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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Angka penyelundupan senjata dari Amerika Serikat ke Meksiko cenderung 

tinggi dan meningkat akan tetapi pada periode tahun 2011 hingga tahun 2014 

angka penyelundupan senjata mengalami penurunan. Pada kurun waktu tersebut 

Meksiko melakukan beberapa upaya penanganan diantaranya pembentukan 

pasukan khusus yang mengamankan perbatasan yaitu Gendarmería Nacional 

untuk memperkuat kontrol pengamanan perbatasan, pembentukan badan intelijen 

khusus untuk menangani aktivitas kejahatan transnasional termasuk 

penyelundupan senjata yaitu Centro Nacional de Inteligencia serta menerapkan 

strategi operasi penargetan kepada pemimpin kartel atau tokoh penting dalam 

kartel, melakukan perbaikan pada sektor peradilan investigasi dan pemusnahan 

opium sebagai bahan baku pembuatan narkoba yang banyak terdapat di Meksiko. 

Pemusnahan ini juga dilakukan karena ada keterkaitan antara aktivitas 

penyelundupan senjata yang dilakukan di Meksiko dengan aktivitas perdagangan 

narkoba.  

Selanjutnya Meksiko melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan 

jalannya pemerintahan dalam sistem auditing nasional dan membuat sistem 

auditing yang lebih terstruktur. Meksiko juga memanfaatkan website untuk 

melampirkan laporan keuangan agar mudah diakses masyarakat. Meskipun 

Meksiko belum memiliki badan khusus yang menangani korupsi, akan tetapi 
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Meksiko sudah memiliki political will dengan cara berdiskusi mengenai 

pembentukan badan koordinasi penanganan korupsi yang juga melibatkan 

masyarakat.  

Untuk mengurangi dampak negatif akibat dari aktivitas penyelundupan 

senjata khususnya kekerasan pada anak, Meksiko melakukan pendekatan pada 

level grassroot yaitu pada lingkup keluarga , sekolah dan masyarakat dengan cara 

mengedukasi mengenai upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah anak dan 

remaja agar tidak bergabung dalam kartel narkoba. Selanjutnya salah satu negara 

bagian Nuevo Leon khususnya pada kota Monterrey sudah mulai memfasilitasi 

perjanjian eksplisit dengan kartel narkoba dibantu dengan NGO yang terdiri dari 

mantan anggota kartel narkoba untuk mengadvokasi perjanjian eksplisit tersebut. 

Masyarakat Meksiko juga membentuk gerakan perdamaian yang 

dinamakan The Peace Caravan, melakukan kampanye dan menandatangani petisi 

yang menyuarakan tentang memerangi penyelundupan senjata dan pencegahan 

penyelundupan senjata. Melalui blog anonim yang bernama Blog del Narco, 

masyarakat bisa mengakses pemberitaan secara update mengenai aktivitas 

penyelundupan senjata meskipun di negara tersebut terdapat keterbatasan 

pelaksanaan liputan oleh jurnalis dan wartawan. Meksiko mulai menerapkan dan 

mengedukasi masyarakat mengenai culture of lawfulness  untuk memperkenalkan 

kepada masyarakat mengenai norma, nilai dan etika yang berlaku di Meksiko 

melalui kurikulum pendidikan dan website sehingga pemerintah juga berpeluang 

untuk menerapkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. 
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Untuk memperbaiki basis ekonomi dan mempromosikan pembangunan 

ekonomi mengingat kemiskinan adalah faktor lain selain korupsi yang 

menyebabkan maraknya beroperasinya kejahatan transnasional. Beberapa cara 

yang sudah dilakukan adalah pembentukan program kerja temporal oleh 

pemerintah dan perbaikan kualitas dari basic service khususnya pendidikan dan 

kesehatan. Perbaikan kualitas di bidang pendidikan direalisasikan dengan 

perbaikan pos pengamanan, edukasi kepada wali murid, diadakannya prosedur 

pemeriksaan dan tentunya edukasi kepada murid, sedangkan dibidang kesehatan 

direalisasikan dengan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti 

asuransi proteksi diri untuk mengantisipasi resiko yang bisa saja didapat kapan 

saja. 

Meksiko juga melakukan upaya penanganan dengan meningkatkan 

kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan harmonisasi untuk melakukan 

penanganan penyelundupan senjata bersama-sama. Meksiko mengadopsi global 

regulation yaitu Global Firearms Programme yang nantinya akan dijadikan 

standard  untuk membuat kebijakan ataupun melakukan langkah untuk 

penanganan aktivitas penyelundupan senjata yaitu Global Firearms Programme. 

Selain itu Meksiko juga terlibat aktif dan konsisten dalam kerjasama yang terjalin 

dengan Meksiko melalui Beyond Merida hingga kerjasama yang terjalin antar 

Meksiko dengan ATF. 

6.2 Saran 

 Dari keseluruhan penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan 

masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. 
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Kekurangan tersebut bisa terdapat dalam sektor substansial maupun teknis. Untuk 

ke depannya penulis menyarankan agar ada penelitian lain yang menggunakan 

Theory of Change dari Tim Midgley dengan objek penelitian yang berbeda mulai 

dari negara yang berbeda dan aktivitas kejahatan transnasional yang berbeda. Hal 

ini dikarenakan seringkali Theory of Change ini hanya digunakan untuk meneliti 

aktivitas perdagangan ilegal narkoba. Selain itu penulis juga berharap akan ada 

penelitian lanjutan mengenai tema yang sama dan mampu melihat seberapa efektif 

upaya penanganan penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Meksiko. 

 


