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BAB III 

Karakter Politik Luar Negeri Amerika Serikat 

 

 Perbatasan Amerika dengan Meksiko memang telah menjadi pusat dari 

masuknya imigran illegal dan perdagangan narkoba. Selain merugikan negara, 

imigran ilegal dan narkoba tentunya juga memberikan dampak yang negatif 

terhadap keamanan masyarakat AS.  Oleh karena itu, Negara Amerika Serikat 

memiliki kebijakan untuk mengatasi masuknya imigran ilegal ke AS. Hal tersebut 

sejalan dengan prespektif realis yang mana dalam melihat kebijakan luar negeri 

suatu negara berdasarkan pada state, survival dan self-help (Power). State yang 

menghandalkan negara sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan sistem 

internasional. Survival yang mana negara memiliki otoritas untuk mengatur 

urusan wilayahnya dan self-help dimana negara yang berdaulat memiliki 

kepentingan nasional yang mengutamakan kekuatan. 

Untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam tulisan 

ini, pada bab III  penulis akan membahas otoritas lembaga pemerintahan AS 

dalam menerapkan politik perbatasan dengan AS-Meksiko, kemudian membahas 

gentingnya masalah imigran ilegal dan perdagangan narkoba yang masuk ke AS 

sehingga menjadi ancaman keamanan yang serius bagi AS pada era Donald 

Trump dan George W Bush.  
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3.1 Otoritas Pemerintah AS Dalam Menerapkan Politik Perbatasan dengan  

      Meksiko  

 

 Perbatasan AS-Meksiko memang menjadi gerbang masuknya imigran 

ilegal ke Amerika Serikat. Pemerintah selalu melakukan upaya-upaya terkait 

kebijakan di perbatasan AS-Meksiko. Pada tahun 1942 Amerika Serikat 

membentuk patroli perbatasan untuk mengamankan kemanan perbatasan negara. 

Patroli perbatasan tersebut wajib untuk mengontrol keamanan di perbatasan dan 

mengamankan imigran ilegal yang tertangkap di perbatasan.60 Tidak hanya hal 

tersebut, AS juga memiliki beberapa lembaga yang berwenang untuk mengatur 

keamanan di perbatasan negaranya. 

3.1.1 Lembaga Imigrasi AS 

Departement of Homeland Security (DHS) memegang tanggungjawab 

utama dalam penegakan Immigration and Nationality Act (INA) yang merupakan 

basis dari hukum imigrasi di AS. Di dalam DHS, terdapat U.S Citizenship and 

Immigration Services (USCIS) yang bertanggung jawab pada proses imigrasi dan 

adjudikasi naturalisasi dan layanan terkait lainnya, Immigration and Customs 

Enforcement (ICE) bertanggungjawab untuk menegakkan hukum imigrasi di 

internal/dalam wilayah AS, dan Customs and Border Protection (CBP) 

bertanggunjawab dalam menjaga sepanjang perbatasan AS dan antara pintu 

masuk ke pintu masuk perbatasan lain.61 Kebijakan yang diambil pada umumnya 

                                                           
60 US Costoms and Border Protection. Official website of the Department of  Homeland Security. 

Diakses melalui https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/history (24/08/18) 
61 Departement of Homeland Security, Operational and Support Components, 

https://www.dhs.gov/operational-and-support-components diakses pada 4 mei 2016 dalam 

https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/history
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terdiri dari dua kategori: 1) mengurangi populasi imigran illegal melalui deportasi 

imigran illegal dari wilayah AS, 2) mengurangi populasi imigran illegal melalui 

pemberian status legal. Secara tekhnis, tahap-tahap yang dilakukan untuk 

mengurangi imigran illegal ini dapat melalui dua cara yaitu pertama dengan 

border returns/apprehensions, atau pencegahan dengan menangkap dan 

mengembalikan orang-orang yang mencoba masuk di perbatasan Meksiko – AS 

diluar jalur yang ditetapkan atau mereka dengan dokumen yang tidak memadai 

atau pemalsuan dokumen, dan yang kedua dengan melakukan interior removals 

atau deportasi interior dari wilayah AS, yaitu bagi imigran illegal yang sudah 

berada di dalam wilayah AS.62 

US Immigration and Customs Enforcement (ICE) didirikan sebagai salah 

satu dari tiga lembaga DHS yang ditugaskan untuk mengelola sistem imigrasi 

negara. ICE dibuat berdasarkan pengakuan bahwa ancaman global telah menjadi 

lebih berbahaya, dan pendekatan baru diperlukan untuk menjamin keamanan 

tanah air AS dan rakyat Amerika. Selama bertahun-tahun, ICE telah mencapai 

hasil yang sangat mengesankan dalam melindungi perbatasan negara dan 

meningkatkan keselamatan publik. ICE memberlakukan hukum federal yang 

mengatur kontrol perbatasan, bea cukai, perdagangan dan imirgasi AS. ICE 

dibentukpada tahun 2003 melalui penggabungan elemen-elemen penegakan 

hukum dalam dinas bea cukai AS.63 Terbentuknya ICE pada dasarnya berfokus 

                                                                                                                                                               
Adwiyati Tripurti, 2016. Efektivitas Twenty First Century Border Management Amerika Serikat-

Meksiko dalam Penanggulangan Arus Imigran Illegal 
62 Ibid  
63 US Immigration and Customs Enforcement,Official Wbesite of teh Departement of the 

Departement of  Homeland Security, diakses melalui https://www.ice.gov/about  

https://www.ice.gov/about
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untuk mengamankan terorisme yang masuk ke AS. Sehingga ICE juga waspada 

terhadap jalur masuknya warga asing ke AS. 

Pasca tragedi 9/11 2001, penjagaan di perbatasan AS mulai dirancang dan 

diterapkan dengan sangat ketat dengan berbagai lapis pengamanan di perbatasan. 

Perbatasan tidak hanya dijaga mulai dari titik batas perbatasan itu sendiri, tetapi 

mulai dari bagian luar dari perbatasan AS hingga ke seluruh wilayah AS. Setelah 

serangan ini maka dibentuklah CPB. Prioritas utama dari CBP adalah 

mengefektifkan penjagaan dan kontrol atas perbatasan AS dengan 

mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk mengamanankan perbatasan. 

Perencanaan yang dibuat oleh CBP untuk mengefektifkan penjagaan dan kontrol 

atas perbatasan AS ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti personil Border Control, 

infrastruktur dan tekhnologi. Selain itu, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara 

pemerintah di tingkat Federal, negara bagian, lokal, dan pemerintah negeri lain 

yang terkait. imigrasi illegal sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap kemanan 

nasional, karena meskipun sebagian besar imigran illegal tidak mengancam 

keamanan nasional secara langsung, tetapi keberadaannya dengan melakukan 

pelanggaran terhadap hukum imigrasi dan pemalsuan data dokumen yang 

dibutuhkan dinilai dapat membahayakan keamanan nasional.64 

 Border Patrol merupakan agensi yang dibawahi langsung oleh CBP yang 

bertugas menjaga dan mengamankan arus barang dan imigrasi yang masuk ke 

wilayah AS. Border Patrol berfungsi untuk mencegak masuknya imigran illegal, 

perdagangan illegal, penyelundupan senjata, dan hingga mengindentifikasi teroris 

                                                           
64 Op. Cit, Adwiyati Tripurti 
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yang akan masuk melalui perbatasan di sepanjang perbatasan AS – Kanada dan 

AS – Meksiko. Pasca terjadinya tragedi 9/11 di tahun 2001. Orientasi keamanan 

AS menjadi lebih kepada pengamanan dari ancaman terorisme.  

Misi prioritas Border Patrol adalah mencegah teroris dan senjata teroris, 

termasuk senjata pemusnah massal, yang memasuki Amerika Serikat. Meskipun 

Patroli Perbatasan telah berubah secara dramatis sejak didirikan pada tahun 1924, 

misi utamanya tetap tidak berubah untuk mendeteksi dan mencegah masuknya 

imigran ilegal ke Amerika Serikat. Bersama dengan petugas penegak hukum 

lainnya, Patroli Perbatasan membantu menjaga perbatasan yang berfungsi 

memfasilitasi aliran imigrasi legal dan barang-barang. Kemudian mencegah 

perdagangan ilegal dan juga mencegah adanya para penyelundup.65 

Patroli Perbatasan secara khusus bertanggung jawab untuk berpatroli 

hampir 6.000 mil perbatasan darat internasional Meksiko dan Kanada dan lebih 

dari 2.000 mil perairan pesisir di sekitar Semenanjung Florida dan pulau Puerto 

Rico. Sejak tahun 1924, Patroli Perbatasan telah tumbuh dari segelintir agen yang 

dikerahkan untuk berpatroli di daerah-daerah terpencil di sepanjang perbatasan 

AS. Hingga akhir tahun 2012 terdapat lebih dari 21.000 agen yang telah bertugas. 

Beberapa lembaga pemerintahan yang mengatur keamanan perbatasan AS 

menggambarkan bahwasannya Negara merupakan aktor utama (pembuat 

kebijakan) dalam sistem internasional sebagaimana menurut prespektif realis. 

Dengan adanya beberapa lembaga pemerintahan yang mengatur urusan keamanan 

                                                           
65 US Costum and Border Protection, diakses melalui https://www.cbp.gov/border-security/along-

us-borders/overview   

https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/overview
https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/overview
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di perbatasan, AS menunjukkan bahwasannya negara memiliki kekuatan yang 

utama dalam membuat sebuah kebijakan luar negerinya. AS percaya bahwasannya 

negara dapat memberikan keamanan bagi masyarakatnya.  

 Pada era Trump dan Bush lembaga Pemerintahan tersebut sangat 

membantu jalannya kebijakan imigrasi Trump dan Bush dalam mengamankan 

daerah perbatasan AS khususnya di perbatasan AS-Meksiko. Pada masa Trump 

telah memerintahkan garda nasional untuk menyebar ke perbatasan Selatan 

Amerika untuk meningkatkan tekanan terhadap Meksiko yang menjadi pintu 

masuk imigran ilegal ke Amerika Serikat. Masing-masing negara yang berbatasan 

langsung dengan Meksiko telah setuju untuk mengirimkan pasukan garda nasional 

untuk berpatrolidi wilayah tersebut.66 Gubernur Arizona dan Texas melakukan 

kerjasama dalam menjaga area perbatasan. Gubernur Republik Doug Ducey telah 

mengirim 3000 pasukan di area perbatasan. Kemudian gubernur Republik Greg 

Abbot mengirim 1000 pasukan garda nasional dengan menugaskan 300 pasukan 

setiap minggu.67 Alasan Trump turut mengirim pasukan garda nasional yaitu 

untuk memperketat jalur masuknnya imigran ilegal di perbatasan AS-Meskiko. 

Sambil menunggu jadinya tembok pembatas raksasa di perbatasan antara AS-

Meksiko. 

 Begitu pun sebaliknya, Sama dengan halnya Trump, Bush juga 

melibatkan upaya baru untuk memperkuat perbatasan antara Meksiko dan negara-

negara bagian barat daya. Bush meningkatkan jumlah agen patroli perbatasan 

lebih dari 30 persen selama masa jabatannya. Bush berperan dalam menyediakan 

                                                           
66 Maya Rodhan. National Guard Troops Have Already Begun Patrolling the Us-Mexico Border, 

12 April 2018, diakses melalui http://time.com/5238395/national-guard-troops-mexico-border/  
67Ibid   

http://time.com/5238395/national-guard-troops-mexico-border/
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agen-agen ini dengan teknologi yang lebih baik untuk membantu mereka 

melakukan pekerjaan mereka lebih efektif, seperti kamera inframerah dan drone 

pengawasan.68  

 Dinamika panjang dari masuknya imigran gelap asal Meksiko memang 

menjadi perdebatan sengit kongras Amerika Serikat, perdebatan yang terjadi 

antara dua partai politik utama dan mendorong ratusan ribu imigran demostrasi di 

seluruh negeri. Kontroversi mengambil momentum baru pada 15 mei ketika 

Presiden George W Bush, dalam pitdatonya menyampaikan bahwa Bush akan 

mengirim 6000 pasukan Garda Nasional untuk empat negera disepanjang 

perbatasan AS dengan Meksiko awal bulan juni untuk menyediakan intelijen dan 

dukungan logistik.69  

3.1.2 Lembaga Narkotika AS  

Amerika Serikat memiliki beberapa lembaga yang terlibat dalam agensi 

nakotika internasional untuk mendukung strategi pengawasan obat nasional. 

Adapun lembaga-lembaga tersebut yaitu,70 1) Office of National Drug Control 

Policy (ONDCP) yang terletak di dalam kantor eksekutif Presiden, ONCDP 

memiliki kewajiban untuk mengatasi narkoba baik dalam negeri maupun 

internasional. Setiap tahunnya ONCDP melakukan strategi pengawasan obat 

nasional agar tidak terjadi penyalahgunaan. 2) Departemen Luar Negeri, sekertaris 

negara sangat bertanggung jawab untuk mengoordasikan semua program terkait 

                                                           
68 Ibid  
69 Waldo Benafidez, Efek Negatif dari Imigrasi  Ilegal ke Amerika Serikat, diakses melalui 

http://www.defendcoloradonow.org/perspective/art_negative_effects.html 
70 Liana W Rosen,2015. International Drug Control Policy: Background and U.S. Responses, 

Congressional Research Service, Specialist in International Crime and Narcotics diakses melalui 

https://fas.org/sgp/crs/row/RL34543.pdf  

http://www.defendcoloradonow.org/perspective/art_negative_effects.html
https://fas.org/sgp/crs/row/RL34543.pdf
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melawan narkoba internasional yang dilaksanakan oleh pemerintahan AS. 

Termasuk bantuan yang mendukung untuk melawan narkoba yang datang dari 

pihak asing. Departemen Luar Negeri bertugas untuk mengidentifikasi mulai dari 

produksi, transportasi dan penjualan narkotika ilegal yang masuk ke AS. 3) U.S. 

Agency for International Development (USAID), lembaga ini menyediakan 

bantuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang. USAID 

memiliki pangkat yang setara dengan Wakil Sekertaris Negera. USAID 

memainkan peran dalam bantuan pembangunan anti-narkotika, khususnya 

mengenai program mata pencaharian alternatif, yang dirancang untuk 

menawarkan alternatif bagi petani untuk mendorong mereka menghentikan 

penanaman tanaman obat-obatan terlarang secara ilegal. 4) Departement of 

Defense (DOD) memliki peran utama dalam mendeteksi dan pemantauan jalur 

transit udara dan kelautan dari obat-obatan ilegal yang masuk ke AS dan memiliki 

peran dalam mengumpulkan, menganalisi dan berbagi infromasi tentang obat-obat 

terlarang dengan penegak hukum AS dan mitra keamanan internasional. 5) 

Departement of Justice (DOJ) Jaksa agung bertangung jawab untuk penegakan 

hukum serta memastikan keamanan publik terhadap ancaman asing dan domestik 

termasuk perdagangan narkoba ilegal. 6) Department of Homeland Security 

(DHS) yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara  untuk kebijakan AS 

terkait dengan larangan obat-obatan terlarang yang memasuki Amerika Serikat. 7) 

Departemen keuangan, yang ikut serta dalam mengatasi uang gelap dari hasil 

penjualan narkoba. 8) Central Intelligence Agency (CIA) yang bertugas untuk 
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mengumpulkan informasi intelejen dan mengembangkan analisi intelejen untuk 

melakukan operasi yang melawan aktivitas obat-obatan terlarang. 

 Beberapa lembaga pemerintahan AS menujukkan bahwa negara memiliki 

peran penting dalam menjaga keamanan negaranya. Sehingga AS telah 

mendirikan beberapa lembaga yang berwenang untuk fokus dalam mengatasi 

wilayah perbatasan AS-Meksiko agar tetap aman dari ancaman keamanan. Hal 

tersebut merupakan bentuk proteksi AS untuk menjaga stabilitas keamanan 

negaranya dari masuknya imigran ilegal dan perdagangan narkoba di perbatasan 

AS-Meksiko. 

3.2 Masalah Perbatasan AS-Meksiko Sebagai Ancaman Keamanan Nasional  

      Amerika Serikat  
 

 Perbatasan AS-Meksiko memang menjadi gerbang masuknya imigran 

ilegal ke Amerika Serikat. Pemerintah selalu melakukan upaya-upaya terkait 

kebijakan di perbatasan AS-Meksiko.  Pada tahun 1942 Amerika Serikat 

membentuk patroli perbatasan untuk mengamankan kemanan perbatasan negara. 

Patroli perbatasan tersebut wajib untuk mengontrol keamanan di perbatasan dan 

mengamankan imigran ilegal yang tertangkap di perbatasan.71 

Dalam menanggulangi permasalahan di perbatasan sebenarnya pemerintah 

amerika serikat telah mengupayakan berbagai upaya sejak 1840 dimana kedua 

negara baik amerika serikat dan meksiko telah menyepakati sebuah perjanjian 

                                                           
71 Official website of Departement of Homeland Security. Border Patrol History. Diakses melalui 

https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/history (pada 07/07/18) 

https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/history
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perbatasan yaitu Treaty Of Guadalupe Hidalgo Between The US And Mexico.72 Isi 

perjanjian ini diantaranya adalah menyepakati sungai Rio Garden sebagai batas 

resmi negara bagian Texas di Amerika serikat dengan negara tetangga yaitu 

Meksiko. Selain itu pada tahun 1853 juga telah disepakati Gadsen Purchase yang 

merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya yaitu Treaty Of 

Guadalupe Hidalgo Between The US And Mexico, perjanjian ini berisi tentang 

kelanjutan batas kedua negara.73 Tidak hanya perbatasan geografis namun 

perjanjian ini juga menjadi panduan kedua negara dalam berinteraksi yang 

mempengaruhi kedua negara dari berbagai sisi. Hal ini sebenarnya merupakan 

tujuan yang positif dari Amerika Serikat. Dikarenakan Amerika Serikat 

membangun penghalang ini sebagai cara untuk menyaring para imigran, tetapi 

tidak sampai sejauh mereka mencabut kesempatan untuk tetap terhubung dengan 

anggota keluarga mereka yang tertinggal.  

 Pada kenyataannya dari upaya- upaya yang telah di lakukan pemerintah 

bisa dikatakan masih kurang maksimal dalam menangani kasus diperbatasan. 

Kebanyakan imigran yang datang dari Meksiko bertekad untuk menyeberang 

akhirnya menemukan jalan untuk masuk ke Amerika Serikat. Sementara itu, 

pemerintahan Meksiko belum proaktif dalam mengurangi atau melindungi 

migrannya. Sehingga dalam mengatasi permasalahan imigran ilegal dan transaksi 

narkoba pemerintah Amerika Serikat akhirnya melakukan tindakan-tindakan ketat 

                                                           
72 Micelle Tellez. 2017. Beyond the Wall.  Diakses melalui 

http://genderpolicyreport.umn.edu/beyond-the-wall/?print=pdf (05/07/18) 
73 ibid. 

http://genderpolicyreport.umn.edu/beyond-the-wall/?print=pdf
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seperti adanya kebijakan yang diambil oleh persiden Amerika Serikat dalam 

pembangun Tembok perbatasan yang kokoh antara AS-Meksiko.74  

Pembangunan tembok perbatasan tersebut juga dianggap oleh Meksiko 

sebagai bentuk proteksi keamanan Amerika Serikat. Tetapi, di lain sisi Amerika 

Serikat mengatakan bahwa pembangunan tembok perbatasan juga sebagai upaya 

“membantu Meksiko” dengan mencegah imigran ilegal dari area di bagian selatan 

menuju ke Meksiko. Adapun kebijakan tersebut kali ini juga menyoroti nasib 11 

juta imigran gelap di Amerika Serikat yang terancam dideportasi. Sebelumnya 

telah ada pagar sepanjang 1.046 kilometer di perbatasan AS-Meksiko yang 

melintasi area padat penduduk. Kemudian menyisakan sekitar 2.092 kilometer 

perbatasan menjadi terbuka, terutama di perbatasan yang terletak di sepanjang 

Sungai Rio Grande.75 Pagar Smuggler Gulch dirancang sebagai bagian dari 

proyek pembangunan bernilai 60 juta dolar AS untuk membentengi perbatasan 

sepanjang 5,6 km antara San Diego dan Titujuana. Lebih jauh ke arah Timur di 

Jacymba, California, dinding perbatasan dibangun pada tahun 1990-an untuk 

menghalangi perdagangan manusia dan narkoba. Bentangan celah besar dari 

Timur ke Barat merupakan area yang ingin diperbaiki, merupakan tempat dengan 

pagar pembatas kecil.76  

                                                           
74 Ron Nixon. Trump’s Border Wall Could Waste Billions of Dollars, Report Says. Diakses 

melalui  https://www.nytimes.com/2018/08/06/us/politics/trump-border-wall-report.html  
75 Kompas,com, Donald Trump Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko, edisi 2 Januari 2017, 

diakses melalui http://properti.kompas.com/read/2017/01/27/070000521/ 

donald.trump.bangun.tembok.perbatasan.as-meksiko.&ei=cOSIDY7&lc 
76 Nationalgeographic.co.id, “Dinding Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko Sudah Ada, dan 

Kami Mengunjunginya”, diakses melalui http:// Nationalgeographic.co.id/berita/2017/01/ 

dinding.perbatasan.amerika.serikat.dan.meksiko.sudah.ada.dan.kami.mengunjunginya&ei=0CKX0

lcn&lc=en-ID&s=1&m=91.  

https://www.nytimes.com/2018/08/06/us/politics/trump-border-wall-report.html
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Setiap Negara memiliki hak dan upayanya dalam meberantas masuknya 

imigran gelap yang datang melalui perbatasan. Seperti halnya pada kebijakan AS 

pada era Donald Trump dan juga George W Bush. Oleh karena itu, masalah 

politik perbatasan AS-Meksiko terkait masuknya imigran ilegal dan perdagangan 

narkoba telah menghawatirkan keamanan AS. 

3.2.1 Imigran Ilegal  

 

Perbatasan Amerika Serikat memang menjadi sarana utama para imigran 

yang berdatangan dari berbagai negara di dunia. Kurang lebih terapat 13.5% 

imigran yang memasuki AS pada tahun 2016. Adapun masuknya imigran ke 

Amerika Serikat memiliki berbagai macam  tujuan.  Pada dasarnya para imigran 

yang masuk ke AS juga memberikan dampak yang positif bagi perkonomian 

negara. Namun, jika jumlah imigran terus meningkat hal tersebut juga 

memberikan dampak yang buruk. Terutama banyaknya imigran tanpa dokumen 

yang jelas akan merugikan negara. Berikut merupakan tabel populasi data para 

imigran mulai dari tahun 1970-2016. 

Tabel 1.2 Total Populasi Imigran di Amerika Serikat.77 

 

                                                           
77 Migration Policy Institute (MPI) tabulation of data from the U.S. Census Bureau 2010 and 2016 

American Community Surveys (ACS), and 1970-2000 decennial Census data. 
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 Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan imigran yang 

terus menerus datang ke Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menjadi tujuan 

utama bagi para migran internasional sejak tahun 1960. Kurang lebih setengah 

dari para imigran yang datang ke Amerika Serikat menetap pada tahun 2017.78 

Lebih dari 43,7 juta imigran tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2016, 

terhitung 13,5 persen dari total populasi AS yang berjumlah 323,1 juta, menurut 

data American Community Survey (ACS) antara 2015 dan 2016, populasi yang 

lahir di luar negeri meningkat sekitar 449.000, atau 1 persen, lebih lambat dari 

pertumbuhan 2,1 persen yang dialami antara 2014 dan 2015. Imigran dan anak-

anak kelahiran AS berjumlah sekitar 86,4 juta orang, atau 27 persen dari 

keseluruhan populasi AS menurut survei pada tahun 2017.79  

 Pada tahun 2016, terdapat 1,49 juta orang kelahiran asing pindah ke 

Amerika Serikat, peningkatan 7 persen dari 1,38 juta yang datang pada tahun 

2015. India merupakan negara utama yang masuk, dengan 175.100 tiba pada 

tahun 2016, diikuti oleh 160.200 dari China / Hong Kong, 150.400 dari Meksiko, 

54.700 dari Kuba, dan 46.600 dari Filipina. India dan Cina melampaui Meksiko 

pada tahun 2013. Di antara negara-negara teratas imigran baru-baru ini, lebih 

banyak kelahiran Kuba yang tiba pada tahun 2016 dengan total 54.700 

dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 31.500 mengalami peningkatan 

                                                           
78 Jie Zong, Jeanne Batalova, and Jeffrey Hallock, 2018. “Frequently Requested Statistics 

Immigrants and Immigration United States”, diakses melalui  

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-

immigration-united-states pada 23/05/18. 
79 Ibid  

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states
https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states
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74 persen. Sebaliknya, kedatangan Kanada turun 19 persen: 38.400 pada tahun 

2016, dibandingkan 47.300 pada tahun 2015.80 

Temuan baru dari Pusat Studi Imigrasi (CIS) itu menunjukkan lebih dari 

tiga juta imigran legal datang ke Amerika pada tahun 2014 dan 2015, atau naik 39 

persen dari dua tahun sebelumnya. Survei tersebut mengukur arus manusia yang 

datang dan keluar Amerika termasuk mereka yang memegang visa jangka 

panjang. CIS mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi imigrasi 

mungkin meliputi ekonomi yang lebih sehat, penegakan peraturan imigrasi yang 

mengendur, dan sifat sistem imigrasi legal Amerika, yang memberikan opsi-opsi 

untuk visa sementara jangka panjang bagi mahasiswa dan pekerja pendatang. CIS 

menganalisis data pemerintah yang dikumpulkan dalam survai penduduk bulanan 

dan mendapati bahwa kenaikan tajam imigrasi itu disebabkan oleh kenaikan 

imigran dari Asia timur, Asia Selatan, dan Amerika Latin, termasuk Meksiko.81  

Analisis data Biro Sensus oleh Pew Hispanic Center, Populasi total 

imigran secara keseluruhan di Amerika Serikat  mencapai rekor 40,4 juta pada 

tahun 2011. Selama dekade terakhir, jumlah imigran di AS terus meningkat. Sejak 

2007 jumlah imigran yang tinggal di AS meningkat 2,4 juta. Jumlah imigran yang 

tidak sah yang tinggal di AS juga tumbuh selama dekade terakhir, meningkat dari 

8,4 juta pada 2000 menjadi 11,1 juta pada 2011. Namun, populasi ini mencapai 12 

juta pada 2007, kemudian turun menjadi 11,1 juta pada 2009 sampai tahun 2011. 

Imigran ilegal yang masuk ke AS memang menjadi masalah serius bagi keamanan 

                                                           
80 Ibid  
81 John Locher, 2016. “Jumlah Imigran AS meningkat Kebanyakn dari Asia” diakses melalui 

https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-imigran-as-meningkat-kebanyakan-dari-

asia/3358348.html pada 03/06/18 

https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-imigran-as-meningkat-kebanyakan-dari-asia/3358348.html
https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-imigran-as-meningkat-kebanyakan-dari-asia/3358348.html
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negara. Hal tersebut tidak lepas dari jumlah yang terus meningkat dan dampak 

yang di bawa oleh para imigranyang merugikan negara. Berikut merupakan hasil 

survei pew reaseacrh center terkait grafik jumlah populasi imigran berdokumen 

dan tidak berdokumen. 

 Grafik 1. 1 Jumlah Populasi Imigran Berdokumen dan Tidak Berdokumen82 

 

 Gambar diatas menunjukkan jumlah statistik data imigran yang sah 

berdokumen dan imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen yang sah. Amerika 

Serikat memang telah menjadi pusat tujuan imigran didunia. Rusia memegang 

urutan kedua besar jumlah imigran dengan total 12,3 juta. Total imigran AS 

mencapai 40,4 juta, yang termasuk total imigran yang tidak sah, mewakili 13% 

dari total penduduk AS pada 2011.83 

                                                           
82 Doc: Pew Reseacrh Center  
83 Pew Reseacrh Center, 2016. “A Nation of Immigrants” diakses melalui  

http://www.pewhispanic.org/2013/01/29/a-nation-of-immigrants/ pada 03/06/18  

http://www.pewhispanic.org/2013/01/29/a-nation-of-immigrants/
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Setelah empat dekade ukuran populasi imigran Meksiko di Amerika 

Serikat tetap stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, lebih dari 

11,7 juta imigran Meksiko tinggal di Amerika Serikat. Kemudian antara tahun 

2006 dan 2010, jumlah imigran Meksiko meningkat 200.000 dibandingkan 

dengan lebih dari 2 juta yang tiba dalam lima tahun sebelumnya.84  

Grafik 1.2 Populasi Imigran Meksiko di Amerika Serikat, 1980-201485 

 
  

Sebagian besar imigran dari Meksiko menetap di California sekitar 37 

persen, di Texas 21 persen, dan Illinois berkisar 6 persen imigran. Empat wilayah 

teratas dengan imigran Meksiko adalah Los Angeles County di California, Harris 

County di Texas, Cook County di Illinois, dan Orange County di California. Total 

dari keempat kabupaten ini mencakup sekitar 23 persen dari total populasi 

imigran Meksiko di Amerika Serikat.86 Sebagaimana dilihat pada gambar dibawah 

ini. Semakin memiliki warna biru yang pekat disitulah kawasan imigran Meksiko 

                                                           
84 https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states  
85 Source: Data from US Census Bureau 2006, 2010, and 2014 American Community Surveys 

(ACS) and Campbell J. Gibson and Kay Jung, "Historical Census Statistics on the Foreign-born 

Population of the United States: 1850-2000" (Working Paper no. 81, US Census Bureau, 

Washington, DC, February 2006), available online . 
86 Ibid  

https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0081/twps0081.html&xid=17259,15700002,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700195,15700201,15700205&usg=ALkJrhg6fi5krSli-HSNp9Gb1Vlhzq6xkA
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menetap  paling terbanyak di Amerika Serikat. Gambar tersebut merupakan data 

imigran dari tahun 2010-2014. 

 Gambar 1.4 Negara Tujuan Teratas untuk Imigran Meksiko di 

            Amerika Serikat, 2010-201487 

 

 

Imigran asal  Meksiko ke Amerika Serikat memang telah menjadi topik 

yang menarik hingga saat ini. Hal ini dikarenakan sejumlah alasan politik. Orang-

orang Meksiko saat ini adalah kelompok terbesar penduduk asing yang lahir di 

negara tersebut. Pada 2013, Amerika Serikat menghitung 41,3 juta orang 

kelahiran asing dan 28 persen, atau 11,6 juta, adalah orang Meksiko. Jika data 

sensus dikumpulkan secara lebih luas, ditambah dengan orang kelahiran asing dan 

orang-orang keturunan Meksiko yang merupakan warga negara, jumlah totalnya 

                                                           
87 Source: Migration Policy Institute (MPI) tabulation of data from US Census Bureau pooled 

2010-14 ACS. 
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31,8 juta pada tahun 2010, atau sekitar 10 persen dari total populasi negara itu 

sebesar 308,7 juta.88  

 Adapun usia rata-rata imigran asal Meksiko adalah 40 tahun. Pada tahun 

2013 diketahui bahwa 87 persen imigran Meksiko berusia kerja dari umur 18 

tahun hingga 64 tahun, kemudian 8 persen berusia 65 tahun ke atas, dan 6 persen 

berusia di bawah 18 tahun. Sebagai perbandingannya, 80 persen dari semua orang 

asing yang lahir di Amerika Serikat adalah usia kerja. Imigran Meksiko memiliki 

pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan total populasi asing dan 

kelahiran asli di Amerika Serikat. Pada tahun 2013, pendapatan rumah tangga 

rata-rata di antara imigran asal Meksiko adalah $ 36.700, jika dibandingkan 

dengan populasi imigran lainnya terdapat rata-rata penghasilan $ 48.137-$ 52.997. 

Selain hal tersebut, tingkat kemiskinan di kalangan imigran Meksiko juga jauh 

lebih tinggi daripada kelompok imigran lainnya. Sekitar 28 persen keluarga 

imigran Meksiko hidup dalam kemiskinan, dibandingkan dengan 18 persen dan 

10 persen untuk total populasi kelahiran luar negeri dan kelahiran asli penduduk 

Amerika Serikat.89 

 Perdebatan tentang imigrasi memang menjadi isu yang sangat panas. Satu 

pihak meinginkan agar masalah imigran harus segera diselesaikan karena melihat 

jumlah imigran ilegal yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, 

banyaknya tenaga kerja ilegal bekerja diberbagai bidang untuk membuat hasil 

produksi meningkat terutama di bidang pertanian dan industri terutama di pabrik-

                                                           
88 Ramon A, 2018. “Mexican Immigration to The United State” diakses melalui 

http://americanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-

9780199329175-e-146 pada 03/06/18. 
89Jie Zong dan Jeanne Batalova, 2014. “Mexican Immigrants in the United State”  diakses melalui 

https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states-0 pada 06/06/2018 

http://americanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-146
http://americanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-146
https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states-0
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pabrik yang lebih banyak di dominasi oleh imigran ilegal. Lebih dari separuh 

negara bagian di Amerika Serikat berusaha memperketat aturan mengenai imgran, 

seperti meninjau ulang kepemilikan SIM dan kartu pengenal lainnya. Sebanyak 19 

negera bagian di antaranya ingin mempersempit aturan imigran agar imigran 

ilegal tidak meperoleh pekerjaan.  

 Undang Undang pada tahun 2005 mensyaratkan perusahaan untuk 

memperjelas status hukum semua tenaga kerjanya. Diperkirakan ada sekitar 11 

juta orang yang tinggal di Amerika tanpa memiliki dokumen resmi. Peraturan 

baru ini akan menangani mereka yang sudah berada di dalam Amerika, dan akan 

pula memperkuat keamanan di daerah perbatasan guna mencegah mereka yang 

ingin masuk secara ilegal. Tidak saja pemerintah Amerika akan membangun pagar 

kawat tinggi di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, namun juga sedang 

direncanakan hal yang sama untuk perbatasan dengan Kanada. Dalam peraturan 

baru ini, mereka tinggal tidak sah di Amerika dianggap sebagai perilaku kriminal, 

bukan lagi sekedar pelanggaran sipil.90 

 Banyaknya jumlah imigran ilegal yang berdatangan ke Amerika Serikat 

diperkirakan bekerja di pabrik atau restoran sehingga hal ini meninmbulkan 

kesenjangan dengan penduduk AS dan Imigran ilegal. Hal lain yang merugikan 

negara yaitu imigran ilegal tidak hanya memalsukan dokumen akan tetapi juga 

mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang, dan juga banyak timbul kasu 

kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal tersebut. Selain itu, banyaknya 

                                                           
90 BBCIndonesia.com, 2005. “Amerika Perketat UU Imigrasi” diakses melalui 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/12/051217_immigrantlawsw.shtml  

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/12/051217_immigrantlawsw.shtml
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jumlh imigran ilegal juga menciptakan peluang bagi pembuat dokumen ilegal 

untuk imigran gelap. Tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh imgran 

ilegal di Amerika Serikat, membuat imigran ilegal semakin di pandang buruk di 

mata Amerika Serikat. 

 Dampak lainnya juga berpengaruh  pada menurunnya pendapatan  pajak 

negera. Hal ini disebabkan imigran ilegal yang tidak dipungut pajak dalam 

perkerjannya dan juga diberi gaji yang murah oleh pabrik-pabrik di Amerika 

Serikat. Tentu saja ini sangat merugikan pemerintahan. Dampak kemasyarakatan 

lainnya dari imigran ilegal yaitu kebnyakan dari mereka tinggal di perumahan 

yang padat. Pada tahun 2005 lebih dari 55.000 rumah tangga Pennsylvania 

didefinisikan sebagai rumah yang penuh sesak atau sangat ramai oleh otoritas 

perumahan. Karena orang asing ilegal paling sering bekerja di pekerjaan dengan 

upah rendah, sehingga  mereka hanya cukup untuk mengumpulkan biaya 

perumahan yang murah. Hal ini sering menyebabkan banyak keluarga yang 

tinggal di apartemen, terkadang menyewakan  garasi rumah mereka  sebagai 

kamar tidur.91  

Oleh karena itu, pada era Trmp dan Bush pemerintah Amerika Serikat  

sangat mepertegas kebijakan imigrasi mereka. Terutama pada jalur masuknya 

imigran ilegal yang berdatangan dari negara tetangganya. Hal tersebut disebabkan 

oleh para imigran ilegal yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan juga terus 

membawa dampak negatif bagi AS terutama pada keamanan masyrakatnya. 

                                                           
91 FAIR, 2017. Illegal Immigration and Its Effects on Society and the Economy, diakses melalui 

https://www.fairus.org/legislation/illegal-immigration-and-its-effects-society-and-economy  

https://www.fairus.org/legislation/illegal-immigration-and-its-effects-society-and-economy
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 3.2.2 Perdagangan Narkoba 

Perbatasan AS-Meksiko tidak hanya menjadi arus masuknya imigran 

ilegal, tetapi juga menjadi poros masuknya perdagngan narkoba dan obat-obat 

terlarang lainnya ke Amerika Serikat. Dalam hal ini Amerika Serikat tentunya 

melakukan upaya agar tidak terjadinya peredaran narkoba di Perbatasan AS-

Meksiko. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Amerika Serikat tidak 

hanya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat saja tetapi juga 

telah menimbulkan kerugian pada negara. Pada tahun 2005, pemerintah Amerika 

Serikat telah mengeluarkan anggaran lebih dari US$ 200 juta dalam upaya 

penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan penyalahgunaan Narkoba di 

Amerika Serikat.92 Anggaran tersebut digunakan untuk perawatan koraban yang 

overdosis dan juga sosialisasi terhadap remaja yang terkena penyalahgunaan 

narkoba. Narkoba pertama kali muncul di Amerika Serikat pada pertengahan 

tahun 1800an pasca perang saudara di Amerika Serikat. Berbagai golongan umur, 

profesi dan tingkat sosial telah terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba di 

AS. Masyarakat miskin di AS biasanya berperan untuk memasarkan Narkoba 

dengan menjualnya dalam bentuk eceran. Konsumen Narkoba di Amerika Serikat 

di dominasi oleh masyarakat dalam usia produktif dan memiliki pekerjaan tetap. 

Sedangkan aktor-aktor berpengaruh baik dalam pemerintahan, bisnis swasta 

ataupun pemimpin preman biasanya berperan sebagai penyalur dalam jumlah 

besar yang sering disebut sebagai Kartel Narkoba.93  

                                                           
92 Faisal Rani dan F Ragil Samosir, Dampak Merida Initiative Terhadap Penanggulangan 

Narkoba, Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015  
93 Ibid  
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Perdagangan narkoba dianggap sudah sangat mersehkan karena sudah 

meracuni kehidupan masyarakat AS. Tidak hanya kaum muda saja yang 

mengkonsumsi narkoba melainkan anak-anak juga sudah terkena dampak dalam 

pemakain narkoba tersebut. Sekitar 70 persen pemuda di AS yang berda di kota 

adalah pengangguran dan tidak memiliki keahlian untuk bekerja. Sehingga hal 

inilah yang menjadi pemicu terjerumusnya pemuda dalam mengkonsumsi 

narkoba. Selain itu, dampak dari imigran ilegal juga telah membuat penduduk AS 

sulit mencari pekerjaan dikarenakan imigran ilegal telah banyak mengisi 

pekerjaan yang ada di pabrik-pabrik dan tempat lainnya tanpa memerlukan 

keahlian khusus dalam berbahasa inggris. Imigran ilegal juga bisa bertahan hidup 

dikarenakan hasil dari berjualan narkoba yang memperoleh untung cukup tinggi. 

Hal inilah yang harus dibasmi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Agar tercipta 

kemanan negara yang baik. 

 Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya untuk 

mengatasi masalah masuknya Narkoba di Amerika Serikat. Kerjasama 

penanggulangan Narkoba antara pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko 

sebenarnya telah dimulai dengan kerjasama Binational Drug Control Stategy pada 

tahun 1997. Namun pergantian kepemimpinan dan perubahan kepentingan 

masing-masing negara menyebabkan perjanjian tidak berjalan seperti yang 

diinginkan. Keterbatasan perjanjian ini selanjutnya disempurnakan pada tahun 

2007 dengan perjanjian baru yang dikenal dengan kerjasama Merida Initiative. 

Merida initiative menyepakati bantuan US $1,4 milliar yang diberikan dalam 
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bentuk pelatihan dan bantuan peralatan untuk Meksiko dari pemerintah Amerika 

Serikat.94 

 Perbatasan AS-Meksiko telah menjadi titik fokus dari pemerintahan untuk 

mencegah masuknya peredaran narkoba ke AS. Kebijakan AS terhadap 

penyalahgunaan narkoba terus diperketat demi terciptanya kenyamanan 

masyarakat. Karena dampak dari penyalahgunaan narkoba itu telah menimbulkan 

berbagai macam tindakan kriminal dan tentunya sangat menggangu kenyamanan 

masyrakat AS jika dibiarkan terus menurus. Selain itu dampak narkoba juga dapat 

merusak moral bangsa. 

Upaya-upaya yang diambil oleh pemerintahan AS tentunya memiliki satu 

tujuan yang sama yaitu demi terciptanya keamanan dan kenyaman negera bagi 

masyarakat AS. Selain mengamankan pusat perbatasan AS-Meksiko yang 

menjadi jalur masuknya narkoba terbesar ke AS, pemerintah juga fokus terhadap 

lembaga-lembaga yang menunjang keamanan negara dalam membasmi 

penyalahgunaan narkoba.  

Peredaran narkoba di AS memang selalu meningkat. Penggunannya pun 

tidak hanya di konsumsi oleh kaum pria deawasa, melainkan dari semua jenis 

kalangan mulai dari pria deawasa, anak-anak, wanita muda baik kuliat putih 

maupun kulit hitam. Laporan pusat Pengendalian Pencegahan dan Pengendaain 

Penyakit (CDC), pada tahun 2014 terjadi peningkatan akibat overdosis sebanyak 

7% dari pada tahun sebelumnya. Diantara kematian overdosis tersebut 61% 

                                                           
94 Ibid  
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diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba jenis heroin.95 Laporan CDC juga 

memperlihatkan kenaikan jumlah overdosis yang signifikan di 14 negara bagian. 

Daerah paling banyak mengalami kematian akibat overdosis ialah negara bagian 

West Virginia. Di sana, sebanyak 35 orang dari 100.000 jiwa meninggal akibat 

overdosis obat. Adapun jumlah kematian rata-rata di AS mencapai 15 orang dari 

100.000 jiwa.96 

Kasus penyalahgunaan narkoba di AS tentu sangat memberikan dampak 

yang negatif. Sehingga kebijakan terhadap narkoba harus menjadi fokus bagi 

setiap Presiden yang menjabat di AS. Setelah dilantik menjadi Presiden AS, 

Donald Trump memiliki cara tersendiri untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. 

Trump sempat mengeluarkan tindakan hukuman mati bagi siapa yang 

mengedarkan narkoba. Dalam pidatonya Trump mengtakan, “Kami perlu 

mengubah undang-undang, dan kami sedang mengupayakannya sekarang. 

Departemen Kehakiman bekerja sangat keras untuk itu. Hukuman penghabisan 

bagi pengedar narkoba haruslah berupa hukuman mati”.97 Akan tetapi untuk 

mewujudkan hukuman tersebut perlu adanya persetujuan kongres dan juga 

betentangan dengan aturan Mahkamah Agung yang memberikan hukuman 

sepadan terhadap kasus narkoba. Sehingga rencana kebijakan Trump masih belum 

menjadi aturan yang sah. Selain itu, pembangunan tembok pembatas dibangun di 

perbatasan AS-Meksiko juga dianggap Trump sebagai salah satu bentuk proteksi 

                                                           
95 Jumlah Warga AS yang Meninggal Akibat Overdosis Capai Rekor, bbc.com 19 desember 2015,  

diakses  http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151218_majalah_obat_overdosis_as 

(06:53,06/07/2018) 
96 Ibid  
97 Presiden Trump usulkan Hukuman Mati Bagi Para Pengedar Narkoba, bbc.com 20 maret 2018, 

dikases melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43466874 (06:55,06/07/2018) 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151218_majalah_obat_overdosis_as
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43466874


59 
 

keamanan negara dari masuknya Narkoba ke AS. Karena jalur perdagangan 

narkoba terbesar berasal dari Meksiko dan melewati perbatasan AS-Meksiko 

tersebut. Sehingga kebijakan yang Trump ambil untuk membuat tembok 

pembatasa menjadi akan efektif untuk membrantas masuknya narkoba ke AS. 

Masalah narkotika telah menjadi fenomena global yang dampaknya telah 

merambah hampir ke semua negara. Hal ini disebabkan karena masalah narkotika 

merupakan kejahatan lintas batas negara yang dilakukan secara teroganisir dan 

berorientasi pada kekuasaan dan uang. Oleh karena itu, masalah narkotika 

menjadi ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau kawasan. Pada saat 

yang sama, masalah narkotika juga mengancam keamanan individu warga negara 

serta mengancam dimensi keamanan suatu negara seperti militer, politik, 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara 

yang mengalami instabilitas keamanan yang diakibatkan oleh penggunaan dan 

perdagangan narkotika. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wolfers dalam konsep 

national security, bahwa keamanan adalah sebuah keadaan dimana tidak adanya 

ancaman suatu hal. Sehingga narkotika merupakan ancaman keamanan bagi AS 

Oleh karena itu, Trump sebagai pemimpin Amerika Serikat bercita-cita 

menghapus ruang bagi peredaran narkotika dengan membangun tembok 

perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.  

Amerika Serikat mengenal narkoba sejak US Civil War dan terus 

mengalami perkembangan yang signifikan. Melalui The Harrison Narcotic Act of 

1914 atau undang-undang Harrison yang disahkan pada tahun 1914, merupakan 

udang-undang pertama di Amerika Serikat yang mengatur mengenai penggunaan 
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serta peredaran narkoba. Undang-undang tersebut pada dasarnya membatasi 

pembuatan dan penjualan ganja, kokain, heroin, dan morfin.98 Meskipun telah ada 

kebijakan tersebut, permintaan dan konsumsi narkoba di Amerika Serikat terus 

mengalami peningkatan terutama pada tahun 1970. Richard Nixon yang menjabat 

sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu mengambil tindakan dengan 

mendeklarasikan kebijakan “war on drugs” bagi Amerika Serikat pada 17 Juni 

1971. Kebijakan tersebut terus menjadi kebijakan tetap AS untuk mengatasi 

permasalahan narkoba. Begitu pun pada kebijakan yang diambil oleh Bush yang 

juga berpaya mengatasi masuknya narkoba ke AS. Bush pada masa jabatannya 

juga membatasi pasokan obat-obatan. Kemudian mengeluarkan anggaran 

kekongres sebesar $ 19 miliar untuk memerangi penggunaan narkoba.99 

Melawan narkoba berarti sama saja dengan berjuang untuk sesama jiwa 

masyarakat Amerika Serikat. Dalam membatasi masuknya narkoba ke AS Bush 

menutup sekitar 40 pemasok ganja yang tidak sesuai dengan aturan medis. 

Menurutnya, hak tersebut merupakan satu langkah yang efektif untuk mengurangi 

penyalahgunaan obat-obatan. 100 Selanjutnya, Bush juga memperkatat pintu 

masuk perbatasan antara AS-Meksiko. Dengan mengirim 6000 pasukan garda 

nasional yang akan menjaga perbatasan dari masuknya imigran ilegal yang 

membawa dampak buruk bagi AS. Karena selain fokus trhadap pemulihan korban 

                                                           
98 Dira Permata Sari, Pengaruh Perubahan Orientasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap 

Perdagangan dan Produksi Narkoba di Kolombia Melalui Plan Kolombia tahun 2000-2005, 

Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 22-33, http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/jihi  
99 The East Room, Washington DC, Presiden Bush Mengumumkan Strategi Pengendalian Obat, 

12 Februari 2002, dikases melalui https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/rm/8451.htm  
100 Kassey C Phillips, Drug War Madness: A Call for Consistency Amidst the Conflict, Vol. 

13:645,2010,  diakses melalui https://www.chapman.edu/LAW/_files/publications/CLR-13-kasey-

phillips.pdf  

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/rm/8451.htm
https://www.chapman.edu/LAW/_files/publications/CLR-13-kasey-phillips.pdf
https://www.chapman.edu/LAW/_files/publications/CLR-13-kasey-phillips.pdf
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yang telah menjadi pecandu narkoba, juga harus mempreketat jalur masuknya 

obat-obatan tersebut.  

 Beberapa penjelasan diatas Bush sangat meginginkan keamanan negara 

yang stabil tanpa adanya ancaman keamanan yang masuk ke AS. Merujuk pada 

konsep national security yang menjelaskan bahwa ancaman kemanan tidak hanya 

berupa serangan militer atau perang. Ancaman keamanan juga berupa serangan 

lingkungan, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, Bush membuat beberapa 

kebijakan agar terciptanya keamanan bagi masyarakat Amerika Serikat. Kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Bush tersebut merupakan bentuk dari proteksi keamanan 

nasional AS terhadap serangan narkotika yang merusak moral masyarakatnya.   

Pada dasarnya Trump dan Bush sama-sama ingin mewujudkan AS 

menjadi negera yang aman dan sejahtera. Sehingga Trump dan Bush sama-sama 

membuat berbagai kebijakan seperti tembok pembatas di perbatasan, mengirim 

pasukan garda nasional, dan juga menrapkan sistem zero tolerance dengan alasan 

karena gentingya situasi keamanan perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan tersebut 

menggambarkan bahwa Trump dan Bush sangat menjunjung tinggi kedaulatan 

negara. Dimana dalam prespektif realis menyatakan bahwa negara memiliki 

otoritas untuk mengatur urusannya yang berada dalam wilayah teritorialnya 

termasuk hal-hal yang berdampak kepada penduduk,  ekonomi, keamanan, dan 

pemerintahan. Sehingga jalur masuknya imigran ilegal dan perdagangan narkoba 

menjadi fokus Presiden untuk membasmi akar permasalahan tersebut. 
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