
13 

BAB II  

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA 

MASA KEPEMIMPINAN GEORGE WALKER BUSH UNTUK 

MENCEGAH IMIGRAN ILEGAL ASAL MEKSIKO 

 

Pada bab II ini, peneliti akan membahas mengenai kebijakan 

luar negeri yang dilakukan oleh George Walker Bush untuk 

mencegah imigran ilegal asal Meksiko. Namun sebelum membahas 

kebijakan tersebut, peneliti mengawali pembahasan mengenai 

sejarah munculnya imigran ilegal di AS yang dilanjutkan dengan 

penjelasan mengenai imigran ilegal yang berasal dari Meksiko. 

Kemudian, penulis akan mengemukakan kebijakan apa saja yang 

telah dilakukan oleh pemerintah AS pada saat itu yaitu pada masa 

kepemimpinan George Walker Bush dalam mencegah imigran ilegal. 
 

A. Sejarah Imigran Ilegal Di Amerika Serikat 

Menurut Oxford Dictionary of Law, Imigran merupakan 

“is the act of entering a country other than ones native country 

with the intention of living there permanently” yang artinya 

imigrasi yang dilakukan oleh para imigran dapat dilihat dari 

tujuan atau tindakan para imigran untuk tinggal menetap di 

negara tujuan. Menurut Hanson imigran ilegal yaitu, usaha 

seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu 

wilayah tanpa izin, usaha seseorang atau sekelompok individu 

untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu 

berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan 

untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa, imigran ilegal berarti individu atau 

sekelompok individu yang melakukan aktifitas imigrasi tetapi 

tidak menggunakan dokumen resmi, atau Ia menggunakan 

dokumen resmi namun sudah habis masa berlakunya (Pranoto, 

https://docplayer.info/64023209-Bab-ii-isu-imigran-ilegal-dan-

perkembangannya-di-indonesia.html, 2017). 

Dalam sejarahnya, imigran awalnya muncul pada abad ke 

15. Dimana, pada abad tersebut banyak warga Eropa yang 

didominasi kulit putih yaitu Inggris, Perancis, dan Spanyol yang 

mengalami kesulitan untuk mencari tempat tinggal. Mereka 

kemudian melakukan aktifitas migrasi ke Amerika Serikat dan 
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mengklaim diri sebagai ras unggul. Mereka juga menganggap 

bahwa warga pribumi Amerika, Indian adalah warga yang 

posisinya berada dibawah mereka. Sejarah Imigran dimulai sejak 

adanya pendatang dari warga Eropa. Pada saat itu, belum ada 

hukum yang mengatur tentang imigran. Warga yang bermigrasi 

ke Eropa membawa kulit hitam dari Afrika dengan alasan 

mereka tidak mempunyai pilihan lain.  

Pada saat George Washington menjabat sebagai Presiden 

Amerika Serikat tahun 1790, Beliau menyebut bahwa warga AS 

adalah mereka yang berkulit putih. Namun, disisi lain terdapat 

pengakuan bahwa kaum protestan Anglo Saxon adalah  yang 

datang pertama kalinya ke AS, maka kelompok kulit putih dari 

Italia dan Irlandia turut didiskriminasi karena mereka beragama 

Katolik. 

Selanjutnya pada abad ke 19, Imigran Cina datang ke 

Amerika Serikat dimana kondisi AS pada saat itu sedang 

mengalami krisis ekonomi. Kemudian, Kongres AS menetapkan 

adanya pembatasan warga China untuk tidak masuk wilayah AS 

pada tahun 1882. Maka, saat itulah tercipta siapa saja yang 

termasuk warga Amerika dan siapa saja yang tergolong sebagai 

imigran (Rizky, 2018).  

Tabel dibawah ini diperoleh dari Tabulasi Lembaga 

Kebijakan Migrasi (MPI) dari Survei Komunitas Amerika pada 

tahun 2010 - 2017. Jumlah imigran dan imigran sebagai 

persentase penduduk AS dari tahun 1850 sampai dengan tahun 

2017 meningkat. Mulai dari tahun 1850 yang hanya 9,7 %, 

kemudian pada tahun 2017 sudah mencapai 13,7 %. Artinya, 

jumlah imigran yang ada di AS dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Imigran yang dimaksud adalah orang yang tinggal di 

AS yang bukan warga negara AS saat lahir. Sehingga, populasi 

tersebut mencakup warga negara yang dinaturalisasi, imigran 

permanen yang sah, pengungsi dan orang asing, nonmigran legal 

(termasuk mereka yang memiliki visa pelajar, pekerjaan, atau 

visa sementara lainnya), dan orang-orang yang tinggal di AS 

tanpa izin. Jumlah imigran yang ada di AS dapat dilihat dalam 

tebel berikut:  
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Tabel  1. Jumlah Imigran dan Imigran sebagai 

Persentase Penduduk AS, 1850 hingga 2017 
 

 
 

Sumber : Migrasi Kebijakan Institute (MPI) tabulasi data 

dari US Census Bureau, 2010-2017 American Community 

Surveys (ACS), dan 1970, 1990, dan 2000 Decennial Census. 

Semua data lainnya berasal dari Campbell J. Gibson dan Emily 

Lennon, "Statistik Sensus Historis tentang Penduduk Amerika 

Serikat: 1850 hingga 1990" (Kertas Kerja no. 29, Biro Sensus 

AS, Washington, DC, 1999) (Institute, n.d.). 

Sedangkan, Lembaga Kebijakan Migrasi (MPI) 

mengatakan bahwa terdapat 11,3 juta imigran tidak resmi yang 

tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2016. Para imigran gelap 

ini tinggal di tiga negara, diantaranya yaitu: California (27 

persen), Texas (14 persen), dan New York (8 persen). 

Jumlah imigran gelap terbesar berasal dari Meksiko dan 

Amerika Tengah, dimana negara tersebut menyumbang sekitar 
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dua pertiga (67 persen atau 7,6 juta) imigran gelap ke Amerika 

Serikat pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Menurut MPI, 

sekitar 1,8 juta (16 persen) berasal dari Asia; 685.000 (6 persen) 

berasal dari Amerika Selatan; 579.000 (5 persen) berasal dari 

Eropa, Kanada, atau Oceania; 351.000 (3 persen) dari Karibia; 

dan 318.000 (3 persen) dari Afrika. Terdapat 5 negara teratas 

yang banyak menyumbang imigran gelap ke Amerika Serikat. 

Kelima negara tersebut yaitu: Meksiko (53 persen), El Salvador 

(6 persen), Guatemala (5 persen), China (3 persen) dan Honduras 

(3 persen) (Oleh Jie Zong, eanne Batalova, dan Micayla 

Burrows, 2019).  

Banyaknya imigran ilegal asal Meksiko yang masuk ke AS 

disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan 

kejahatan yang ada dinegaranya. Harapan mereka tinggal di AS 

adalah untuk mengubah nasib buruknya. Para imigran tersebut 

melakukan perjalanan agar dapat masuk ke AS dengan cara naik 

di atas kereta barang yang disebut dengan La Bestia atau The 

Beast. Sebelum sampai di stasiun, mereka harus berjalan terlebih 

dahulu selama tiga hari karena The Beast tidak tentu ada di 

setiap harinya. Bagi kebanyakan mereka yang memiliki uang 

lebih, mereka akan menyogok orang untuk menyelundupkan 

dirinya menggunakan dokumen-dokumen palsu. Selain cara-cara 

tersebut. Para imigran juga ada yang menggunakan truk dan rela 

berdesak-desakan di dalam truk tersebut (Bertaruh Nyawa demi 

Hidup Lebih Baik di Amerika, 2019).  

Di perbatasan AS dan Meksiko terdapat saluran pipa 

drainase yang panjangnya kira-kira 400 meter, sangat sempit 

serta penuh berisi air. Faktanya, para imigran ilegal banyak yang 

merangkak melewati jaringan drainase tersebut agar dapat 

sampai di AS (Fadjri, 2006). Melihat banyaknya cara yang 

dilakukan oleh imigran ilegal, tentu para penyelundup selalu 

memiliki akal agar dapat sampai di negara impian yaitu AS.  

Amnesty Internasional mengatakan bahwa kebanyakan 

imigran gelap berasal dari kaum muda. Hal itu diungkapkan pada 

tahun 2010. Namun, seiring berjalannya waktu banyak imigran 

gelap merupakan keluarga yang berusaha lari dari kekerasan di 

negaranya. Jalur perbatasan yang dilalui oleh imigran gelap 

adalah daerah yang berbahaya. Pasalnya, banyak perampok yang 
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mengintai serta merampas harta yang dibawa oleh imigran 

tersebut. Selain itu, terdapat patroli sipil warga AS yang 

melakukan pengawasan di perbatasan atas kehendaknya sendiri 

bahkan mereka menggunakan senjata untuk mencegah imigran 

ilegal masuk ke AS. 

Menurut keterangan Lembaga PBB IOM, yang 

diungkapkan pada tahun 2017 bahwasanya terdapat lebih dari 

340 orang tewas di perbatasan AS dan Meksiko. Penyebab 

banyaknya orang yang tewas tersebut karena menjadi korban 

gerombolan penjahat. Selain itu, mereka juga banyak yang 

kehausan ketika melakukan perjalanannya, serta ada juga yang 

tenggelam ketika mereka menyebrangi sungai. Kebanyakan 

korban ditemukan di daerah pegunungan kering yang berada di 

selatan negara bagian Arizona (Hoppner, 2017).  
 

B. Kebijakan Luar Negeri George Walker Bush untuk 

Mencegah Imigran Ilegal  

George Walker Bush atau biasa dikenal dengan sebutan 

Bush lahir di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat 

tepatnya lahir pada tanggal 06 Juli 1947. Bush merupakan 

presiden AS yang ke- 43. Beliau menjabat sebagai presiden 2 

kali berturut-turut. 

Bush merupakan anak pertama dari mantan presiden 

Amerika Serikat yaitu George H. W. Bush. Kakeknya Prescott 

Bush merupakan mantan senator Amerika Serikat dari 

Connecticut. Dalam sejarahnya keluarga Bush merupakan bagian 

dari partai Republik dan politik Amerika. Sekolah Dasar Bush di 

Texas kemudian Ia melanjutkan studinya di Philips academy di 

Andover, Massachusetts dari tahun 1961 sampai dengan 1964. 

Kemudian, George W Bush belajar di University Yale dan 

menyelesaikan gelar sarjana melalui bidang sejarah tahun 1968. 

Selanjutnya, Bush mendaftar di Air National Guard, yang pada 

akhirnya beliau ditugaskan di Texas dan Alabama. Namun, pada 

November 1974 beliau mengundurkan diri. Pada tahap 

selanjutnya, Bush menyelesaikan gelar masternya di Havard 

tahun 1975 dengan bidang administrasi bisnis (M. Irfan Shani, 

Lala Nur Dwi S, M. Daffa Alfiano, dan Alki Maru Bumi N , 

2019).  
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Perjalanan Bush untuk berkarir di dunia politik khususnya 

menjadi orang nomor satu di AS, pernah diwarnai dengan 

kegagalan. Awal terjun di dunia politik, Bush pernah gagal 

ketika mencalonkan diri sebagai anggota kongres. Namun, Bush 

berhasil memenangkan kursi senat di Texas pada tahun 1881. 

Kemudian, karirnya semakin bagus ketika Bush berhasil menjadi 

Gubernur negara bagian AS pada tahun 1984. Berbekal 

pengalaman menjadi seorang Gubernur, Bush kemudian 

mencalonkan diri sebagai presiden AS tahun 2000, dan 

berpasangan dengan Dick Cheney sebagai calon wakil presiden 

dari Partai Republik (George Walker Bush Presiden Baru AS, 

2000). 

Dalam memimpin sebuah negara, Bush memiliki gaya 

kepemimpinan yang manajerial, memiliki insiatif yang pertama 

kali di angkat yaitu “No Child Left Behind AC 20002” yang 

artinya inisiatif ini dibuat untuk menciptakan reformasi yang 

meningkatkan standar dan nilai ujian dalam sistem pendidikan 

publik. Selain itu, Beliau juga memiliki sifat hati-hati dalam 

memimpin, dan secara ekonomi Bush mengurangi tarif pajak 

bagi individu dan menggandakan kredit pajak anak disamping 

gerakan reformasi lainnya (M. Irfan Shani, Lala Nur Dwi S, M. 

Daffa Alfiano, dan Alki Maru Bumi N , 2019). 

Sebagai presiden AS, Bush tentu menginginkan negaranya 

menjadi negara yang aman. Dengan melihat banyaknya imigran 

ilegal di AS yang kini sudah mencapai 11,3 juta, oleh karena itu 

suatu negara harus bisa menjaga keamanan wilayah negaranya. 

Apalagi banyaknya imigran ilegal tersebut berasal dari Meksiko 

yang menjadi negara tetangga AS. Untuk mencegah adanya 

imigran ilegal tersebut, George Walker Bush melakukan 

berbagai tindakan. Tindakan-tindakan tersebut yaitu: 

1. Pengiriman Pasukan Tentara di Perbatasan AS dan 

Meksiko 

Kapasitas penggunaan kekuatan militer merupakan 

indikator yang sangat penting bagi suatu negara. Terdapat 

beberapa kriteria terpenting dalam kekuatan militer yaitu: 

jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat perlengkapan 

militer yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga, kekuatan 

militer yang dimiliki oleh suatu negara tentu berkaitan 
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dengan jumlah tentara, kualitas perlengkapan tentara 

tersebut, dan tingkat keterlatihannya (Coplin W. d., 2003).  

Negara Amerika Serikat merupakan negara yang 

memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Faktor-faktor 

yang membuat AS menjadi negara terkuat yaitu: 

a. Amerika Serikat memiliki wilayah udara yang dijaga 

oleh 13 ribu pesawat tempur, dan memiliki banyak 

helikopter. Wilayah daratan AS dijaga oleh 41 ribu tank 

lapis baja, dan banyak tank tempur lainnya. Sedangkan, 

perairan Amerika Serikat dijaga oleh 415 kapal dan 63 

kapal penghancur.  

b. Amerika Serikat memiliki anggaran dana yang 

digulirkan untuk pertahanan yang dialokasikan sekitar 

587 miliar dollar AS.  

c. Faktor ketiga yang menjadikan AS adalah negara yang 

terkuat didunia yaitu populasinya. AS memiliki 323 juta 

penduduk, dimana terdapat 120 juta warganya 

dinyatakan sehat dan dapat mengikuti atau dilibatkan 

untuk pertahanan negara AS. 

d. Faktor selanjutnya yaitu, AS memiliki cadangan minyak 

sebanyak 36 miliar barel yang dapat digunakan untuk 

operasi militernya. 

e. Faktor kelima atau faktor selanjutnya yaitu letak 

geografis yang dimiliki oleh AS. AS diapit oleh samudra 

pasifik dan atlantik, serta berbatasan darat hanya dengan 

Kanada dan Meksiko. 

f. Faktor terakhir yang menjadikan AS adalah negara yang 

terkuat didunia adalah hampir semua wilayah AS 

terhubung jalan raya sepanjang 6 juta km dan dilengkapi 

oleh 13.513 bandara (Debora, 2017). 

Sebagai negara yang kuat, Presiden AS George 

Walker Bush membuat kebijakan yaitu mengirimkan 

pasukan tentara di perbatasan AS dan Meksiko. Tujuan 

dikirimnya pasukan tersebut adalah untuk mencegah imigran 

ilegal masuk ke wilayah AS.  

Menurut laporan yang berasal dari kantor akuntabilitas 

pemerintah dan kesaksian kongres, Bush melakukan pidato 

nasionalnya dan mengumumkan bahwa Bush memiliki 
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rencana untuk mengerahkan 6000 pasukan tentaranya. 

Operasi yang dilakukan tersebut dinamakan Operasi Jump 

Start yang terjadi pada Juni 2006 Hingga juli 2008. Biaya 

yang dianggarkan mencapai $ 1,2 miliar. 6000 pasukan 

Garda Nasional AS dikerahkan ke California, Arizona, New 

Mexico, dan Texas. Tujuan yang ingin dicapai oleh Bush 

adalah membantu menangkap imigran ilegal atau imigran 

yang tidak memiliki dokumen. Hasil yang sempat dicapai 

pada saat itu yaitu Bush berhasil menangkap imigran yang 

tidak berdokumen sebanyak 186.814 atau sekitar 11,7 % dari 

total seluruh penangkapan yang ada di perbatasan darat 

Barat Daya (Shoichet, 2018).   

Hukuman bagi para imigran ilegal yang tertangkap 

tersebut awalnya mendapatkan maksimal 10 tahun penjara. 

Namun pada saat itu, imigran ilegal maksimal harus 

membayar denda sebesar US$ 461. Faktanya, imigran ilegal 

yang tertangkap dimasukkan ke kamp penampungan 

kemudian dipulangkan kembali ke negara asalnya (Yanuarti, 

n.d.). 

2. Pembangunan Pagar Kawat di Perbatasan AS dan 

Meksiko 

Pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat dan 

Meksiko awalnya dimulai sekitar tahun 1800an tepatnya 

pada tahun 1845. Tembok tersebut dibangun dan mencaplok 

wilayah Texas, penyerahan Meksiko atas California, dan 

sebagian besar wilayah Arizona dan New Mexico pada akhir 

perang antara Meksiko dan AS tahun 1848, serta adanya 

pembelian Gadsden pada tahun 1853 yang mendorong 

perbatasan Arizona dan New Mexico lebih jauh ke arah 

selatan, yang dimana saat ini adalah wilayah mereka. Pada 

perjanjian tahun 1848 tentang Guadalupe menetapkan bahwa 

Rio Grande adalah perbatasan internasional AS.  

Pada tahun 1910 hubungan AS dan Meksiko sedang 

porak poranda. Terjadi ketegangan antara kedua negara ini 

ketika ada Revolusi Meksiko (1910 - 1920) dan Perang 

Dunia I (1914 - 1918). Oleh karena itu, kedua negara ini 

saling membatasi migrasi dan mengirim pasukan tentaranya 

untuk ditempatkan dibeberapa pagar perbatasan pertama. 
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Pada tahun 1940 pagar perbatasan dibuat dengan 

alasan lingkungan. Layanan Taman Nasional membuat pagar 

di sepanjang perbatasan Arizona-Sonora untuk menjaga 

ternak Meksiko agar tidak berkeliaran. Sehingga, pagar 

pembatas dibangun bukan karena fungsi utamanya 

mencegah imigran masuk tetapi lebih kepada untuk masalah 

lingkungan. 

Pada tahun 1990an Presiden AS yaitu George H. W. 

Bush membangun tembok untuk yang pertama kalinya 

dengan panjang sekitar 66 mil. Tembok tersebut dibangun 

mulai dari ujung barat perbatasan di Samudera Pasifik dan 

membentang ke daratan. Selanjutnya pada masa Blill 

Clinton, Ia menambah pembangunan tembok sekitar 14 mil 

ke tembok sektor San Diego sebagai bentuk dari reformasi 

imigrasi dan undang-undang tanggung jawab imigran. 

Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2006 George W. 

Bush menandatangani undang-undang tentang pagar 

perbatasan yang panjangnya sekitar 670 mil. Dimana pada 

saat itu kira-kira sudah dibangun pagar perbatasan sekitar 

100 mil yang dibangun pada tahun 2006. Pagar pembatas 

tersebut dibangun melalui Area Konservasi Nasional 

SanPedro Riparian di Arizona Timur. Sehingga, tahun 2006 

sampai dengan tahun 2009, pagar pembatas AS – Meksiko 

kurang lebih sudah dibangun sepanjang 450 mil (Waruwu, 

2019).  

Undang-undang tentang pagar perbatasan yang 

ditandatangani oleh Bush bertujuan untuk memperketat 

keamanan perbatasan. Dalam undang-undang tersebut, pagar 

perbatasan dibuat untuk menghambat kendaraan masuk 

wilayah AS, memperbanyak pos pemeriksaan dan 

menambah penerangan untuk membantu mencegah orang 

masuk AS secara ilegal. Undang-undang tersebut juga 

memberikan wewenang untuk Departemen Keamanan 

Dalam Negeri untuk meningkatkan keamanan dengan 

menggunakan teknologi canggih seperti kamera, satelit, dan 

kendaraan udara tak berawak untuk memperkuat 

infrastruktur di perbatasan. Biaya pembuatan pagar 

perbatasan yang dialokasikan pada tahun 2007 sekitar 1,2 
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miliar dollar AS. Biaya tersebut sekaligus untuk pemasangan 

pagar, infrastruktur dan juga teknologi disepanjang 

perbatasan (https://books.openedition.org/obp/4563, 2017).  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


