebutkan 

bahwa keamanan merupakan suatu keadaan dimana tidak adanya ancaman 

terhadap suatu hal, dimana hal ini juga merujuk pada ketidakadanya rasa takut 

apabila hal tersebut tidak terpengaruh atau tidak terjadi.  

Pengertian diatas dapat dianalisis, dalam usaha untuk mencapai suatu 

kondisi yang aman setiap subjek akan melakukan berbagai usaha tidak terkecuali 

sebuah negara. Konsep kamanan klasik menjelaskan mengenai kondisi 

ketidakadanya ancaman fisik terhadap suatu negara dari negara atau dari sistem 

lain. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan negara dalam 

mencapai kepentingn nasional masing-masing, konsep keamanan kemudian 

semakin berkembang dan mencapai beberapa bidang kehidupan negara yang lain 

seperti bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.  

Konsep keamanan diatas dapat digunakan untuk menganalisis mengenai 

permasalahan imigran gelap yang berasal dari meksiko di Amerika Serikat. 

Permasalahan ini bukan merupakan permasalahan baru dimana sejak abad 19 

imigran dari Meksiko bebas untuk bekerja di beberapa sektor pekerjaan di 

Amerika Serikat melalui praktek perdagangan manusia dan penjualan narkoba dan 

ganja secara ilegal yang sering terjadi di daerah perbatasan. Dampak dari 

                                                           
27

 Wolfers, Arnold : National Security as an Ambiguous Symbol, dalam: Wolfers, Arnold (Ed.): 

Discord and Collaboration.Essays on International Politics, 1962.(Baltimore: John Hopkins 

University Press) Hal : 147−165. 
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fenomena masuknya imigran dari Meksiko di Amerika Serikat ini pada dasarnya 

dapat mengancam sistem keamanan dan memengaruhi berbagai bidang kehidupan 

di Amerika Serikat seperti bidang ekonomi, sosial dan politik. 

1.6.4 Rezim Keamanan Perbatasan  

Perbatasan sebuah negara atau state’s border dikenal bersamaan dengan 

lahirnya negara. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak 

semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama 

ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. 

Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak 

mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara.
28

 

Dalam definisi lainnya, Menurut Jean Marc F Blanchard perbatasan dapat 

diartikan sebagai suatu unit legalpolitis yang mempunyai berbagai fungsi unik 

sekaligus strategis bagi suatu negara. Berkaitan konteks pemahaman tersebut, 

perbatasan memiliki fungsi militer strategis, ekonomis, konstitutif, identitas, 

kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik.
29

  

Setiap negara tentu memiliki cara dalam menjaga keamanan 

perbatasannya, dan hal tersebut tergantung bagaimana kondisi dari suatu ngera itu 

sendiri. Dalam sudut pandang keamanan, terdapat dua macam rezim keamanan 

perbatasan yang lazim diterpakan oleh suatu negara dalam mengolah wilayah 

                                                           
28

 Riwanto Tirtosudarmo. 2002. Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar. 

Jurnal Antropologi Indonesia 67 (XXVI): iv-vi dalam Budi Hermawan Bangun. Konsepsi dan 

Pengelolaan Perbatasan negara: Prespektir hukum internasional. Tanjung Pura Law Journal. Vol 

1, Issue 1, 2017. 
29

 Ganewati Wuryandari. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timur Leste Sumber Ancaman dan 

Kebijakan Pengelolaannya. Yogjakarta Pelajar 2009. Hal 9-10 dalam Vivi Pusvitasari. Aktifitas 

Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia Timur Leste. Jurnal Wetaphalia, vol 16, no 1, 2017. 
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perbatasannya. Sistem yang pertama adalah hard border regime, yaitu rezim 

kemananan perbatasan yang menganut sistem keamanan perbatasan sangat ketat 

dengan penempatan pasuka bersenjata lengkap disetiap pos-pos perbatasan. 

Negara yang menganut hard border regime biasanya berupaya untuk menutup 

rapat-rapat perbatasannya, untuk mencegah keluar masuknya pelintas batas demi 

alasan keamanan nasional atau national security.
30

  Sistem yang kedua pada rezim 

kemanan perbatasan adalah soft border regime yang pada dasarnya 

memberlakukan keamanan perbatasan tidak terlampau ketat. Sistem ini biasanya 

dianut oleh negara-negara dikawasan yang mengembangkan prinsip hidup 

berdampingan secara damai. Dimana negara-negara dikawasan tersebut tidak 

terganggu keamanannya dengan adanya negara tetangga. Sehingga tidak perlu 

membatasi lalu lintas pergerakan penduduk antar negara.
31

  

Terkait kebijakan perbatasan AS-Meksiko pada era Trump dan Bush 

menunjukkan bahwasannya AS merasa adanya ancaman kemanan yang 

merugikan negara terkait masuknya imigran ilegal dan perdagngan narkoba yang 

terus meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, melihat beberapa kebijkan yang 

diambil AS pada dua era pemerintahan tersebut menunjukkan bahwasannya AS 

menerapkan kebijakan kemanan hard border regime. Dimana pada era Trump dan 

Bush Amerika Serikat memperketat jalur perbatasan dengan membangun tembok 

pemabatas dan juga mengirim pasukan garda nasional yang berpatroli di setiap 

jalur perbtasan AS-Meksiko.  

                                                           
30

 Ibid  
31

 Ibid  
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1.7 Metode Penelitian 

 1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dengan metode eksplanatif yaitu 

dengan mengumpulkan data dan informasi, serta menggunakan teori sebagai alat 

untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Jenis penelitian eksplanatif 

bertitik tolak pada pertanyaan mengapa.
32

 Sehingga penulis akan menjelaskan 

penerapan orientasi kebijakan Donald Trump dan George W. Bush terkait 

masalah perbatasan AS-Meksiko. 

1.7.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode 

induktif. Metode induktif dimulai dengan menjelaskan fenomena-fenomena dan 

fakta pada sebuah kasus kemudian dilanjutkan dengan generalisasi ke hal-hal 

yang umum.
33

 Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis menjelaskan terlebih 

dahulu fenomena dalam permasalahan di perbatasan AS-Meksiko kemudian 

memperkuat fenomena tersebut dengan menggunakan konsep maupun teori. 

1.7.3 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis 

suatu masalah dengan membandingkan suatu masalah tertentu.
34

 Penelitian ini 

bersifat komparatif (comparative research), sebab metode penelitian yang 

                                                           
32

 W. Gulo. 2000. Hakikat Ilmu dan Penelitian.  Metodologi Penelitian. Grasiondo 
33

 Prof Dr Kris H Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian, 2017, Yogjakarta, Penerbit Andi 

hal:7 
34

 Asep Saipul Hamdi, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Aplikasi Pendidikan”, deeppublish, 

Yogjakarta 2012. Hal 7 
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digunakan adalah untuk menjelaskan orientasi penerapan kebijakan Trump dan 

Bush terkait masalah di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. 

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun batasan atau ruang lingkup dari penelitian ini mengacu pada 

sejarah singkat antara hubungan Amerika Serikat dan Meksiko. Kemudian 

membahas seputar permasalahan yang ada diperbatasan sehingga pada akhirnya 

mengkaji kebijakan keamanan di perbatasan AS terhadap Meksiko di era Donald 

Trump dan George W. Bush dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri 

dalam prespektif realis.  

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen artikel, 

jurnal, surat kabar dan internet. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (library research) dan 

studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan literatur berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel dari 

internet maupun media cetak. 

1.8 Hipotesa 

Adapun hasil hipotesa sementara dari penulis terkait studi kebijakan 

Trump dan Bush meningkatkan keamanannya di perbatasan As – Meksiko, 

melalui penjelasan analisis teori yang digunakan penulis bahwasannya. Donald 

Trump dan George W Bush menerapkan politik luar negerinya berdasarkan 
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karakter realis. Dimana kebijakan dalam mengatasi masalah imigran ilegal dan 

perdagangan narkoba merupakan prioritas pemerintah Amerika Serikat. Prioritas 

kebijakan berdasarkan orientasi atau latar belakang kepentingan keamanan dan 

kekuasaan (power). Hal ini sesuai dengan karakter politik luar negeri ala realis 

yang mengutamakan national security. 

1.9 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis membuat 

sistematika penulisan yaitu : 

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

BAB JUDUL BAB ISI BAB 

I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4 Manfaat Penelitian 

     1.4.1 Manfaat Akademis  

     1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Penelitian Terdahulu  

1.6 Landasan Konseptual 

     1.6.1 Kebijakan Luar Negeri  

     1.6.2 National Security 

1.7 Metode Penelitian  

     1.7.1 Jenis Penelitian 

     1.7.2 Tipe Penelitian 

     1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

     1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.8 Hipotesa 

1.9 Sistematika Penulisan 
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II Kondisi Perbatasan AS-

Mesksiko 

2.1 Sejarah Hubungan Amerika Serikat 

      dengan Meksiko 

2.2 Karakterisitk wilayah Perbatasan AS- 

      Meksiko 

III Karakter Politik Luar 

Negeri Amerika Serikat 

3.1 Otoritas Pemerintah AS Menerapkan 

      Politik Perbatasan dengan Meksiko 

    3.1.1 Lembaga Imigrasi AS 

    3.1.2 Lembaga Narkotika AS  

3.2 Masalah Perbatasan Sebagai Ancaman 

      Keamanan nasional AS

     3.2.1 Imigran Ilegal 

     3.2.2 Perdagangan Narkoba 

IV Penyelasaian 

permasalahan perbatasan 

AS-Meksiko sebagai 

cermin legitimasi 

pemerintahan bush dan 

trump 

4.1 Latar Belakang Politik Trump dan Bush 

4.2 Karakter Pemerintahan AS Era Trump dan 

      Bush 

    4.2.1 Masa Pemerintahan Trump 

    4.2.2 Masa Pemerintahan Bush 

4.3 Citra Pemerintahan Trump dan Bush 

V Penutup. 5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
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