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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk ketidakharmonisan di dalam Hubungan Internasional 

adalah terjadinya konflik. Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu 

konflik yang memakan waktu panjang yang pernah terjadi antara dunia Timur dan 

Barat sekitar abad ke-12. Wilayah Palestina yang sudah diwarnai gejolak sejak 

dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada tahun 1917
1
 semakin diselimuti berbagai 

konflik dan pertikaian diantara masyarakatnya yang berketurunan Arab dan 

Kelompok Yahudi sebagai masyarakat pendatang.  

Konflik Israel dan Palestina telah mengundang banyak reaksi masyarakat 

di banyak Negara, khususnya Negara-negara Islam yang didorong oleh sensitifitas 

keagamaan. Dipandang dari latar belakang, konflik ini terjadi karena adanya 

keyakinan bangsa Yahudi terhadap tanah yang dijanjikan yang terdapat dalam 

kitab Taurat yang selanjutnya memicu tingkat agresivitas konflik akan aneksasi 

wilayah, yang pada mulanya antara warga muslim Palestina dan warga Yahudi 

Israel mampu hidup berdampingan secara damai. Selain itu, konflik ini juga 

disebabkan oleh tindakan militer Israel yang gencar melakukan invasi terhadap 

beberapa wilayah negara Palestina dan melakukan kejahatan kemanusiaan 

                                                           
1
 2 November 1917, Inggris memenangkan Deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi 

sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Perjanjian ini berasal dari 

inisiatif Arthur James Balfour (1848-1930) dari Partai Konservatif. Setelah Deklarasi Balfour 

tersebut, gerakan Zionis mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke Palestina. Dengan demikian, 

Inggris sangat berjasa bagi berdirinya Israel di tengah bangsa Arab. Di kutip dalam Musthafa Abd. 

Rahman. Jejak-jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifidah Al Aqsa. Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas. 2002. Hal. xxxi 
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terhadap warga Palestina yang dilakukan dalam rangka memperluas permukiman 

Yahudi di Palestina
2
. 

Lebih jauh konflik ini juga dapat dilihat pada peranan kaum Zionis Yahudi 

yang di anggap penting dalam konstalasi konflik. Sejarah Israel bermula dari 

lahirnya gerakan kaum Zionis pada abad ke-19 di Eropa Timur yaitu Zionisme
3
. 

Zionisme inilah yang berhasil membuat pembagian wilayah antara Israel dan 

Palestina menjadi sumber konflik abadi antar kedua bangsa tersebut. Theodore 

Herzl dalam pidatonya di Kongres Pertama Zionis Sedunia pada tahun 1897 

menyatakan “Zionisme sejatinya merupakan gerakan bangsa Yahudi untuk 

mencapai Palestina”. Dengan demikian, Zionisme menjadi nama sebuah gerakan 

nasionalis Yahudi yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina
4
.  

Terlebih di dorong lagi oleh mandat PBB pada tahun 1947
5
 yang berisikan 

pendirian negara Arab dan Yahudi dari Palestina. Sedangkan Palestina yang 

menentang intervensi Israel dan Amerika atas tanahnya mendorong konflik ini 

                                                           
2
 Dikutip dalam buku Gufran, Muhammad. Perjanjian Menuju Tanah Yang Di Janjikan Dalam 

Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2004. Hal. 109 
3
 Isme yang melekat pada kata Zionis menunjukkan suatu faham : ajaran, cita-cita, sistem, ataupun 

sikap sebagai salah satu kelompok yang muncul dari kalangan Yahudi itu sendiri. Istilah Zionisme 

berasal dari kata Ibrani “Zion” yang artinya batu karang, yang merujuk pada batu bangunan 

Haykal Sulaiman yang didirikan diatas bukit tempat ibadah bangsa Yahudi di kota Yerussalem. 

Bukit Zion ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi karena menurut kitab Taurat 

Al-Masih, yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang telah dijanjikan. 

Gerakan Zionisme merupakan suatu gerakan politik untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di 

Palestina yang dipelopori oleh seorang tokoh Yahudi, yang kemudian dipandang sebagai Bapak 

Pendiri Zionisme modern, Theodore Herzl (1860-1904) pada tahun 1901. Gerakan inilah yang 

kemudian menjadi starting point (titik pangkal) pada pengikut Zionis lainnya untuk terus 

memperjuangkan tanah Palestina sebagai negara Yahudi. Dikutip dalam buku Maulani, Z.A. 

ZIONISME: Gerakan Menaklukan Dunia. Jakarta: Penerbit Daseta. 2002. Hal. 7-10 
4

 Dikutip dalam “Akar Terrorisme Zionis (Bagian 1)”, http://indonesian.irib.ir/sosialita/-

/asset_publisher/QqB7/content/id/5137564, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 
5

 Rencana pembagian wilayah oleh PBB pada tanggal 29 November 1947, dimana PBB 

mengeluarkan Resolusi 181 berisi rencana pembagian wilayah Palestina, yang mengalokasikan 

56,5% wilayah Palestina untuk pendirian negara Yahudi, dan 43% untuk Palestina dan Jerussalem 

menjadi wilayah Internasional. Dikutip dalam buku Y. Sulaeman, Dina. Obama Revelved-Realitas 

Di Balik Pencitraan. Jakarta: ALIYA Publishing. 2009. Hal. 32 

http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/5137564
http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/5137564
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tidak kunjung selesai sampai pada titik akhir yaitu pada proses perdamaian Road 

Map Peace (Peta Jalan Damai) pada tanggal 14 Maret 2003. 

Konflik tersebut ternyata juga mengundang intervensi asing yang tidak 

berada pada posisi netral, tetapi justru memperparah tingkat agresifitas dan selalu 

ikut campur dalam konflik ini, yaitu Amerika Serikat yang mengklaim dirinya 

sebagai polisi dunia. Keikutsertaan AS dalam campur tangan konflik Israel-

Palestina terjadi karena adanya hubungan AS-Israel yang sudah terjalin sejak 

lama. Dalam menangani konflik antara Palestina dan Israel, AS melakukan 

intervensinya terhadap kedua Negara tersebut melalui kebijakan politik luar 

negerinya secara langsung maupun tidak langsung (mediasi PBB), dimana 

kebijakan luar negeri AS merupakan hasil perumusan atas tarik-menarik 

kepentingan aktor di dalam pemerintahannya dengan didasarkan atas nilai-nilai 

utama yang dianut oleh rakyat AS itu sendiri. Dalam hal ini aktor-aktor dalam 

perumusan kebijakan luar negeri AS terdiri dari aktor formal dan aktor informal. 

Aktor formal ini terdiri dari Presiden, Kongres, dan staf-staf kepresidenan, 

sedangkan aktor-aktor informal terdiri atas media massa dan kelompok 

kepentingan yang sangat berpengaruh dalam proses pengambil kebijakan suatu 

Negara. 

Dalam kaitannya dengan kelompok kepentingan, terdapat satu kelompok 

kepentingan yang kemudian menjadi perhatian penulis pada massa pemerintahan 

George Walker Bush yaitu AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) 

yaitu organisasi pro-Israel yang menjadi induk kepada puluhan bahkan ratusan 

organisasi Yahudi di Amerika yang terus memonitor birokrasi AS.  
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AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) merupakan 

sekelompok orang berbangsa Yahudi yang tinggal di AS yang mempunyai 

keinginan kuat untuk membentuk Negara Yahudi (Israel) di Palestina dengan 

menggunakan beragam cara baik dengan finansial maupun politik untuk 

mempengaruhi kebijakan luar negeri, khususnya dalam konflik Israel-Palestina 

dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal melobi dan mempengaruhi 

para pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat
6
. 

Selain itu, AIPAC secara terang-terangan menyebutkan tujuannya untuk 

mendukung segala kepentingan AS serta mendukung a strong relationship antara 

AS dan Israel
7
. Akan tetapi, AIPAC itu sendiri bukan hanya semata-mata bekerja 

untuk kepentingan AS secara keseluruhan, melainkan kelompok ini menjalankan 

strategi demi kepentingan politik dan ekonomi Israel
8
. Lobi yang memiliki cita-

cita ingin mendirikan Negara Israel Raya ini tidak akan membiarkan AS dipimpin 

oleh orang yang berseberangan dengan kepentingan Zionis Yahudi. 

Salah satu Presiden yang mempunyai kedekatan dengan Yahudi yaitu 

George W. Bush. Dalam pemilu 2004 terpilihlah George W. Bush sebagai 

Presiden untuk yang kedua kalinya. Terpilihnya Bush sebagai Presiden tahun 

2004 tentunya juga tidak lepas dari bantuan Yahudi. Dari besarnya sumbangan 

                                                           
6

 Dikutip dalam “Akar Terrorisme Zionis (Bagian 1)”, http://indonesian.irib.ir/sosialita/-

/asset_publisher/QqB7/content/id/5137564, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 
7
 Dikutip dalam buku Sihbudi, Riza. Menyandera Timur Tengah. Jakarta: Cetakan I, PT. Mizan 

Publika. 2007. Hal. 401  
8
 Ibid,. Hal. 309 

http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/5137564
http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/5137564


5 
 

 
 

dana yang diberikan Yahudi, maka AIPAC dapat dengan mudah memasukkan 

pengaruhnya kepada Bush untuk memberikan dukungannya terhadap Israel9. 

Melihat problematika diatas, maka penulis berusaha untuk melihat 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan menitikberatkan pada strategi-

strategi salah satu kelompok kepentingan di Amerika Serikat, yaitu AIPAC. Hal 

ini dikarenakan penulis menilai kontribusi terbesar dari pembuatan kebijakan-

kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak terlepas dari strategi yang dimiliki 

oleh AIPAC. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini tertarik untuk 

mengambil judul “Strategi AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) 

terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era George Walker Bush terkait 

konflik Israel dan Palestina”. 

 

 1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah : “Bagaimana Strategi AIPAC (American-Israel Public Affairs 

Committee) terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Era George Walker Bush terkait 

Konflik Israel dan Palestina? 

 

1.3 TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
9

 Dikutip dalam “Kekalahan Saddam, Kemengangan Zionis dalam Harian Umum Suara 

Merdeka”, http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/26/kha1.htm, diakses pada tanggal 10 

Oktober 2012 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/26/kha1.htm
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1. Mengetahui aktor yang terkait secara mayor dalam proses pembuatan kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat era George W. Bush terkait konflik Israel dan 

Palestina. 

2. Mengetahui strategi AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat terkait konflik Israel dan Palestina. Karena kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat di kawasan tersebut dipengaruhi oleh lobi Yahudi yang ada di 

Amerika Serikat, yaitu AIPAC. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, penulis bagi 

dalam dua segi manfaat, yaitu : 

A. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi perluasan wacana atau 

kajian dan pemenuhan referensi keilmuan bagi studi Hubungan Internasional pada 

khususnya dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta dapat 

memberikan gambaran mengenai kajian kebijakan luar negeri suatu Negara. 

B. Manfaat Praktis 

Memberikan pemahaman mengenai “Strategi AIPAC terhadap kebijakan 

luar negeri AS era George W. Bush terkait konflik Israel dan Palestina”. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan 

kerangka berfikir bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan 

kesesuaian konteks penelitian. 
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1.4 PENELITIAN TERDAHULU 

Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai “Strategi AIPAC 

(American-Israel Public Affairs Committe) terhadap Kebijakan Luar Negeri AS 

Era Pemerintahan George Walker Bush terkait Konflik Israel dan Palestina”, 

sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang berkenaan dengan adanya 

kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam sistem politik Amerika Serikat 

terutama yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat. Pertama, oleh Azarine Delinda Azaria
10

 yang berjudul “PNAC dalam 

Kebijakan Luar Negeri WAR on TERRORISM Amerika Serikat pada Era Presiden 

George W. Bush”. Pada penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh PNAC 

yang sangat kuat, yang dapat dilihat dari berhasilnya PNAC dalam membentuk 

rasionalitas-rasionalitas kebijakan sehingga pemerintah Bush percaya dan 

menerima masukan-masukan atau pemikiran-pemikiran Neokonservatif dalam 

proses perumusan kebijakan luar negeri War on Terrorism-nya yang tentu tidak 

terlepas dari peristiwa 9/11 yang kemudian membawa PNAC pada keberhasilan 

dalam mendapatkan kepentingan ekonominya. 

PNAC merupakan pusat pergerakan para neokons yang berperan sebagai 

tanki pemikir (think-thank) gagasan-gagasan neokons. Kemunculan PNAC ini 

digagas kelompok Neokonservatif untuk mendesak kebijakan luar negeri AS. 

Adapun cara yang digunakan PNAC adalah dengan menanamkan pengaruh pada 

lembaga-lembaga pemerintahan AS melalui anggota-anggotanya yang tersebar 

dan berhasil menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Bush seperti 

                                                           
10

 Dalam skripsi : Azarine Delinda Azaria. PNAC dalam Kebijakan Luar Negeri “WAR on 

TERRORISM” Amerika Serikat pada Era Presiden George W. Bush. 2012. Malang : Universitas 

Muhammadiyah Malang 
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Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan juga Kongres AS. Selain 

itu, PNAC juga mengoptimalkan anggota-anggotanya yang berada diluar 

pemerintah atau media massa guna mengatur wacana publik AS. Hal ini membuat 

PNAC menjadi kelompok kepentingan yang cukup berpengaruh di AS. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajrin Elsyahputra
11

 yang berjudul 

“Pengaruh Neokonservatif dalam kebijakan luar negeri Amerika terkait konfik 

Israel-Palestina dalam dua periode pemerintahan yang berbeda di masa 

pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush”. Pada penelitian ini, 

menekankan pada perbandingan kebijakan pada masa pemerintahan Bill Clinton 

dan George W. Bush yang mendapatkan pengaruh dari kelompok Neokonservatif 

terkait konflik Israel dan Palestina. Neokonservatif merupakan suatu gerakan 

sekelompok individu yang semula berpaham liberal dan kemudian beralih menuju 

paham konservatif. Neokonservatif ini memiliki karakter hawkish (sebuah 

karakter yang menempatkan agresifitas dan kekerasan sebagai sikap utama dalam 

mencapai tujuan politik). Pengaruh Neokonservatif dalam kebijakan luar negeri 

AS pada masa pemerintahan Bill Clinton dan George W. Bush terkait konflik 

Israel-Palestina berbeda dikarenakan perbedaan karakteristik kepemimpinan Bill 

Clinton (1993-2000) dan George W. Bush (2001- 2009), dan perbedaan prinsip 

dasar kedua partai politik yaitu Demokrat dan Republik.  

Lemahya pengaruh neokons pada era Bill Clinton dikarenakan 

ketidaksamaan cara pandang neokons dengan Bill Clinton, hal ini terlihat dari 

                                                           
11

 Dalam skripsi : Fajrin Elsyahputra. Pengaruh Neokonservatif dalam kebijakan luar negeri 

Amerika terkait konfik Israel-Palestina dalam dua periode pemerintahan yang berbeda di masa 

pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush. 2012. Malang : Universitas Muhammadiyah 

Malang 
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kebijakan-kebijakan luar negeri AS era Bill Clinton lebih cenderung pada 

diplomasi politik (soft power), terlebih tokoh-tokoh neokons tidak diberikan 

kepercayaan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan seperti 

dalam Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri, sedangkan di masa 

George W.Bush, tokoh neokons menempati posisi-posisi strategis dalam 

pemerintahan sehingga ruang untuk mengarahkan kebijakan luar negeri AS 

semakin luas, hal ini terlihat dari minimnya kebijakan luar negeri AS terhadap 

penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu, adanya komitmen dari Demokrat 

untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina membuat melemahnya pengaruh 

neokons pada masa Bill Clinton. Sedangkan pada masa pemerintahan Bush, 

neokons sangat diuntungkan karena mayoritas anggota partai Republik tersebut 

sangat pro-Israel dan berkomitmen membela kepentingan dan keamanan Israel.  

Ketiga, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Safril Mubah dalam 

bukunya “Menguak Ulah Neokons-Menyingkap Agenda Terselubung Amerika 

dalam Memerangi Terrorisme” yang di terbitkan pada tahun 2007. Hasil dari 

penelitian ini menujukan berbagai langkah dan cara kerja Neokonservatif dalam 

mengarahkan arah sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang pro akan 

sebuah kepentingan Israel, namun peneliti lebih fokus dan menekankan peranan 

Neokonservatif mulai awal perkembangannya pada tahun 1960-an hingga kini 

ketika Bush berkuasa dalam kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah dalam 

perang melawan terrorisme, serta menggambarkan mekanisme Neokonservatif 

dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah terkait 

masalah perang melawan terrorisme, diantaranya yaitu kelompok Neokonservatif 
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memiliki persebaran jaringan luas meliputi lembaga-lembaga pengambil 

keputusan kebijakan luar negeri di dalam pemerintahan serta berbagai lembaga 

dan media massa di luar pemerintahan serta berbagai lembaga dan media massa di 

luar pemerintahan yang menjalin interkoneksitas secara sinergis dan kelompok 

Neokonservatif mengajukan usulan kebijakan luar negeri yang memiliki 

rasionalitas tinggi kepada para pengambil keputusan sehingga membuat Presiden 

Bush sebagai pengambil keputusan tertinggi percaya bahwa pemikiran 

Neokonservatif merupakan strategi kebijakan luar negeri paling tepat yang harus 

diambil AS dalam memerangi terorisme
12

.  

Penelitian mengenai kelompok kepentingan di AS sudah banyak 

dilakukan, terutama penelitian yang berkaitan dengan kelompok-kelompok 

kepentingan yang termasuk dalam Lobi Zionis. Terkait dengan hal tersebut, maka 

penelitian yang di angkat oleh peneliti memiliki perbedaan dalam hal kelompok 

kepentingan yang diteliti pada variabel independen tetapi memiliki persamaan 

dimana penelitian ini juga akan menggunakan kebijakan luar negeri AS sebagai 

variabel dependennya. 

Berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya, penelitian yang diangkat 

oleh peneliti lebih menekankan pada AIPAC, sebagai kelompok yang 

menanamkan strategi-strateginya untuk mempengaruhi kebijakan AS terkait 

konflik Israel-Palestina tersebut. Adapun kemudian memiliki persamaan pada 

batas waktu yang digunakan yaitu pada era pemerintahan George Walker Bush. 

 

                                                           
12

 Dalam buku Ahmad Safril Mubah. Menguak Ulah Neokons : Menyikap Agenda Terselubung 

Amerika dalam Memerangi Terrorisme. 2007. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Belajar. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul  Metode Penelitian 

dan Pendekatan 

Hasil 

Azarine 

Delinda 

Azaria 

PNAC dalam 

Kebijakan Luar 

Negeri WAR on 

TERRORISM 

Amerika Serikat 

pada Era Presiden 

George W. Bush 

Eksplanatif. 

Teori : Kelompok 

Kepentingan 

dengan Policy 

Influencers System 

Model 

Konsep : Epistemic 

Community 

 

- Memasukkan anggota-anggota PNAC ke 

dalam lembaga-lembaga pemerintah 

(deplu, departemen pertahanan dan juga 

kongres AS) 

- Mempengaruhi media massa AS 

- Membentuk rasionalitas-rasionalitas 

kebijakan sehingga Bush menerima 

masukan pemikiran-pemikiran 

Neokonservatif dalam proses perumusan 

kebijakan luar negerinya 

Fajrin 

Elsyahputra 

Pengaruh Neo-

konservatif dalam 

kebijakan luar 

negeri Amerika 

terkait konfik 

Israel-Palestina 

dalam dua periode 

pemerintahan yang 

berbeda di masa 

pemerintahan Bill 

Clinton dan 

George Walker 

Bush. 

Deskriptif. 

Teori : Kebijakan 

Luar Negeri  

Konsep : Sistem 

pengaruh kebijakan  

- Partai Politik : Partai Demokrat berkuasa 

dalam pemerintahan pada era Bill 

Clinton, sedangkan Partai Republik 

berkuasa pada era Bush. 

- Birokrasi Pemerintahan : dominasi 

kekuasaan pada posisi kementerian AS 

yang membedakan pengaruh neokons 

pada era Bill Clinton dan Bush. 

- Media Massa : era Bill Clinton 

mengkritik kebijakan Clinton (Israel-

Palestina), sedangkan pada era Bush : 

memperkuat komitmen AS-Israel dalam 

perang melawan terorisme. 

- NGO : Tokoh-tokoh dalam NGO 

merupakan bagian dalam dari 

pemerintahan Bush, sedangkan era Bill 

Clinton diluar pemerintahan. 

Ahmad 

Safril 

Mubah 

Judul buku : 

Menguak Ulah 

Neokons : 

Menyikap Agenda 

Terselubung 

Amerika dalam 

Memerangi 

Terrorisme 

 Kelompok Neokonservatif mengajukan 

usulan kebijakan luar negeri yang memiliki 

rasionalitas tinggi kepada para pengambil 

keputusan sehingga membuat Presiden 

Bush percaya bahwa pemikiran 

Neokonservatif merupakan strategi 

kebijakan luar negeri paling tepat yang 

harus diambil AS dalam memerangi 

Terorisme dikarenakan kelompok ini 

memiliki persebaran jaringan luas meliputi 

lembaga-lembaga pengambil keputusan 

kebijakan luar negeri di dalam maupun di 

luar pemerintahan yang menjalin 

interkoneksitas secara sinergis 

Nurlita Strategi AIPAC Eksplanatif. Melalui lobbying (melobi) yaitu dengan 
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Aprilinasari terhadap 

Kebijakan Luar 

Negeri AS Era 

George W. Bush 

terkait Konflik 

Israel dan 

Palestina 

Teori : Decision 

Making Process 

dalam model 

Politik-Birokratik 

Model : Sistem 

Pengaruh Kebijakan 

(Policy Influncers 

System Model) 

Konsep: Kelompok 

Kepentingan  

melakukan lobi terhadap badan eksekutif, 

legislatif dan media massa untuk 

mempengaruhi opini publik. Adapun 

kesemuanya tersebut akan memberikan 

pengaruh dalam kebijakan luar negeri AS 

pada masa pemerintahan George W. Bush 

agar sesuai dengan kepentingannya. 

 

1.5 TEORI, MODEL dan KONSEP 

1.5.1 Teori Decision Making Process 

Model Politik-Birokratik 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Politik-Birokratik yaitu 

salah satu model pembuatan keputusan yang dipelopori oleh teoritisi Hubungan 

Internasional bernama Graham T. Allison
13

.  

Pada model Politik-Birokratik, politik luar negeri dipandang bukan 

sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana 

secara rasional, tetapi politik luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, 

penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. Dalam 

hal ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (bargaining games) 

diantara pelaku-pelaku dalam birokrasi dan pada perpolitikan nasional sebagai 

penentu prilaku politik luar negeri. Hal ini bisa dikatakan pula keputusan politik 

luar negeri muncul sebagai hasil proses bargaining. Model Politik-Birokratik ini 

bisa dikatakan bahwa politik luar negeri yang diambil berdasarkan proses sosial, 

bukan proses intelektual. Dalam hal ini, masing-masing pemain adalah manusia 
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 Graham T. Allison. Essence of Decision. 1971. Boston: Little Brown. Dalam buku Mas’oed, 
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biasa yang dalam proses pembuatan keputusan itu bukan hanya parokialis (dalam 

arti mempertahankan kepentingan organisasinya sendiri), tetapi juga dipengaruhi 

oleh persepsi, tujuan, kepentingan dan perspektif pribadi
14

. 

Peneliti menggunakan model Politik-Birokratik dalam menjelaskan 

fenonema yang diangkat dalam penelitian ini. Dimana AS merupakan Negara 

yang menerapkan model Politik-Birokratik setiap merumuskan kebijakan luar 

negerinya. Model ini fokus terhadap peranan banyak para birokrat dalam 

perumusan kebijakan luar negeri dibandingkan fokus terhadap siapa pembuat 

keputusan politik luar negeri itu sendiri. Dalam model ini, para birokrat memiliki 

banyak pengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri dan 

bertanggungjawab pada implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga 

mereka dapat mempengaruhi implementasi politik luar negerinya. 

Di dalam Politik-Birokratik ada terdapat beberapa aktor seperti : Eksekutif  

(Presiden), Legislatif (Kongres), kelompok kepentinngan, dan publik (pengamat 

politik, masyarakat, politikus, dan media), bersama-sama berusaha merumuskan 

dan menetapkan tujuan dengan menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan 

pilihan melalui proses intelektual. Proses ini menjamin tidak ada semua aktor 

yang dapat memperoleh semua target yang sesuai dengan keinginannya masing-

masing kecuali diadakannya proses bergaining diantara mereka. Hal ini 

disebabkan masing-masing aktor mempunyai andil yang berbeda dalam isu yang 

diperdebatkan, dimana para aktor melihat isu secara berbeda dan mempertaruhkan 
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sesuatu yang berbeda dalam permainan itu. Oleh sebab itu, para aktor mengambil 

sikap yang berbeda dalam menyingkapi isu tersebut. 

Dalam model ini, prilaku politik luar negeri bukanlah prilaku aktor yang 

monopolit yaitu aktor yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan 

melakukan tindakan untuk mencapainya. Namun prilaku tersebut hasil dari 

permainan politik dalam membuat keputusan dan dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Seringkali yang terjadi nampak tidak sesuai dengan tujuan yang 

seharusnya dikejar oleh pemerintah. Maka penelitian ini akan menekankan pada 

proses bergaining games sebagai penentu prilaku politik luar negeri, dimana 

setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda-beda. Aktor kepentingan tersebut 

saling berkoalisi dan membentuk suatu organisasi yang nantinya bersaing untuk 

mempengaruhi para pembuatan keputusan. Dalam hal ini terjadi suatu proses 

sosial yang masing-masing kelompok mempertahankan kepentingannya agar 

sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat.  

1.5.2 Model Sistem Pengaruh Kebijakan ( policy Influncers system model ) 

Kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada korelasi 

antara pengambil keputusan (decision maker) dengan aktor-aktor politik dalam 

negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor-aktor politik 

tersebut disebut dengan Policy Influencers (yang mempengaruhi kebijakan). 

Hubungan antara aktor-aktor dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan 

disebut Policy Influencers System (sistem pengaruh kebijakan).  

Policy Influencers System negara manapun merupakan serangkaian 

hubungan timbal balik yang kompleks antara pengambil kebijakan dengan aktor 
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politiknya. Aktor-aktor politik dalam negeri tersebut sering dianggap vital, karena 

merupakan sumber dukungan bagi para pembuat kebijakan dalam memutuskan 

suatu kebijakan.  

Terkait dengan hal itu, maka William D. Coplin kemudian membagi model 

Policy Influencers System ini kedalam 4 model yaitu: (1) Bureaucratic Influencers 

(birokrasi yang mempengaruhi), (2) Partisan Influencers (partai yang 

mempengaruhi), (3) Interest Influencers (kepentingan yang mempengaruhi), dan 

(4) Mass Influencers (opini publik atau massa yang mempengaruhi)
15

. 

1. Bureaucratic Influencers ( birokrat yang mempengaruhi ) 

Salah satu tipe Policy Influencers yang ada disetiap negara modern adalah 

Bureaucratic Influencers (birokrat yang mempengaruhi). Mengingat kompleksnya 

fungsi pemerintah, maka berkembanglah organisasi-organisasi yang berskala luas 

sebagai bagian dari lembaga Eksekutif. Bureaucratic Influencers merujuk pada 

berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga Eksekutif pemerintah yang 

membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan 

kebijakan luar negeri
16

. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai Policy 

Influencers kadangkala juga merupakan anggota kelompok pengambil keputusan 

karena Bureaucratic Influencers memiliki pengaruh sangat besar dan akses 

langsung pada pengambilan keputusan. 

Adapun faktor lain yang menyebabkan Bureaucratic Influencers memiliki 

pengaruh dalam proses perumusan kebijakan adalah karena para pengambil 
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keputusan bergantung pada informasi-informasi penting dari Bureaucratic 

Influencers dalam proses pembuatan kebijakan serta bantuan dari Bureaucratic 

Influencers dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Karena besarnya jasa 

kelompok-kelompok birokrat bagi para pengambil keputusan, maka kelompok ini 

terhadap kebijakan akhir cukup substansial. Kelompok-kelompok birokrat sangat 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena kelompok-kelompok tersebut 

menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan itu. Dalam sistem politik 

terbuka dan tertutup, peranan Bureaucratic Influencers dalam proses penyusunan 

kebijakan luar negeri tidak jauh berbeda. Dalam kedua sistem politik ini, 

Bureaucratic Influencers sering beroperasi di belakang layar melalui pemberian 

informasi untuk mengambil keputusan serta digunakan sebagai instrumen bagi 

pelaksanaan keputusan tersebut
17

. 

Terkait dengan hal tersebut, maka AIPAC kemudian berusaha untuk 

mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan AS, khususnya dalam badan 

Legislatif (Kongres) dalam pemerintahan Bush dengan cara melakukan 

pendistribusian anggota guna menyebarkan pengaruhnya dalam sistem pemerintah 

AS dan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutannya. 

Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan orang-orangnya di lembaga-lembaga 

penting dalam pemerintahan, yang mana anggota-anggota tersebut nantinya tidak 
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hanya berada pada kongres AS, tetapi juga berada di Gedung Putih dan Pentagon 

yang memegang peranan yang cukup penting
18

. 

2. Partisan Influencers ( partai yang mempengaruhi ) 

Tipe Policy Influencers kedua adalah partai-partai politik yang 

mempengaruhi (Partisan Influencers), yang bertujuan menyaring tuntutan-

tuntutan dari masyarakat kepada para pengambil keputusan yang berhubungan 

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partisan Influencers ini berupaya 

mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para pemerintah dengan 

menyediakan dan menempatkan orang-orangnya yang bisa berperan dalam 

pengambilan keputusan. Partisan Influencers dapat dipandang sebagai informasi 

dua arah (penghubung) dan juga sebagai sesuatu yang mempengaruhi saluran 

diantara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat
19

.  

3. Interest Influencers (kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest Influencers terdiri atas sekelompok orang yang bergabung 

bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas 

untuk bisa menjadi dasar aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan 

untuk memberikan sumber-sumber informasi untuk mendapatkan dukungan dari 

Policy Influencers atau pengambil keputusan yang lain. Kebanyakan kepentingan 

yang dibawa oleh kelompok ini bersifat ekonomis, tetapi juga bisa bersifat non-

ekonomis yang digerakkan oleh ikatan-ikatan geografis dan etnis diantara mereka. 
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Interest Influencers bukanlah yang menentukan kebijakan luar negeri dari 

sebuah negara tetapi Interest Influencers merupakan faktor penting dalam proses 

pembuatan kebijakan luar negeri karena Interest Influencers berperan dalam 

mempengaruhi perhitungan para pengambil kebijakan luar negeri sebuah negara
20

.  

4. Mass Influencers (opini publik atau massa yang mempengaruhi) 

Tipe Policy Influencers yang terakhir adalah opini publik atau Mass 

Influencers (massa yang mempengaruhi) yang terwujud dalam opini publik yang 

dibentuk oleh media massa yang merupakan suatu hal yang sangat 

dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan dalam proses penyusunan 

kebijakan luar negeri. Dampak dari sikap Mass Influencers bagi pengambil 

keputusan luar negeri sangat beraneka ragam, sesuai dengan tipe sistem 

politiknya. 

Dalam sistem politik tertutup, sikap dan opini masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan itu sendiri dengan memanfaatkan 

komunikasi massa atau peranan media (surat kabar, radio, televisi) serta partai 

yang pro terhadap rezim yang tengah berkuasa, pemerintah kemudian membangun 

suatu iklim opini yang mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri mereka. 

Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan suatu kesimpulan bahwa persetujuan 

rakyat terhadap berbagai kebijakan bersifat otomatis karena tidak selamanya 

rakyat setuju atau diam terhadap kebijakan yang akan dibuat tersebut sehingga 

para pengambil keputusan harus secara cermat membangun iklim opini publik 

untuk menutup peluang bagi rakyat untuk mengubah kebijakan itu. Sedangkan 
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dalam sistem politik terbuka, seperti di Negara demokratis, opini publik lebih 

bebas dari manipulasi langsung para pengambil keputusan meskipun memang 

tidak sebebas yang diharapkan, kebebasan yang berdasarkan pada kebebasan 

berbicara dan kebebasan pers. Di sisi lain, para pengambil keputusan tersebut 

membutuhkan Mass Influencers dalam pemilu dan sekalipun publik tidak 

mendikte politik luar negeri yang harus diambil tetapi publik memainkan peranan 

yang penting dalam pengambilan keputusan
21

. 

Mengingat hal tersebut maka AIPAC sendiri juga menguasai media-media 

massa di Amerika dan menjadikannya sebagai sarana dan cara atau sebagai alat 

propaganda untuk memperburuk citra musuhnya, yang secara tak langsung 

memberikan dampak serta pengaruhnya terhadap opini publik masyarakat 

Amerika, sebab masyarakat bisa menjadi fungsi penekan dalam proses pembuatan 

kebijakan luar negeri di Amerika. Media massa digunakan untuk 

menyebarluaskan berita, wacana, dan debat politik yang menguntungkan Israel 

serta mensensor berita dan kritik yang merugikan Israel
22

. AIPAC sudah 

mengkhususkan sejumlah pakar, ahli, wartawan dan kolomnis untuk menjadi 

peneliti atau pengamat bagi ratusan majalah, koran dan laporan harian yang ada di 

50 wilayah negara bagian guna mempermudah AIPAC dalam mempengaruhi para 

pembuat kebijakan luar negeri AS.  

Adapun kemudian dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa 

permasalahan melalui dua model Policy Influencers System diatas, yaitu melalui 

Bureaucratic Influencers (birokrat yang mempengaruhi) dan Mass Influlencers 
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(opini publik atau media massa yang mempengaruhi). Hal ini dikarenakan AIPAC 

dalam pergerakannya lebih mengutamakan penyebaran pengaruh dengan 

menggunakan saluran formal dan institusional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari 

AIPAC yang berupaya memasukan anggota-anggotanya kedalam struktur 

pemerintahan Presiden George Walker Bush serta penguatan pengaruh yang juga 

dilakukan di media massa melalui anggota-anggotanya yang merupakan jurnalis, 

kolumnis, dan akademisi. Adapun kesemuanya tersebut nantinya akan saling 

berkerjasama dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri AS 

agar sesuai dengan kepentingannya. 

1.5.3 Konsep Kelompok Kepentingan (Interest Group Concept) 

Kelompok kepentingan (Interest Group)
23

 adalah sekelompok individu 

yang menyalurkan kepentingan-kepentingannya melalui struktur dan cara yang 

berbeda dengan cara yang ditempuh oleh sekelompok individu yang lainnya. 

Sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan 

kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik, kelompok kepentingan 

menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik. Sebagai kelompok yang 

terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi 

juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, 

dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi
24

. 

Menurut Gabriel A. Almond kelompok kepentingan adalah setiap organisasi 

yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, 
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berkehendak memperoleh jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. 

Kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk ini bertujuan untuk memperkuat dan 

mengefektifkan tuntutan-tuntutan mereka dengan mengartikulasikan kepentingan 

mereka melalui anggota dewan, parlemen atau pejabat pemerintahan25. 

Kelompok kepentingan memiliki tujuan untuk memperjuangkan sesuatu 

kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan 

keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. 

Kelompok ini muncul atas dasar rasa kesamaan kepentingan dan dalam 

tindakannya untuk mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan suatu 

Negara. Berdasarkan gaya pengajuan kepentingan, kelompok kepentingan 

dibedakan menjadi empat tipe menurut Grabriel Almond
26

. Tipe pertama yakni 

Kelompok Kepentingan Anomik, kelompok kepentingan ini mengajukan 

kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera seperti 

demonstrasi. Tipe kedua, Kelompok Kepentingan Non-asosiasi, kelompok 

kepentingan tipe ini terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama yang perlu 

diperjuangkan. Apabila kepentingan sudah terpenuhi, kelompok ini akan bubar 

dengan sendirinya. Kelompok ini biasanya menggunakan cara-cara pendekatan 

informal pemerintahan dalam memperjuangkan kepentingannya. Tipe yang ketiga, 

Kelompok Kepentingan Institusional, kelompok ini muncul di dalam lembaga-

lembaga pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan. 

Anggota dari kelompok ini menduduki posisi penting maka pengaruh mereka 

                                                           
25

 Dikutip dalam buku Mas’oed, Mochtar. Perbandingan Sistem Politik. 1997. Cetakan ke-14. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 
26

 Dikutip dalam buku Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 2008. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. Hal. 387 



22 
 

 
 

dalam proses penyusunan sangat besar, tetapi cenderung melayani kepentingan 

sendiri. Tipe yang keempat, Kelompok Kepentingan Asosiasi, kelompok ini secara 

khusus berfungsi mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok ini 

terorganisasi dengan baik, dan secara terus menerus menjalin hubungan dengan 

para anggota dan pemerintah. 

Dalam mempengaruhi kaum yang berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan, mereka memerlukan akses untuk dapat mempengaruhi pejabat 

pemerintah, Senator, Kongres, atau bahkan Presiden. Untuk mencapai tujuan yang 

di inginkan kelompok kepentingan ini menggunakan cara atau teknik yang bisa 

dikatakan menyusup kedalam struktur pembuatan keputusan. Salah satu teknik 

penyampaian pengaruh yang dilakukan oleh kelompok kepentingan adalah 

lobbying (melobi)
27

. 

Dalam proses penyampaiannya, AIPAC memilih teknik lobbying, baik 

secara direct lobbying maupun lewat proses dengar pendapat, AIPAC melobi 

orang-orang yang berada di pemerintahan Amerika, dalam hal ini para anggota 

Kongres, Senat dan pejabat pemerintah lainnya seperti Presiden guna 

menyampaikan kepentingan-kepentingannya. Ini menggambarkan efektifnya 

sebuah kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. 

Kegiatan lobbying ini mampu meningkatkan dukungan kepada Israel dan pasti 

berdampak positif bagi setiap kebijakan luar negeri Amerika terhadap Israel
28

.  
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Cara-cara penyampaian kepentingan-kepentingannya, AIPAC juga 

memilih saluran-saluran yang dianggap mampu mempengaruhi para pembuat 

keputusan Amerika Serikat untuk menerima tuntutan-tuntutan mereka. Saluran-

saluran yang dipilih melalui saluran media massa. Penguasaan terhadap media 

massa dianggap cara mudah bagi AIPAC untuk menyampaikan kepentingan-

kepentingannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar media massa Amerika seperti 

televisi, radio, serta koran-koran dikuasai oleh kaum Yahudi yang notabene 

merupakan mayoritas rakyat Israel. Ini tentu sangat menguntungkan bagi Israel. 

Mereka dengan mudah melancarkan aksi-aksi mereka agar dapat mempengaruhi 

para pembuat kebijakan luar negeri Amerika agar mendukung Israel dan 

mematuhi semua kehendak mereka
29

.  

 

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

1.6.1 Ruang lingkup Penelitian 

1.6.1.1 Batasan Materi 

Ruang lingkup penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan dan 

mempermudah  permasalahan yang di bahas sehingga sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah dengan 

memfokuskan kajian yang akan ditekankan pada strategi AIPAC dalam proses 

pembuatan kebijakan politik luar negeri AS era pemerintahan George Walker 

Bush terkait konflik Israel dan Palestina. 
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1.6.1.2 Batasan Waktu 

 Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya keteraturan 

permasalahan yang akan dibahas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya batasan 

waktu penelitian untuk membatasi ruang lingkup masalah agar tidak meluas serta  

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun batasan waktu dalam 

penelitian ini adalah pada Era pemerintahan Presiden George Walker Bush yaitu 

pada tahun 2001-2008. Penulis mengambil jangkauan pada tahun tersebut 

dikarenakan pada tahun tersebut George W. Bush menjabat sebagai Presiden 

Amerika selama dua periode dan adanya perubahan kebijakan luar negeri 

Amerika yang sangat signifikan. 

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Eksplanatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa satu 

fakta atau kondisi tersebut terjadi dan bagaimana hubungannya dengan fenomena 

lainnya. Peneliti melakukan pengamatan terhadap hubungan variabel yang sudah 

tercantum dalam penelitian, serta menguji hipotesa. Jadi dalam hal ini peneliti 

ingin mengamati atau meneliti tentang strategi AIPAC yang mana dapat 

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan Amerika Serikat terkait konflik Israel 

dan Palestina. 
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1.6.3 Tingkat Analisa Data 

Tingkat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Reduksionis
30

. Disebut reduksionis karena unit eksplanasi dalam penelitian ini, 

yaitu AIPAC sebagai kelompok kepentingan lebih rendah dari Negara sebagai 

unit analisanya. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan yang 

digunakan sebagai landasan teori/konsep bagi peneliti dalam berpendapat dan 

menganalisis suatu permasalahan. Studi pustaka ini diperoleh dari skripsi, dari 

teori-teori maupun opini para ahli yang bersumber dari buku maupun internet. 

Secara berurutan, teknik pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data 

sebanyak mungkin. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan di kelompokan 

kedalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisa 

1.6.5   Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan tiga tahap, yakni : 

1. Pemeriksaan. Berfungsi untuk melihat apakah data yang di kumpulkan sudah 

fallid, (benar atau bahkan salah). 

2. Pengolahan. Pada tahapan ini peneliti mengolah data untuk dipilah-pilah 

mana yang cocok dan sesuai dengan kategori yang di butuhkan oleh masing 

masing sub bab penelitian. 

                                                           
30

 Menurut Mochtar Mas’oed, tingkat analisa Reduksionis adalah unit eksplanasinya berada di 

tingkat lebih rendah dari unit analisanya, dikutip dalam Mas’oed, Mochtar. Ilmu Hubungan 

Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta : LP3ES. 1990. Hal. 38-39 
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3. Analisa data dan interpretatif. Tahapan akhir ini menjadikan data yang 

mentah dan yang sudah di olah tadi untuk kemudian dianalisa dan di 

interpretasikan oleh peneliti. 

1.6.6 Sumber Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Yaitu data yang 

di dapat dari sumber lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Data sekunder cenderung siap pakai yang artinya siap diolah dan di 

analisis oleh peneiti. Adapun kemudian data-data tersebut didapat dari berbagai 

literatur seperti buku-buku dan jurnal di perpustakaan maupun laboratorium 

Hubungan Internasional, kliping berbagai koran maupun majalah, serta data-data 

yang dapat dipertanggungjawabkan dari internet atau bahan-bahan pustaka yang 

dapat dijadikan acuan dalam menjawab rumusan masalah diatas. 

 

1.7 HIPOTESA 

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik sebuah hipotesa bahwa 

strategi AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terkait konflik 

Israel dan Palestina sangatlah kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari berhasilnya 

AIPAC dalam membentuk strategi-strategi yang membuat Bush menerima 

masukan-masukan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat. Peran AIPAC dalam melakukan intervensi kebijakan luar negeri AS 

terutama yang berkaitan dengan kepentingan Israel dalam menyalurkan 

kepentingannya untuk menduduki tanah Palestina ialah melalui lobbying (melobi), 

khususnya dalam Kongres (Legislatif), serta penguasaan dan manipulasi media 
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massa untuk mempengaruhi opini publik. Adapun kesemuanya tersebut akan 

memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri AS pada 

masa pemerintahan George W.Bush agar sesuai dengan kepentingannya. 

 

1.8 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi AIPAC terhadap 

Kebijakan Luar Negeri AS Era 

George. W. Bush terkait Konflik 

Israel dan Palestina 

Teori : Decision Making 

Process (Politik-Birokratik) 

Model : Sistem Pengaruh 

Kebijakan (Policy Influencers 

System Model) 

Konsep : Kelompok 

Kepentingan (Interest Group) 

Kebijakan Luar Negeri Amerika 

Serikat terkait Konflik Israel dan 

Palestina 

Studi pustaka diperoleh 

dari skripsi, dari teori-teori 

maupun opini para ahli 

yang bersumber dari buku 

maupun internet. 
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1.9 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, 

sebagai berikut: 

 Bab I. Pendahuluan 

Komposisi dari Bab ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yaitu manfaat akademik dan 

manfaat praktis, penelitian terdahulu, landasan teori/model dan konsep, metode 

penelitian, hipotesa, alur pemikiran dan sistematika penulisan. Dalam metode 

penelitian, penulis membagi kedalam ruang lingkup penelitian yaitu batasan 

materi dan batasan waktu, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa 

data, dan sumber data. 

BAB II. Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Konflik Israel dan 

Palestina 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang gambaran umum konflik yang 

terjadi antara Israel dan Palestina dan intervensi AS dalam konflik kedua Negara 

yang dalam bentuk pengeluaran kebijakan luar negeri AS, serta reaksi dari Negara 

Palestina terhadap intervensi AS tersebut. 

BAB III. AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) dan Proses 

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat  

 Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang Profil AIPAC yang 

berisikan mengenai sejarah AIPAC, tujuan AIPAC, keanggotaan AIPAC, 

lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan AIPAC, proses pengambilan kebijakan 
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luar negeri AS dan aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut untuk 

mengetahui posisi AIPAC dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri AS. 

BAB IV. Strategi AIPAC Dalam Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS 

Era George Walker Bush Terkait Konflik Israel dan Palestina 

 Dalam bab ini akan menjelaskan strategi AIPAC melalui Bureaucratic 

Influencers (birokrat yang mempengaruhi) dan Mass Influencers (media massa 

yang mempengaruhi) untuk mempengaruhi opini publik dalam proses pembuatan 

kebijakan luar negeri AS terkait konflik Israel-Palestina era pemerintahan George 

Walker Bush. 

BAB V. Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran 

 Dalam bab ini, penulis menarik segala kesimpulan terkait strategi AIPAC 

terhadap kebijakan AS serta keterlibatannya terhadap segala keputusan yang yang 

di ambil AS terkait konflik Israel-Palestina. 

 

 

 

 


