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BAB II 

Kondisi Perbatasan AS-Meksiko 

 Timbulnya masalah diperbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko 

memang memberikan dampak negetif bagi AS. Masalah di perbatasan pun juga 

telah menjadi isu umum bagi setiap negara di dunia. Sebelum menjelaskan lebih 

jauh tentang masalah yang terjadi di perbatasan AS-Meksiko, pada bab ini penulis 

terlebih dahulu akan menjelaskan sejarah hubungan Amerika Serikat dan 

Meksiko, kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan bagaimana karekteristik 

wilayah perbatasan AS-Meksiko. 

2.1 Sejarah Hubungan Amerika Serikat dengan Meksiko 

 Sepanjang sejarahnya, Meksiko memang memiliki hubungan yang naik 

turun dengan Amerika Serikat. Dalam retorika nasionalis Meksiko, setelah 

disepakatinya perjanjian pasca konflik, Meksiko memang telah kehilangan 

separuh wilayahnya dan juga sumber daya alamnya pada tahun 1800-an. Bahkan 

pada saat hubungan Amerika Serikat-Meksiko sedang dalam posisi baik 

sekalipun, kerugian ini masih ada dalam retorika Meksiko. Secara ekonomi, 

hubungan baik dengan Amerika Serikat telah lama menjadi hubungan yang kritis 

bagi Meksiko, meskipun pada hakikatnya negara tetangganya tersebut adalah 

mitra dagang utamanya baik untuk ekspor dan impor. Oleh karena itu, Amerika 

Serikat memberikan pertimbangan serius untuk hubungannya dengan Meksiko 
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karena lokasi strategis Meksiko di perbatasan selatan. Selain itu Meksiko juga 

memiliki deposit minyak terbesar di Amerika Latin.35 

 Pada faktanya hubungan Amerika dan Meksiko memang seringkali di 

tandai dengan adanya konflik. Banyak analisis yang menyatakan adanya 

antagoisme sebab perbedaan besar dalam kekayaan alam antara kedua negara AS-

Meksiko. Selain itu dalam sebuah kajian sejarahnya, kedua negara ini memiliki 

perbedaan budaya dan juga stereotip besar dalam kekayaan antara kedua negara 

dan juga tingginya tingkat interdependensi pada banyak masalah sosial ekonomi 

dan politik, baik di tingkat nasional maupun di daerah perbatasan.36 

Pada akhir abad kesembilan belas, pada masa pemerintahan presiden 

Porfirio Diaz yang memerintah pada tahun 1876  sampai dengan 1911, hubungan 

antara Amerika Serikat dengan Meksiko memiliki hubungan diplomatik dan 

ekonomi yang cukup dekat.37 Meksiko membuka peluang investasi asing dan 

wirausahawan Amerika Serikat dalam pertambangan dan pertanian khususnya. 

Selain hubungan dalam ekonomi, dua negara tersebut pun membagi perbatasan 

darat dan laut di bagian Amerika Utara secara bilateral dan multilateral yang 

tertuang dalam pembelian Gadsden dan perjanjian perdagangan bebas Amerika 

Utara. Bahkan kedua negara ini pun masuk dalam keanggotaan organisasi 

internasional.38 

                                                           
35 U.S. Library of Congress,“Relation With United State” diakses melalui  

http://countrystudies.us/mexico/93.htm  
36 Ibid 
37 Council on Forign Relation. US-Mexico Relation 1810-2010. Diakses melalui  

https://www.cfr.org/timeline/us-mexico-relations  
38 Ibid  

http://countrystudies.us/mexico/93.htm
https://www.cfr.org/timeline/us-mexico-relations
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Dimulai pada tahun 1990an muncul isu bilateral, dimana pada saat itu isu 

narkoba, perdagangan, dan imigrasi ilegal ke Amerika Serikat sedang bergejolak. 

Perdagangan narkoba merupakan isu yang mendesak antara kedua negara 

tersebut. Dimana Meksiko merupakan produsen dan titik masuk perdagangan obat 

terlarang ke Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat merupakan konsumen 

utama. Meksiko berkeras bahwa perdagangan narkoba tidak akan ada tanpa pasar 

yang besar dan berkembang di Amerika Serikat. Oleh sebab itu Meksiko 

menempatkan tanggung jawab pada tetangganya di utara. Meskipun demikian, 

korupsi dan kejahatan yang dipicu oleh bisnis perdagangan narkoba yang 

berkembang di Meksiko telah menyebabkan pemerintah Meksiko mengambil 

tindakan antidrug dalam negeri. 39 

Perdagangan antara kedua negara tetap menjadi isu penting. Perjanjian 

perdagangan dan lingkungan yang ditandatangani pada akhir tahun 1989 

membuka jalan bagi perluasan perdagangan dan investasi bilateral dengan 

Amerika Serikat. Pada tahun 1990 Meksiko memulai negosiasi mengenai NAFTA 

dengan Amerika Serikat dan Kanada.40 Tujuan utama NAFTA adalah untuk 

menghapus semua hambatan perdagangan dan rintangan investasi di antara tiga 

negara selama periode lima belas tahun. Negosiasi berakhir pada tahun 1992 dan 

NAFTA disetujui pada tahun 1993. Kesepakatan tersebut diaktifkan pada tanggal 

                                                           
39 U.S. Library of Congress, Op. Cit 
40 Ibid   
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1 Januari 1994, menciptakan blok perdagangan terkaya dan terbesar di dunia, 

yang terdiri dari 360 juta konsumen di pasar senilai 6,6 triliun dolar AS.41 

Adapun isu selanjutnya yaitu imigrasi ilegal orang-orang Meksiko yang 

masuk ke Amerika Serikat. Menjelang pertengahan 1990-an, masalah ini 

menduduki tahap tengah dalam hubungan Amerika Serikat-Meksiko. Sejak tahun 

1960an, jumlah imigran ilegal Meksiko ke Amerika Serikat telah melonjak 

menjadi rata-rata 300.000 sampai 500.000 per tahun. Kelompok-kelompok ini 

terkonsentrasi di negara bagian barat daya Amerika Serikat, khususnya California. 

Jika kita perhatikan dari serangkain isu yang terjadi antara AS – Meksiko, 

merupakan suatu permasalahan yang diselasaikan secara bersama antara kedua 

negara. 42 

Sejarah singkat terjadinya perbatasan tersebut yaitu, Pemerintah Meksiko 

dan AS menetapkan lokasi perbatasan dengan penandatanganan Perjanjian 

Guadalupe Hidalgo pada tahun 1848 dan Pembelian Gadsden pada tahun 1853. 

Tetapi jauh sebelum ada perbatasan, masyarakat Indian memiliki permukiman di 

daerah antara Teluk Meksiko dan Samudera Pasifik. Wilayah timur perbatasan 

sepanjang Rio Bravo (kemudian disebut Rio Grande di Amerika Serikat) lebih 

menjadi fokus kehidupan daerah ketika kota-kota mulai tumbuh di sepanjang 

tepiannya. Seperti yang dikatakan Dr. Ceballos, penduduk kota-kota seperti 

Laredo merasakan kesetiaan yang kuat terhadap identitas Meksiko. El Paso del 

Norte, sekarang dikenal sebagai El Paso, adalah kota pertama dan terbesar yang 

                                                           
41 ibid 
42 US Departement of State. 2018. US Relation With Mexico. Diakses melalui  

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35749.htm  

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35749.htm
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dibangun di sungai pada awal 1600-an disebut "El Paso del Norte," "Passage to 

the North." Banyak kota kecil yang didirikan sebelum adanya perbatasan.43 

Perjalanan sejarah  hubungan Amerika Serikat dan Meksiko menimbulkan 

berbagai macam upaya pemerintah untuk menanggulanginya. Adapun akses 

masuknya perdagangan narkoba, imigran ilegal tidak lain adalah di wilayah 

perbatasan anatara AS-Meksiko. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah akan hal tersebut. Namun, keadaaan imigran Ilegal belum bisa 

diamankan secara maksimal. Sehingga persoalan masuknya imigran tersebut 

harus di tanggulangi dari pintu masuknya warga asing di Amerika Serikat. Faktor 

sejarah menjadi salah satu faktor yang membuat banyak imigran ilegal yang 

masuk ke  Amerika Serikat, selain hal tersebut juga faktor budaya dan ekonomi 

juga menyebabkan perbedaan sehingga imigran ilegal yang masuk ke Amerika 

Serikat sering membawa dampak buruk bagi masyarakat Amerika Serikat. 

Khususnya terhadap keamanan negara. Sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah 

untuk menciptakan keamanan negaranya. Perbatasan AS-Meksiko hingga saat ini 

masih menjadi isu utama masuknya imigran illegal. 

2.2 Karakteristik Wilayah Perbatasan AS-Meksiko 

Secara geografis menurut survei Geologi AS (USGS), panjang batas garis 

perbatasan AS-Meksiko mencapai 1.933 mil atau setara dengan 3110,862 km. 

Adapun negara AS yang berbatasan langsung dengan Meksiko yaitu Texas 

dengan panjang perbatasan 1.241.0 mil, Arizona dengan panjang perbatasan 

                                                           
43 Olivia Cadaval, “United State-Mexico Borderlands Frontera” diakses melalui 

http://smithsonianeducation.org/migrations/bord/intro.html pada 03/06/18.  

http://smithsonianeducation.org/migrations/bord/intro.html
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mencapai 372.5 mil sudah termasuk dengan sungai Corolado, kemudian New 

Mexico 179.5 mil dan terakhir California dengan panjang perbatasan 140.4 mil.44  

Pada beberapa daerah perbatasan terdapat sebuah pagar pembatas. 

Kemudian terdapat juga beberapa batas yang dibuat dengan kawat berduri dan 

besi baja yang tinggi. Salah satu daerah yang paling kuat memisahkan daerah 

perkotaan dari San Diego yaitu di negara bagian California AS, dan Tijuana. Pada 

daerah tersebut perbatasan dibuat dnegan pagar ganda atau bahkan tiga lapis. 

Pagar pertama, tingginya sekitar 3 meter (10 kaki), dan terbuat dari pelat logam 

tebal. Pagar kedua, yang merupakan lapisan pagar pertama, mencapai 4,5 meter 

(15 kaki). Kemudian bagian atas miring ke dalam, dengan kawat berduri (Lihat 

Gambar 1.1) Di antara lapisan pagar terdapatruang kosong yang sering disebut 

dengan slogan "tanah tak bertuan". Selain itu, Patroli Perbatasan AS 

terus  memantau dengan lampu terang, truk lapis baja, dan juga kamera.45  

Amerika Serikat terletak di sebelah utara kota perbatasan Meksiko 

Tijuana, di mana pagar membagi kedua negara Pagar ini tidak hanya dibangun di 

darat, tetapi meluas ke lautan, mencegah imigran berenang melintasi 

perbatasan. Pemandangan dari Meksiko mengingatkan pada Tembok Ratapan 

                                                           
44 Janice Cheryl Beaver. US International Border: Brief Facts. 9 November 2006. Diakses melalui 

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf pada (04/08/18) 
45 National Geographic. Washintong, DC. Diakses melalui 

https://www.nationalgeographic.org/media/tijuana-border-fence/ pada 04/08/18 

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf
https://www.nationalgeographic.org/media/tijuana-border-fence/
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Yerusalem. Bangunan modern di San Diego berdiri di kejauhan, dan orang-orang 

di sana dapat dengan mudah memasuki Meksiko.46  

Gambar 1.1 Pagar Pembatas Perbatasan AS-Meksiko 

 

               Doc : Paula Cabrera,My Shot47 

Area perbatasan Amerika Serikat (AS) dan Meksiko dikelilingi oleh 

kumpulan 10 negara perbatasan AS dan Meksiko yaitu California, Arizona, New 

Mexico, dan Texas di sisi AS sedangkan di sisi Meksiko terdapat Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, dan Tamaulipas. Perbatasan 

Meksiko–AS adalah perbatasan internasional antara Meksiko dan AS. 

Membentang dari San Diego di California, berbatasan dengan Tijuana di Baja 

California, bagian barat menuju Matamoros di Tamaulipas berbatasan dengan 

Brownsville di Texas di timur, dan melintasi berbagai jenis daratan, mulai 

wilayah urban besar hingga gurun. Dari Teluk Meksiko, perbatasan ini mengikuti 

jalur Rio Grande menuju perlintasan perbatasan di El Paso di Texas, dan Ciudad 

Juárez di Chihuahua; di barat dari perbatasan ini melintasi Gurun Sonora dan 

                                                           
46 Vivian Yee, dkk, 2017.”Here’s Reallity About Imiggrants Illegal inThe United State” Diakses 

melalui https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-

immigrants.html pada 03/06/2018. 
47 Paula Cabrera. Dokumen foto . diakses melalui 

https://media.nationalgeographic.org/assets/photos/000/289/28971.jpg  pada  (04/08/18) 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-immigrants.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-immigrants.html
https://media.nationalgeographic.org/assets/photos/000/289/28971.jpg
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Chihuahua, Delta Sungai Colorado, di barat menuju konurbasi binasional di San 

Diego dan Tijuana sebelum mencapai Samudera Pasifik.48 Adapun menurut 

Komisi Perbatasan dan Perairan Internasional, total panjang perbatasan adalah 

3.169 km (1.969 mil), yaitu 2.019 km (1.254 mil) di Teluk Meksiko, kemudian 

858 km (533 mil) di sungai Colorado, 38 km (24 mil) di sebelah Utara, 226 km 

(141 mil) di bagian Barat. Wilayah sepanjang perbatasan dibatasi oleh gurun, 

pegunungan terjal, dan dua sungai besar.49 

Di lintasan perbatasan Laredo – Nuevo Laredo sendiri, sekitar 15 juta 

container pengangkut barang melintas di perbatasan ini setiap tahunnya, dan 

perbatasan ini bahkan bukan salah satu dari 3 lintasan perbatasan terbesar antara 

AS dan Meksiko. Lintasan perbatasan The San Diego –Tijuana merupakan 

perbatasan tersibuk oleh arus imigrasi di dunia. Lintasan perbatasan El-Paso – 

Ciudad Juarez merupakan lintasan perbatasan tersibuk kedua dihitung dari volume 

arus imigrasi. Pagar perbatasan AS - Meksiko mulai didirikan pada tahun 1951. 

Panjang lintasan perbatasan berkisar 1.969 mil atau 3.141 km. Di sepanjang 

perbatasan ini terdapat 45 Port of Entry (PoE) atau lintasan perbatasan yang aktif 

digunakan dan 9 jalur kereta internasional.50 Berikut gambar perbatasan yang 

membentang antara Amerika Serikat dan Meksiko. 

 

 

                                                           
48Op.cit, Adwiyati Triputri, hal 21 
49 International Boundary and Water Commission. Diakses melalui 

https://www.ibwc.gov/home.html (28/07/18) 
50 Ibid  

https://www.ibwc.gov/home.html
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Gambar 1.2 Peta Perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko 

 

Doc:buku bill fisrt, Illegal Imigration Border Crossing Deaths Have Doubled Sinece 1995: Border 

Patrol Efforts to Prevent Deaths Have Not Been Fully Evaluated51 

 

Di area perbatasan inilah pusat pusaran masuk keluarnya imigran ilegal 

dan juga peredar narkoba. Pada umumnya, imigran illegal menyewa jasa orang 

atau kelompok yang akan membantu mereka masuk ke wilayah AS melalui jalur-

jalur tertentu. Orang atau kelompok yang memberikan jasa penyelundupan 

imigran disebut dengan nama Coyote.52 Mereka mempunyai jalur khusus yang 

diatur sedemikian rupa dan disiapkan untuk masuk dari Meksiko ke AS atau 

sebaliknya. Jalur yang diatur ini sulit dilacak oleh Patroli di wilayah perbatasan 

karena Coyote biasanya mengubah jalur-jalur yang ditempuh untuk setiap kali 

perjalanan. Jalur yang paling sering dilewati para imigran illegal Meksiko yaitu 

                                                           
51 Maps US Mexico Border, diakses melalui http://essaylabs.us/map-us-mexico-border.html# pada 

(04/08/18) 
52

“The Changing Frontline of the Mexican-American Border: A New Community “MexAmerica” 

oleh Shinji Yamasaki Professor, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University, 

diakses melalui http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_160606.html  

http://essaylabs.us/map-us-mexico-border.html
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_160606.html
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melalui Texas lalu berpencar ke seluruh negara bagian di perbatasan, kemudian 

masuk secara pelan-pelan ke negara- negara bagian AS.53 

Selanjutnya, pertanian merupakan sektor penting yang berada di wilayah 

Perbatasan AS-Meksiko. Di California, Arizona, New Mexico, dan Texas, 

perusahaan pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi 

lokal. Pusat-pusat pertanian utama terletak di San Diego dan kabupaten Imperial 

di California, dan di Yuma County, Arizona. Sektor pertsnisn AS yang luas 

didukung oleh air yang berasal dari Sungai Colorado. Hidalgo Country, Texas 

juga merupakan daerah pertanian utama di Barat Daya Amerika Serikat.54 

Selain itu wilayah perbatasan AS-Meksiko juga mempunyai hamparan 

luas padang pasir dan dtaran tinggi yang sangat mendukung untuk dijadikan 

sebagai lahan peternakan domba selama hampir dua abad. Di wilayah perbatasan 

AS-Meksiko lahan penggembalaan dikarakterisasi oleh komunitas tanaman di 

padang pasir dan juga pegunungan. Pada ketinggian yang lebih tinggi, semak-

semak, grama dan rumput lainnya, serta pohon-pohon yang tersebar termasuk 

juniper, oak, dan pinus memberikan bagian terbesar dari penutup tanah. Di padang 

pasir, area penggembalaan ditutupi dengan berbagai rumput yang kadang-kadang 

dinaungi oleh kaktus, semak, dan mesquite. Di pinggiran yang paling kering, 

rerumputan pendek dan jarang tersebar di trotoar gurun.55 

                                                           
53 Ibid  
54 Peen State Collage of Earth and Mineral Science. The Us Mexico Border. Departement of 

Geography. Diakses melalui https://www.e-education.psu.edu/geog571/node/307  
55 Ibid  

https://www.e-education.psu.edu/geog571/node/307
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 Wilayah perbatasan AS-Meksiko meliputi beberapa laut lepas termasuk 

santa nicolas, Santa Barbara dan Santa Catalina. Wilayah tersebut merupakan 

bagian dari pantai pasifik yang terdapat banyak pegunungan, lembah, dan palung. 

Terdapat 18 cekungan di daerah tersebut, yang luasnya mulai dari 100 mil hingga 

lebih dari 1000 mil. Beberapa cekungan bawah laut turun hingga 6000 kaki di 

bawah tebing dan tepian yang berdekatan. Kemudian di California Barat terdapat 

pemandangan spektakuler yang sangat indah. Dimana Sierra Nevada yang tertutup 

salju dan Sieera de Baja di atas pantai berpasir dan tebing laut yang curam. Di 

bagian perbatasan ini, hutan yang lebat, lembah subur, dan di sebelah timur 

terdapat pegunungan berhutan memberi jalan kepada luasnya padang pasir (lihat 

gambar 1.3).56 

Gambar 1.3 Bagian Timur Depan Sierra Nevada 

 
 

                    Credit: NASA Landsat Science
57 

 

Di bagian barat California Selatan dan Baja Utara California, iklimnya 

relatif ringan sepanjang tahun. Musim dingin adalah musim hujan, tetapi dataran 

                                                           
56 Peen State Collage of Earth and Mineral Science. The Pasific Coast Continental Border Land. 

Departement of Geography. Diakses memlaui https://www.e-education.psu.edu/geog571/node/168 

pada (04/08/18, 23:21 WIB)  
57 Ibid  

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect6/Sect6_9.html
https://www.e-education.psu.edu/geog571/node/168
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rendah hanya menerima sedikit presipitasi. Lereng yang menghadap ke barat, 

bagaimanapun, mungkin mengalami sejumlah besar hujan dan salju selama 

musim dingin. Musim panas didominasi oleh aliran udara kering yang 

surut. Meskipun pola-pola alami di wilayah ini sangat beragam seperti topografi 

dan iklim, beberapa tingkat generalisasi dimungkinkan. Sebelum pemukiman 

manusia, asosiasi tanaman untuk sebagian besar zona pesisir terdiri dari semak 

yang tumbuh rendah dan sage pesisir. Di lembah dan di lereng bawah, chaparral, 

yang mencakup tanaman berdaun lebar, evergreen, dan semak, merupakan jenis 

tanaman yang banyak ditemukan.58 Mengingat iklim yang sejuk, sumber daya 

yang melimpah, dan keindahan yang luar pada daersh perbatasan tersebut, tidak 

mengherankan bahwa ini menjadi salah satu tempat yang paling padat 

penduduknya di Amerika Utara.59 

Pada dasarnya, dari uraian diatas menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 

perbatasan AS-Meksiko memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Mulai 

dari terdapatnya berbagai iklim, perternakan domba, banyaknya sumber minyak 

dan juga menjadi ladang pertanian yang subur. Sehingga wajar saja pada 

sejarahnya perbatasan AS-Meksiko menjadi tempat yang paling digemari oleh 

berbagai penduduk. 

58 Ibid 
59 ibid 




