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ABSTRAK 

Ayu Magda Roichatul Jannah, Program Sarjana, Program Studi Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 

2018, Upaya Meksiko dalam Menangani Penyelundupan Senjata Ilegal dari 

Amerika Serikat Pada Tahun 2011-2014. Tim Pembimbing: Ni Komang Desy 

Setiawati Arya Pinatih , S.IP., M.Si dan Mely Noviryani, S.Sos.,MA 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang 

dilakukan Meksiko dalam menangani salah satu aktivitas kejahatan transnasional 

di negaranya yaitu aktivitas penyelundupan senjata yang berasal dari Amerika 

Serikat pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Penelitian ini penting dilakukan 

karena ternyata aktivitas penyelundupan senjata di Meksiko merupakan aktivitas 

kejahatan transnasional yang jumlahnya tidak kalah tinggi dengan aktivitas 

perdagangan narkoba. Aktivitas penyelundupan senjata menjadi pendamping dari 

aktivitas perdagangan narkoba yang terjadi di negara ini. Sebagian besar senjata 

yang ada di Meksiko merupakan senjata ilegal dan senjata tersebut berasal dari 

Amerika Serikat. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 angka penyelundupan 

senjata mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan Theory of Change 

yang dikemukakan oleh Tim Midgley yang menjelaskan beberapa upaya yang 

bisa dilakukan untuk dijadikan kerangka atau dasar dalam penanganan kejahatan 

transnasional dalam sebuah negara. Dengan teori tersebut penulis 

mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Meksiko dalam menangani 

penyelundupan senjata dari Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa Meksiko sudah melakukan banyak upaya penanganan yang 

dilakukan pada banyak sektor. 

Kata Kunci : Kejahatan transnasional , Meksiko , senjata , penyelundupan 

senjata, Theory of Change 
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ABSTRACT 

Ayu Magda Roichatul Jannah , Bachelor Degree , Department of 

International Relations , Faculty of Social and Political Science , Brawijaya 

University , 2018, Mexico’s Effort in Combating Arms Smuggling from United 

States in 2011-2014 . Supervisor : Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih , 

S.IP., M.Si and Mely Noviryani, S.Sos.,MA 

Abstract : This study aims to determine what efforts Mexico does in combating 

one of the transnational crime activities in the country that is arms smuggling 

originating from the United States in 2011 to 2014. This research is important 

because it turns out the activities of arms smuggling in Mexico is one of 

transnational crime activity that is no less high with drug trafficking activities. 

Arms smuggling activities become a companion of drug trafficking activities that 

occur in this country. Most of the weapons in Mexico are illegal weapons and 

they come from the United States. In 2011 until the year 2014 the number of 

smuggling weapons decreased. This study uses Theory of Change proposed by 

Tim Midgley which explains some efforts that can be done to be a framework or 

basis in the combating of transnational crime in a country. With the theory the 

author describes the efforts made by Mexico in combating arms smuggling from 

the United States. The results of this study prove that Mexico has done a lot of 

effort in many sectors. 

Keywords : Transnational organized crime , Mexico , arms , arms smuggling , 

Theory of Change 

  



viii 
 

  



ix 
 

  



x 
 

 


