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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara India mengembangkan nuklirnya dengan tujuan mendapatkan 

kemampuan pengembangan senjata demi keamanan Negara India dan juga 

mengembangkan nuklir untuk mencukupi kebutuhan negaranya. Pada tahun 1998 

India melakukan uji coba senjata nuklir yang dikenal dengan Operasi Shakti.
1
 

Uji coba reaktor tersebut  mengakibatkan India harus menerima sanksi dari 

Amerika Serikat. Dikarenakan pihak inteligen Amerika Serikat tidak mendapat 

informasi tentang rencana India dalam uji coba senjata nuklir tersebut. Amerika 

Serikat membatasi akses India untuk bahan nuklir dan teknologi.
2
 Peristiwa 

ledakan bom di gedung WTC 11 September 2001 lalu cukup memberikan 

pengaruh pada situasi politik internasional belakangan ini. 

“11 September 2001, musuh kebebasan melakukan aksi perang terhadap 

Negara kita. Amerika telah mengenal perang dan mengenai korban perang, tetapi 

bukan di tengah – tengah kota besar di pagi yang damai. Banyak petanyaan malam 

ini. Bangsa Amerika bertanya, „Siapa yang menyerang Negara kami?‟. Bukti – bukti 

yang terkupul menunjuk pada sekelompok organisasi lepas yang berafiliasi dengan 

organisasi teroris,  yang dikenal dengan nama Al-Qaeda. Merekalah yang dituduh 

sebagai pelaku pemboman USS Cole.Peperangan kita dimulai dari Al-Qaeda dan 

tidak terhenti disana. Peperangan tidak akan berakhir sampai semua kelompok 

teroris seluruh dunia ditemukan, di hentikan dan dikalahkan (dikutip dari pidato 

Presiden Amerika Serikat George W.  Bush “War On Terror” tanggal 20 September 

2001) “ 
3
 

 

                                                 
1
  “Operasi Shakti”, yakni Shakti 1 (11 Mei 1998) hingga Shakti 5 (13 Mei 1998), gara-gara 

diprovokasi oleh peluncuran rudal-percobaan Ghauri oleh Pakistan tgl 6 April 1998, 

http://suar.okezone.com/read/2011/01/26/58/418016/siasat, diakses  tanggal 22 okt 2012   
2
Amerika memberikan sangksi terhadap india. dalam  http://www.nuclearfiles.org/menu/key-

issues/nuclear, diakses  tanggal 20 mei 2011 
3
  Alan Wachtel , 2009, Kisah Yang Terlewatkan 11 September .PT.Elex Media Komputindo , 

Jakarta, hal 22 

http://suar.okezone.com/read/2011/01/26/58/418016/siasat
http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear
http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear
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Dalam pidato tersebut Presiden Amerika Serikat George W. Bush 

menuduh kelompok Al–Qaeda sebagai dalang terjadinya serangan tersebut. 

Amerika Serikat menyebut Al–Qaeda, Taliban, Sadam Husein dan kelompok -   

kelompok islam lainnya yang anti Amerika Serikat sebagai kelompok – kelompok 

teroris.
4
 

Peristiwa 11 September yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001, 

benar – benar membawa perubahan yang sangat derastis terhadap hubungan 

internasional, beberapa waktu setelah penyerangan 9/11 tersebut, pemerintahan 

Amerika Serikat segera mengeluarkan kebijakan luar negeri dalam memerangi 

terorisme. Pasca tragedi 11 September  tahun 2001 Amerika Serikat mencabut 

sanksi internasional yang dikenakan terhadap India. 

 Hal ini terlihat saat mantan Presiden George W. Bush mengeluarkan 

kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan bilateral antara Amerika 

Serikat – India dengan pencabutan sanksi yang dikenakan berdasarkan ketentuan 

The 1994 Nuclear Poliferation Act
5
  pada tahun 2001 terkait dengan tes nuklir 

India pada Mei 1998. 

 

                                                 
4
Ibid, hal 4-5 

5
Diakses dariNuclear Poliferation 

Act.http://www.eoearth.org/article/Nuclear_Proliferation_Prevention_Act_of_1994,_United_States 

diakses 22 okt 2012 

Undang-Undang Pencegahan Proliferasi Nuklir tahun 1994 dalam upaya untuk mencegah bangsa 

tanpa kemampuan senjata nuklir untuk memperoleh teknologi tersebut.Hal ini juga bertujuan 

untuk mencegah kedua atas tanah dan bawah tanah-pengujian senjata nuklir di seluruh dunia. 

Setiap bangsa ditemukan melakukan tes dengan senjata nuklir atau membantu suatu bangsa non-

senjata nuklir dengan membantu upaya mereka untuk menggunakan, mengembangkan, 

memproduksi, menyimpan, atau memperoleh bahan peledak nuklir atau perangkat, akan berada di 

bawah sanksi. Sanksi dikenakan pada suatu negara dapat mencakup memotong semua bantuan AS, 

melarang segala hubungan keuangan, dan membangun aturan perizinan ketat pada ekspor 

komersial dan impor. 

http://www.eoearth.org/article/Nuclear_Proliferation_Prevention_Act_of_1994,_United_States
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Pada bulai Mei 2005, Parlemen India meloloskan legislasi larangan 

proliferasi teknologi nuklir tujuh tahun setelah Negara India melakukan uji coba 

nuklir pada tahun 1998 lalu. Rancangan undang – undang ini menjadi hukum 

setelah ditandatangani oleh Presiden India Abdul Kalam. Negara India melakukan 

uji coba nuklir yang dirancang untuk digunakan di medan perang.
6
 

Pada bulan Desember 2006, Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-

undang untuk memungkinkan bergerak menuju perdagangan nuklir dengan India. 

Kemudian pada bulan Juli 2007 perjanjian kerjasama nuklir dengan India 

diselesaikan, sehingga membuka jalan bagi partisipasi India dalam perdagangan 

internasional dalam bahan bakar nuklir.
7
 

Di tahun 2008 sebagai titik nyata kesepakatan kerjasama nuklir Amerika 

Serikat dengan India yang telah diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat dan 

disetujui untuk masuk dalam Undang-Undang Amerika Serikat, ditemukan bukti 

konsederasi pemerintah Amerika Serikat baik eksekutif dan legislatif dalam 

kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir Amerika Serikat – India.  

Pemerintah Amerika Serikat memerlukan kesepakatan kerjasama nuklir 

dengan India dikarenakan menurut mantan Presiden Bush yang berasumsi bahwa 

melakukan kesepakatan kerjasama dalam bidang nuklir dengan India merupakan 

suatu keuntungan bagi Amerika Serikat demikian pula menurut Kongres AS 

selaku pemerintah legislatif yang berasumsi sama demikian. 

                                                 
6
Diakses dari http://www.nuclearfiles.org/menu/timeline/timeline_page.php?year=2005 tanggal 24 

juni 2013 
7
 Diakses dari Kongres AS meloloskan undang – undang perdagangan nuklir india  

http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Non-Proliferation/Safeguards-to-Prevent-

Nuclear-Proliferation/ tanggal 3 juni 2013 

http://www.nuclearfiles.org/menu/timeline/timeline_page.php?year=2005
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Melalui pembicaraan awal antara Perdana Menteri India Manmohan Singh 

dan Presiden Bush terciptalah embrio kesepakatan yang selanjutnya akan 

melahirkan persetujuan nuklir Amerika Serikat – India tahun 2008. Tentu saja, 

perjanjian nuklir Washington – New Delhi ini juga mendapat penentangan di 

tingkat internasional.Namun begitu, penentangan itu tak banyak berpengaruh. 

Di tingkat internal, parlemen India dan Kongres Amerika Serikat pun 

sempat mempermasalahkan perjanjian tersebut. Kubu sayap kiri India 

berkeyakinan bahwa perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat bisa menancapkan 

hegemoni Washington di New Delhi dan mengancam kebebasan politik India. 

Sementara di dalam Kongres Amerika Serikat, mayoritas mempersoalkan status 

Negara India yang bukan anggota NPT (Non Poliferation Treaty) dan 

mencemaskan kemungkinan keputusan Presiden Bush mengenai persetujuan 

kerjasama nuklir dengan India ditentang oleh berbagai kalangan baik dikalangan 

di kongres Amerika Serikat maupun dari berbagai negara. 

Salah satu penolakan terhadap keputusan tersebut karena India bukanlah 

salah satu negara yang melakukan penandatanganan NPT (Non Proliferation 

Treaty)
8
sebagai perbandingan, Iran yang merupakan negara yang ikut 

menandatangani NPT justru dikecam oleh Amerika Serikat. India memanfaatkan 

bantuan nuklir Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Namun demikian, 

akhirnya parlemen kedua negara mengsahkan perjanjian tersebut.
9
 

                                                 
8
India energised by nuclear 

pactshttp://afp.google.com/article/ALeqM5geN2RWjoN4oJhPibc7rhkyxMXfzg  diakses tanggal 3 

maret 2013 
9
Diakses dari Perjanjian nuklir india AS bukti standar 

gandahttp://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6168&Itemid=27 

tanggal 3 juni 2011 

http://afp.google.com/article/ALeqM5geN2RWjoN4oJhPibc7rhkyxMXfzg
http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6168&Itemid=27
http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6168&Itemid=27
http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6168&Itemid=27
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Dengan dorongan Amerika Serikat, pada September 2008, Kelompok 

Pemasok Nuklir/NSG
10

 (AS, Rusia, Perancis) mencabut larangan partisipasi India 

dalam perdagangan nuklir internasional. Pada bulan Oktober 2008, setelah 

persetujuan oleh Kongres Amerika Serikat – India.
11

 Amerika Serikat menanda 

tangani perjanjian bilateral, yaitu Amerika Serikat menyediakan bantuan untuk 

program energi nuklir sipil India dan memperluas kerjasama Amerika Serikat – 

India di bidang energi dan teknologi satelit. 

 Para pendukung perjanjian berpendapat bahwa hal itu akan membawa 

India lebih dekat ke Amerika Serikat dan memungkinkan kedua negara untuk 

bekerja sama erat dalam "memerangi terorisme, menyebarkan demokrasi, dan 

mencegah dominasi Asia dengan kekuatan tunggal''.
12

 

India juga merupakan partner penting Amerika Serikat untuk menghadapi 

transnational terrorism yang berskala global. Karena India yang juga merupakan 

negara yang kerap kali menjadi target upaya terror oleh kelompok muslim radikal 

di Bangladesh, Pakistan, Jammu maupun Kashmir. India setidaknya memiliki 

perspektif yang sama dengan Amerika Serikat dalam melihat isu terorisme. 

Amerika Serikat melihat upaya membangun sebuah aliansi dengan India 

                                                 
10

NSG adalah badan multinasional dengan tugas mengurangi proliferasi nuklir dengan cara 

mengendalikan ekspor dan pengalihan kembali bahan – bahan yang bias diterapkan untuk 

pengembangan senjata nuklir dengan meningkatkan penjagaan dan perlindungan atas materi yang 

ada. 

http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/03/11/cameron-india-trade 

tanggal 25 maret 2013 
11

Diakses dari “The U.S.-India Nuclear Deal” dari Ester Pan dan Jayshree Bajoria,  Council on 

Foreign Relations,  

http://www.cfr.org/publication/9663 .  tanggal 3 mei 2011 
12

diakses dari http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear 

weapons/issues/proliferation/india/charnysh_india_analysis. Tanggal 20 mei 2011 
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merupakan upaya yang tepat terutama melihat stabilitas politik demokrasi India 

yang semakin stabil dan dinamis. 

Polemik terorisme dalam hal ini berhubungan erat dengan keamanan 

nasional. Keamanan nasional tidak sekedar didefinisikan sebagai bebas dari 

ancaman yang dimasukkan ke dalam bahaya kelangsungan hidup dari suatu 

bangsa atau sekadar integritas teritorial. Tapi ada seperangkat nilai yang harus 

dipertahankan sebagai elemen kunci dari keamanan nasional yang sudah 

meningkat dalam beberapa dekade terakhir. 

Kejahatan Internasional seperti terorisme, penyelundupan senjata dan 

kejahatan lingkungan (termasuk pula penggunaan senjata pemusnah masal seperti 

nuklir) menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu 

keamanan internasional. Dalam proses perubahan global, regional dan domestik 

telah membentuk ancaman keamanan nasional suatu negara yang bersifat 

kompleks. Sehingga isu keamanan global dan regional membutuhkan peran aktif 

seluruh negara untuk menciptakan perdamaian dunia. Kerjasama internasional 

sangat diperlukan sebagai bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa 

(international understanding).
13

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Anak Agung Banyu Perwita, et al, 2006. Pengantar  Ilmu Hubungan Internasional. Bandung:Pt. 

Remaja Rosdakarya hal 120 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu “Mengapa Amerika Serikat merubah kebijakan luar negerinya 

terhadap program nuklir India di era George W. Bush pasca tragedy 11 September 

2001?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dalam  penelitian yang penulis buat yaitu: 

1.3.1 Tujuan  Penelitian   

 Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas 

adalah untuk mengetahui alasan Amerika Serikat merubah kebijakan politik luar 

negerinya terhadap program nuklir di India. Dimana rasionalitas pengambilan 

kebijakan oleh pemimpin suatu Negara merupakan aspek yang akan dijelaskan 

dalam penelitian ini. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara  teoritis 

dan manfaat secara praktis. Berikut penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas wacana dan kajian 

dalam ilmu hubungan internasional yakni untuk mengetahui alasan perubahan 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada rezim Bush, yang terfokus pada 

perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sehingga kebijakan yang 
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diputuskan oleh pemimpin suatu Negara dapat sesuai dengan kepentingan 

nasionalnya. Dalam penelitian ini menggunakan teori aliansi yang dapat 

menjelaskan alasan perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat 

terhadap nuklir India, penelitian ini juga menggunakan konsep keamanan nasional 

dan konsep kebijakan luar negeri, untuk menganalisis perubahan kebijakan 

Amerika Serikat terkait isu terorisme. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini bagi masyarakat luas dan juga 

khususnya bagi mahasiswa yakni merupakan suatu upaya terhadap pemahaman 

dan pendalaman ilmu pengetahuan Hubungan Internasional sehingga hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta 

penggunaan konsep hubungan internasional dalam mengoperasionalkan isu yang 

akan dibahas. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Penelitian Terdahulu  

Untuk memudahkan penelitian dalam tulisan ini maka penulis mengambil 

penelitian terdahulu dari penelitian Rina Septiana dengan judul: Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat Terhadap India – Iran Mengenai Program Nuklir Pada 

Masa Periode kedua George W. Bush.Yang berfungsi sebagai pembanding 

terhadap penelitian yang d buat oleh penulis. Penelitian tersebut secara umum 

menjelaskan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada periode kedua 

pemerintahan George W. Bush atas program nuklir yang dikembangkan oleh 
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India dan Iran, dimana Amerika Serikat bersikap lebih lunak kepada program 

nuklir yang dijalankan oleh Negara India.  

Lunaknya sikap Amerika Serikat dapat dilihat dari kerjasama yang 

dilakukan dengan Negara India.Sementara pada Negara Iran, sikap Amerika 

Serikat cenderung lebih keras atas program nuklir yang dijalankannya. Dilihat 

dari sangsi ekonomi yang diberikan Amerika terhadap Iran dan mempelopori 

resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Sikap Amerika Serikat terhadap Iran disebabkan Amerika Serikat 

menganggap negara Iran mengancam stabilitas Internasional. Karena program 

nuklir Iran dianggap menganggu  kepentingan nasional Amerika Serikat. 

Sedangakan pengembangan nuklir India dianggap Amerika Serikat dapat 

membantu posisi Amerika Serikat untuk menghadapi power China.
14

 

 Penelitian terdahulu berikutnya dalam penelitian ini ialah jurnal dari 

R.Aditiya Harisasongko dengan judul : Diplomasi Amerika Serikat Terhadap 

Korea Utara Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Nuklir di Semenanjung Korea 

(1994-2007)
15

. Perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berada ditangan 

presiden dan kongres, pelaksanaan operasional kebijakan secara langsung berada 

dibawah kendali presiden, presiden dapat mempengaruhi, bernegosiasi, dan 

                                                 
14

Diakses dari adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/429/gdlhub-gdl-s1-2011-septianari-21430-fishi2-

k.pdf tanggal 21 januari 2013 
15

Diakses  R.Aditia Harisasongko. Diplomasi Amerika Serikat terhadap Korea Utara dalam 

Upaya Menyelesaikan Krisis Nuklir di Semenanjung Korea (1994-2007) dari 

http://journal/unair.ac.id tanggal 16 April 2013 
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megancam demi kepentingan negaranya. Pada masa pemerintahan Bill Clinton 

lebih banyak terfokus pada permasalahan ekonomi dan militer dan power politik. 

Kebijakan luar negeri pada masa Bill Clinton lebih kearah pada upaya-

upaya menciptakan perdamaian dengan jalur diplomasi, presiden Bill Clinton 

melakukan upaya – upaya Track One dalam kerangka diplomasi bilateral kepada 

Korea Utara.Pada tahun 1994 Amerika Serikat melakukan kesepakatan antara 

kedua belah pihak (Amerika Serikat – Korea Utara) melalui Agreed Framework. 

Dan pada rentang waktu antara April 1996 hingga November 2000 terjadi 

serangkaian negosiasi antara Amerika Serikat dengan Korea Utara terkait dengan 

program perkembangan misil serta penjualan misil Korea Utara. 

Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara hampir 

menimbulkan perang, dikarenakan Korea Utara menolak untuk inspeksi dari 

inspektur IAEA (International Atomic Energy Agency) mengenai reaktor nuklir 

yang dimilikinya. Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB berencana 

memberikan sanksi financial sebagai respon dari penolakan Korea Utara. Jimmy 

Charter membawa sejumlah agenda untuk dinegosiasikan dengan pihak Korea 

Utara. Karena kunjungan Charter tidak masuk kedalam kerangaka diplomasi 

Track One sehingga tidak dilakukan pembahasan secara mendalam.Namun 

kunjungan tersebut membuka akses bagi Amerika Serikat untuk melakukan 

diplomasi dengan Korea Utara. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil diplomasi yang dicapai oleh kunjungan 

Jimmy Charter ke Pyongyang 15 juni 1994, Amerika Serikat dan Korea Utara 

sepakat mengadakan negosiasi lanjutan di Geneva pada 21 Oktober 1994 yang 
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menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama Geneva Agreed 

Frame work. Yang berisi elemen – elemen yang menguntungkan dan merugikan 

bagi kedua belah pihak.Seperti dari pihak Korea Utara meminta kompensasi 

apabila Amerika Serikat bersikeras untuk menutup reaktor nuklirnya di 

Yongbyon.  

Inti dari Agreed Framework ini ialah kesepakatan Amerika Serikat untuk 

memberi serangkaian keutungan bagi Korea Utara seperti bantuan ekonomi, 

bantuan energi, bantuan perbaikan hubungan diplomatik dan pencabutan sanksi 

ekonomi sebagai timbal balik dari ditutupnya reaktor nuklir yang dimiliki Korut. 

Reaktor yang dimaksud Amerika Serikat adalah reaktor atom yang berkekuatan 5 

MW yang dioperasikan pada tahun 1987 yang sedang dalam tahap pembangunan 

di Yongbyon dan Taechon sejak tahun 1984.
16

 

Pada pemerintahan George W. Bush menyatakan bahwa krisis nuklir 

Korut bukan hanya merupakan permasalahan internal Amerika Serikat tetapi 

merupakan permasalahan Internasional. Presiden Amerika Serikat George W. 

Bush meningkatkan kapasitas diplomasinya dengan melakukan pendekatan 

kepada Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan China dalam upaya menekan Korut 

menghentikan segala aktifitas nuklirnya. Pada masa pemerintahana Bush, 

Amerika Serikat berkonsentrasi untuk mengupayakan diplomasi Track One pada 

jalur multilateral.  

Namun sebelum Bush melangkah kepada pendekatan multilateral, tercatat 

ada dua kali pertemuan bilateral yaitu pada kunjungan perwakilan Korut pada 

                                                 
16

R.Aditia Harisasongko. Diplomasi Amerika Serikat terhadap Korea Utara dalam Upaya 

Menyelesaikan Krisis Nuklir di Semenanjung Korea (1994-2007) dari http://journal/unair.ac.id 

dalam www.fpc.state.gov/document/organization/27352.pdf  diakses pada tanggal 16 April 2013 

http://journal/unair.ac.id
http://www.fpc.state.gov/document/organization/27352.pdf
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Gubernur New Mexico, Richaerdon tanggal 11 Januari 2002 dan kunjungan 

James Kelly ke Pyongyang padaOktopber 2002. Tercatat pula beberapa kali 

pertemuan bilateral dalam perundingan Six Party Talks. Presiden Bush sebisa 

mungkin menghindari terjadinya negosiasi bilateral dengan Korea Utara karena 

pemerintah bush menilai Korut sering melanggar perjanjian yang telah dibuat 

bersama. 

Diplomasi Amerika dalam menghadapi krisis nuklir di Semenanjung 

Korea (1994-2007). Dari pemerintahan Clinton dengan Bush memiliki perbedaan 

dalam penggunaan teknik diplomasi, Presiden Bush menolak menggunakan 

diplomasi yang sama dengan  Clinton. Hal tersebut terkait dengan pernyataan 

Bush yang keluar dari perjanjian Agreed Framework 2002. Bush menganggap 

permasalahan tersebut menjadi permasalahan tingkat internasional. Sehingga 

memungkinka untuk melakukan perundingan secara multilateral. Pada perjanjian-

perjanjian dan kesepakatan yang dibuat pada masa Clinton dan Bush terlihat 

bahwa hasil dari perjanjian yang dibuat lebih menguntungkan pihak Korut, semua 

demi satu tujan yaitu ditutupnya program nuklir dan program missil Korut. 

Penelitian terdahulu berikutnya dalam penelitian ini ialah penelitian Laura 

Edelweis Yanadhi dengan judul : Kebijakan Amerika Seriakat Terhadap Program 

Nuklir India pada Masa Pemerintahan George W. Bush. Penelitian tersebut secara 

umum menjelaskan Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yang 

sekaligus kepentingan global bagi Amerika Serikat memiliki 7 aspek, yaitu:
17

 

                                                 
17

 Diakses dari dl.tufts.edu/file_assets/tufts:UP149.001.00038.00007 tanggal 20 juni 2013 



13 

 

1. Mempertahankan wilayahnya, warga negaranya dari berbagai bentuk 

serangan langsung. 

2. Mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian 

internasional. 

3. Mempertahankan kepentingan ekonomi Amerika Serikat.  

4. Mempertahankan serta menyebarluaskan nilai – nilai demokrasi. 

5. Mencegah penyebarluasan senjata nuklir. 

6. Menjaga rasa percaya pada dunia internasional terhadap Amerika Serikat. 

7. Memerangi kemiskinan, kelaparan serta pelanggaran terhadap hak azasi 

manusia. 

Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk membangun hubungan 

dan kerja sama yang lebih erat dengan Negara yang memiliki potensi dari segi 

pasar, ekonomi, dan militernya. Amerika Serikat melihat bahwa India sudah 

memiliki kriteria tersebut ditambah dengan kepentingan Amerika Serikat di 

wilayah Asia Selatan sendiri maka India merupakan Negara yang tepat dalam 

membangun hubungan baik antara Amerika Serikat dengan salah satu Negara di 

Asia Selatan.
18

 

Pada penelitian ini akan mencoba memaparkan lebih fokus tentang 

perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir India di 

Era George W. Bush pasca tragedy 11 September 2001. Terkait issu terorisme 

internasional  pasca tragedy 11 September 2001, dimana Amerika membutuhkan 

dukungan dari berbagai Negara di dunia dan salah satunya adalah dukungan dari 

                                                 
18

http://www.iisip.ac.id/sites/default/files/jurnal_swf/skripsi%20dan%20tesis/HI/Laura%20Edelwe

is%20Yanadhita.swf  Diakses pada  tanggal 14 nov 2012 

http://www.iisip.ac.id/sites/default/files/jurnal_swf/skripsi%20dan%20tesis/HI/Laura%20Edelweis%20Yanadhita.swf
http://www.iisip.ac.id/sites/default/files/jurnal_swf/skripsi%20dan%20tesis/HI/Laura%20Edelweis%20Yanadhita.swf
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Negara India sebagai Negara demokrasi terbesar di Asia Selatan dalam kampanye 

Global War On Terorism yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat George 

W.Bush sebagai respon dari peristiwa pemboman Gedung World Trade Center 

(WTC) yang dilakukan oleh teroris internasional.  

Dikarenakan situasi keamanan dalam negeri Amerika Serikat pada saat itu 

dalam kondisi krisis akibat serangan teroris terhadap gedung WTC pada 11 

september 2001. Sehingga terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat untuk mendukung nuklir India demi mendapatkan dukungan India dalam 

kampanye Global War On Terrorism walaupun India bukanlah merupakan negara 

anggota  Non Proliferation Treaty (NPT). 
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Tabel 1.1 Posisi Penulisan 

No Nama/ Judul Metode Penelitian/ 

Pendekatan 

Hasil 

1.  Rina Septiana 

 

Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat Terhadap 

India – Iran Mengenai 

Program Nuklir Pada Masa 

Periode Kedua George W. 

Bush (2005 - 2009) 

 

skripsi 

 

Eksplanatif 

 

Teori Balance Of 

Power dan Arm Race. 

 

Konsep kepentingan 

nasional 

- Kebijakan politik luar 

negeri Amerika 

Serikat atas program 

nuklir yang 

dikembangkan oleh 

India dan Iran sangat 

berbeda. 

- Program nuklir Iran 

lebih mengancam 

stabilitas internasional 

dan akan mengganggu 

balance of power dari 

Amerika Serikat.  

- Program nuklir yang 

dimiliki India dapat 

membantu posisi 

balance of power 

Amerika Serikat dalam 

menghadapi power 

dari Negara China 

2.  R. Aditia Harisasongko 

 

Diplomasi Amerika Serikat 

terhadap Korea Utara 

dalam Upaya 

Menyelesaikan Krisis 

Nuklir                               

di Semenanjung Korea 

(1994-2007) 

 

jurnal 

 

 

Deskriptif  

 

Konsep Diplomasi 

- Diplomasi Amerika 

Serikat menyikapi 

permasalahan nuklir 

Korea Utara pada 

emerintahan Bill 

Clinton dan GeorgeW. 

Bush dimana terdapat 

perbedaan pada teknik 

diplomasi yang 

dilakukan antara 

Clinton dengan Bush, 

- Pada pemerintahan Bill 

Clinton lebih kearah 

diplomasi bilateral 

sedangkan pada 

pemerintahan Bush 

lebih kearah diplomasi 

multilateral, karena 

Bush menilai 

permasalahan nuklir 

Korut merupakan 

ancaman Internasional 
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sehingga 

memungkinkan untuk 

melakukan 

perundingan secara 

multilateral.  

3.  Laura Edelweis Yanadhi 

 

Kebijakan Amerika Serikat  

Terhadap Program Nuklir 

India Pada Masa 

Pemerintahan George W. 

Bush 

 

Skripsi 

 

Ekplanatif 

 

Teori Balance Of 

Power 

 

Konsep kepentingan 

Nasional 

- Bantuan yang 

diberikan Amerika 

Serikat kepada India 

pada program 

nuklirnya dapat 

terlaksana karena 

adanya kepetingan 

nasional Amerika 

Serikat untuk meredam 

kekuatan China. 

 

4.  Devi Fitri Ani 

 

Perubahan Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat 

Terhadap Program Nuklir 

India Era George W. Bush 

pasca tragedy 11 

September 2001 

Eksplanatif 

 

Teori Aliansi. 

 

Konsep Keamanan 

Nasional  

 

Konsep kebijakan 

Luar negeri 

 

 

- Perubahan Kebijakan 

Luar Negeri Amerika 

Serikat terhadap nuklir 

India dikarenakan 

kondisi keamanan di 

Amerika  Serikat 

dalam situasi krisis 

akibat peristiwa 9/11 

sehingga Amerika 

membutuhkan 

dukungan India dalam 

global war on 

terrorism. 
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1.4.2 Teori dan Konsep 

1.4.2.1 Aliansi  

Dalam penelitian ini digunakan teori Aliansi untuk menjelaskan sebab 

akibat dari perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap nuklir India demi 

tercapainya kepentingan Amerika Serikat. Menurut Holsti, suatu Negara 

melakukan aliansi dengan Negara lain dikarenakan Negara tersebut tidak dapat 

mencapai tujannya, mempertahankan kepentingan negaranya, dan menghalangi 

ancaman yang dirasakan dengan memobilisasi kemampuan negaranya sehingga 

mengandalkan dan membuat komitmen dengan Negara lain yang menghadapi 

ancaman yang sama.
19

 

Aliansi cenderung bersifat sementara demi tercapainya kepentingan 

nasional suatu Negara. Strategi aliansi secara erat dikaitkan dengan kebutuhan 

dalam negeri.Aliansi juga dapat digunakan untuk melawan pemberontakan atau 

revolusi dalam negeri. 

 Seperti Amerika Serikat dan India merasakan bahwa teroris merupakan 

suatu ancaman sehingga kedua Negara tersebut akan membentuk suatu aliansi. 

Oleh karena itu jika dua Negara atau lebih membentuk aliansi militer biasanya 

untuk mencegah ancaman yang timbul dari luar. Karakteristik geografis sering 

berkaitan erat dengan pembentukan aliansi, meskipun seperti dengan kondisi yang 

lain baik dari segi dekat maupun dari segi topografi.  

 

                                                 
19

K.J.Holsti. Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis Jilid I. CV.Marintan Djaya.Jakarta hal 

117 
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Aliansi militer dibagi beberapa kelompok yaitu:
20

 

1. Sifat casus foederis (situasi yang memungkinkan terlaksananya 

komitmen bersama). 

Walaupun para sekutu suatu aliansi memiliki beberapa tujuan 

kebijakan luar negeri yang sama, biasanya para negotiator sangat berhati – 

hati dalam merumuskan casus foederis. Beberapa traktat memuat suatu 

rumusan mengenai situasi yang memungkinkan terlaksananya komitmen 

bersama. 

2. Pelaksanaan komitmen. 

Traktat aliansi juga dibedakan menurut tipe respon atau tanggung 

jawab yang diperlukan apabila situasi menghendaki dalam mengambil suatu 

tindakan. Traktat pertahanan bersama secara teoritis menuntut semua 

penandatanganan untuk mewujudkan komitmen yang seimbang terhadap 

Negara satu dengan lainnya. 

3. Integrasi kekuatan. 

Aliansi juga dapat dibeakan menurut kadar integrasi kekuatan militer. 

Traktat aliansi dalam sejumlah sistem internasional historis jarang mengatur 

lebih daripada koordinasi perencanaan militer yang sederhana, walaupun 

kekuatan nasional dan administrasi berbeda. 

Semenjak abad delapan belas, beberapa aliansi tidak hanya tumbuh 

menjadi organisasi besar, tetapi cara beroperasi mengalami perubahan pula. 

Pada periode tersebut aliansi sering dibentuk setelah terjadi penyerangan. 

                                                 
20

Ibid. K.J.Holsti. hal 119 
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Tujuan utama dibentuknya aliansi adalah mencegah terjadinya krisis dan 

meningkatkan pengaruh diplomatik. 

Dalam hal ini aliansi dibentuk oleh Amerika Serikat dengan India agar 

tercapainya kepentingan nasional dari Amerika Serikat, kepentingan tersebut 

adalah terciptanya keamanan nasional Amerika Serikat dari terorisme 

Internasional.
21

 Dimana untuk mewujudkan rasa aman dari terorisme maka 

Amerika Serikat harus memeranginya, sehingga Presiden Bush yang berkuasa 

pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan kampanye Global War On 

Terrorism (GWOT) oleh karena itu Amerika Serikat perlu bekerjasama dengan 

Negara – Negara didunia dan salah satunya adalah membangun aliansi dengan 

Negara India yang merupakan Negara demokrasi terbesar di Asia Selatan demi 

kepentingan Amerika Serikat yaitu menciptakan rasa aman dari tindakan 

terorisme yang berskala internasional. 

Tragedi 11 September 2001 lalu cukup memberikan pengaruh pada situasi 

politik Internasional. Amerika Serikat pada kasus program nuklir India, 

dikarenakan posisi keamanan Amerika Serikat yang terancam oleh aksi terorisme 

Internasional pasca tragedy 11 September 2001 yang memaksa presiden Amerika 

Serikat George W. Bush mengambil kebijakan luar negeri untuk mendukung 

program nuklir India, dikarenakan Amerika Serikat sangat membutuhkan 

dukungan dari India dalam kampanye Global War On Terrorism sehingga 

                                                 
21

Terorisme internasional adalah penggunaan ancaman oleh individu ataupun kelompok yang 

berskala global yang direncanakan serta dilakukan secara mendadak terhadap sasaran demi 

tercapainya tujuan politik. 

Poltak P. Nainggolan, Terrorisme Dan Tata Dunia Baru, Jakarta:Pusat Pengkaji dan Pelayanan 

Informasi Sekertaris Jendral DPR-RI,2002, hal 106 
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keputusan presiden Bush banyak melanggar ketentuan yang telah disetujui oleh 

kongres. 

Pasca tragedy 11 September 2001 telah menegaskan kembali validitas 

realisme persoalan pentingnya keamanan nasional. Walaupun perlawanan 

terhadap terorisme dilaksanakan pula oleh para kelompok civil society seperti para 

pemimpin agama
22

. Pasca tragedy 11 September 2001 Presiden George W. Bush 

cendrung memilih pendekatan unilateralisme untuk menjamin keamanan 

nasionalnya dalam menghadapi ancaman terorisme global. Sehingga setiap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Bush selalu dikaitkan dengan perang 

melawan terorisme.
23

 

Demi terwujudnya kampanye Global War On Terrorism Amerika Serikat 

membutuhkan Aliansi yang kuat, agar tujuan nasionalnya terwujud. Menurut 

Amerika Serikat Negara India merupakan Negara demokrasi besar di Asia Selatan 

sehingga bagi Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan Negara India akan 

membawa keuntungan bagi Amerika Serikat dalam pencapaian tujuannya 

seperti:
24

 

1. Menanamkan nilai – nilai demokrasi agar kebijakan luar negeri dari 

Negara tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. 

2. Menghadapi ancaman dari teroris Internasional. 

3. Memperlambat perkembangan dari WMD. 

Negara India merupakan patner penting bagi Amerika Serikat dalam 

menghadapi transnasional terrorism yang berskala global. India yang juga 

                                                 
22

.Alexius Jemadu.Politik Global Dalam Teori Dan Praktek. Jogjakarta: Graha Ilmuhal 25  
23

Ibid, hal 24 
24

Ibid, hal160 
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merupakan negara  yang kerap kali menjadi target upaya teror oleh kelompok 

muslim radikal di Bangladsh, Pakistan, jammu, Kashmir. Negara India setidaknya 

memiliki perspektif yang sama dengan Amerika Serikat dalam melihat isu 

radikalisme dan terorisme.  

Amerika Serikat melihat upaya membangun sebuah aliansi dengan India 

merupakan upaya yang tepat terutama melihat stabilitas politik demokrasi India 

yang semakin stabil dan dinamis. Upaya Amerika Serikat memperkuat aliansinya 

dengan India untuk memperkokoh partisipasi India dalam perang melawan 

terorisme internasional. Amerika Serikat juga termotifasi untuk melakukan 

transaksi nuklir dengan India. 

Sehingga Amerika Serikat merubah kebijakan politik  luar negerinya 

terhadap program nuklir India yang semula menolak menjadi mendukung 

dikarenakan bagi Amerika Serikat membangun aliansi dengan India memberikan 

beberapa keuntungan demi terciptanya kepentingan nasional Amerika Serikat 

yaitu mewujudkan keamanan nasional dalam sebagai respon dari ancaman 

terorisme berskala internasional. Jika Amerika tidak melakukan kerjasama dengan 

India akan dikawatirkan gerakan Islam radikal yang ada di India akan 

menggunakan teknologi nuklir yang ada di negara India untuk melakukan 

kegiatan terorisme yang akan mengancam stabilitas keamanan nasional Amerika 

Serikat. 
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1.4.2.2 Keamanan Nasional (National Security) 

Dalam penelitian ini menggunakan konsep keamanan nasional (national 

security). Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan 

hidup (survival). Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan 

kedalam lima dimensi, yaitu politik, ekonomi, militer, sosial dan lingkungan. Tiap 

– tiap dimensi keamanan memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival 

dan ancaman yang berbeda – beda.
25

 

Masalah keamanan yang menunjukan kedudukannya dalam instrumen 

politik luar negeri baik dalam kaitannya dengan tujan nasional maupun 

kepentingan nasional suatu Negara. Kejahatan internasional seperti terorisme, 

penyelundupan senjata, kejahatan lingkungan, menjadi isu keamanan 

internasional. Pada konsep keamanan nasional (national security), dimana pada 

kasus terorisme ini merupakan aksi yang bertujuan menimbulkan perasaan teror 

terhadap sekelompok masyarakat suatu negara maka hal ini dikaitkan dengan 

keamanan nasional negara tersebut. 

 Keamanan nasional tidak hanya didefinisikan sebagai bebas dari 

ancaman yang dimasukkan ke dalam bahaya kelangsungan hidup dari suatu 

bangsa atau sekadar integritas teritorial. Tapi ada seperangkat nilai yang harus 

dipertahankan sebagai elemen kunci dari keamanan nasional yang sudah 

meningkat dalam beberapa dekade terakhir.
26

 

                                                 
25

Anak Agung Banyu Perwita et,al. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Pt.Remaja 

RosdaKarya, hal 120 
26

Jaleswari Pramodhawardani, Cara Pandang Baru Terhadap Keamanan Nasional, dalam 

www.metrotvnews.com., 31 agustus 2010 ( diakses 5 Februari 2012) 

http://www.metrotvnews.com/
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 Pemahaman konsep keamanan nasional fokus kepada suatu totalitas 

mengenai kemampuan negara untuk melindungi apayang ditetapkan sebagai nilai-

nilai inti (core values). Menurut K.J. Holsti, core values atau disebut juga 

kepentingan yang dianggap paling vital bagi eksistensi suatu negara, contohnya 

keamanan demi pertahanan suatu negara. Kemudian dalam proses pencapaiannya 

merupakan sebuah proses terus – menerus, dengan menggunakan segala elemen 

power dan resources yang ada serta melingkupi semua aspek dalam kehidupan. 

 Pemahaman komprehensif demikian akan membantu kita dalam 

menempatkan kebijakan keamanan nasional sebagai payung bersama dalam 

merumuskan berbagai strategi manajemenen ancaman (threat management), baik 

ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga tercipta sinergi 

nasional dalam upaya menyelesaikan berbagai problem/permasalahan yang terus 

melanda bangsa.
27

 

 Konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang 

menyeluruh mencakup pertahanan negara (defence), keamanan dalam negeri 

(internal security), keamanan publik (public security), dan keamanan individu 

(human security).
28

 Keamanan nasional suatu negara akan di identifiskasi sebagai 

                                                 
27

 Rizal Sukma. 2004. Konsep Keamanan Nasional. CSIS, Jakarta FGD ProPatria, Jakarta 28 

November 2002.pdf. Hal 2 - 3 Lihat juga penjelasan Roskin, Michael G. 1994. NATIONAL 

INTEREST: From Abstraction to Strategy.USA: US Army War College dalam  

http://luthfiana12unairacid-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60664-PIHI-

DEFINING%20NATIONAL%20INTEREST.html 
28

 Bambang Darmono, dkk. 2010. Keamanan Nasional Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan 

Bagi Bangsa Indonesia. Sekertariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diakses dari 

http://www.dkn.go.id/site/images/publikasi/Kamnas_wantannas.pdf tanggal 4 juni 2013 

http://www.dkn.go.id/site/images/publikasi/Kamnas_wantannas.pdf
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“keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tersebut tidak lagi menghadapi 

gugatan atas legitimasinya maka perlu mengandung tiga komponen:
29

 

1 Kedaulatan wilayah. 

2 Lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi                        

sebagaimana mestinya.  

3 Terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. 

Dalam lingkup sosial politik keamanan nasional menjadi sesuatu yang 

mendesak. Sebab, dapat berjalannya proses sosial politik dimasyarakat sangat 

tergantung kepada stabilitas suatu wilayah. Ancaman terhadap keamanan nasional 

dalam proses sosial politik dimasyarakat bersifat terbuka, sebab kondisi secara 

emosional masyarakat mudah sekali terpengaruh oleh isu-isu negatif yang dibuat 

oleh pihak – pihak yang tidak menginginkan adanya stabilitas dimasyarakat. 

Penanganan   terhadap kasus terorisme oleh pelaku keamanan memerlukan hukum 

yang kuat dalam menjalankan tugas untuk memberantas terorisme. 

Perkembangan masalah ancaman terhadap keamanan nasional yang 

semakin mengkhawatirkan bahkan cenderung   meningkat  dan seakan sulit untuk 

diatasi oleh negara. Ancaman keamanan berskala kecil dan bersifat lokal bisa 

menjadi pemicu ancaman keamanan berskala nasional. Sedangkan jika dilihat dari 

sifat ancaman yang dijelaskan oleh Philips J. Vermonte membagi masalah 

ancaman keamanan nasional menjadi dua yaitu yang bersifat transnasional yaitu 

ancaman yang berasal dari negara-negara sekitar maupun negara lainnya dan 

                                                 
29

 Kusnanto Anggoro. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum. 

Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI Denpasar, 14 Juli 

2003.http://ditpolkom.bappenas.go.id.pdf. Hal 3. Diakses pada 4 Juni 2012 

http://ditpolkom.bappenas.go.id.pdf/
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ancaman keamanan tradisional yaitu ancaman yang bersumber dari dalam negeri 

dan bersifat lokal.
30

 

 

1.4.2.3 Kebijakan Luar Negeri  

Kebijakan Luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh 

para pembuat keputusan Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik 

internasional untuk mencapai tujuan nasional spesifik demi terwujudnya 

kepentingan nasional. 

Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan tentang kebijakan luar negeri 

seperti strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan 

negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan 

dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam 

terminologi kepentingan nasional.
31

 

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu usaha suatu 

Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas dalam mengatasi dan memperoleh 

keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Langkah pertama dalam proses 

pembuatan kebijakan luar negeri mencangkup:
32

 

 

                                                 
30

Philips J. Vermonte.2003.Isu Terorisme dan Human Security, Implikasi terhadap studi kebijakan 

keamanan, Global, Jurnal Ilmu Politik FISIP UI, Depok dalam 

http://hankam.kompasiana.com/2011/01/18/keamanan-nasional-dan-uu-intelijen-335811.html 

tanggal 4 juni 2013 
31

 Jack C. Plano dan Roy Olton..1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal. 5 

dalam Yanyan Mochammad Yani dalam Politik Luar Negeri dalam Ceramah Sistem Politik Luar 

Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007. Hal 3 
32

Ibid hal 50 
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1. Menjelaskanberbagai pertimbangan demi kepentingan nasional dalam 

bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik. 

2. Menentukan beberapa factor situasi dilingkungan dalam negeri dan 

internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri. 

3. Menganalisis kemampuan dalam negeri untuk menjangkau hasil yang 

diinginkan. 

4. Mengembangkan strategi untuk menggunakan kapabilitas nasional 

dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan. 

5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan  

6. Meninjau secara berskala dan melakukan evaluasi perkembangan yang 

berlangsung demi mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Selain itu, kebijakan luar negeri menurut Rosenau ditujukan untuk 

memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.
33

Selanjutnya 

menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka 

kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan 

internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk 

didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut 

nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang 

ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi 

suatu negara sebagai negara-bangsa.
34

 

Sedangkan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Mark R. Amstutz 

adalah sebagai explicit and implisit actions of governmental officials designed to 

                                                 
33

James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. 

New York: The Free Press,hal 32 dalam Yanyan Mochammad Yani Ibid. Hal 4  . 
34

Ibid. Hal 15 dalam Yanyan Mochammad Yani, Ibid. Hal 4  
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promote national interests beyond a country‟s territorial boundaries.
35

Di dalam 

makna tersebut terdapat tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan 

pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri 

yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Oleh karena itu dapat dipahami 

bahwa kebijakan luar negeri mencakup bagian yang luas baik itu ekonomi, 

keamanan maupun sosial budaya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah 

penelitian eksplanatori atau eksplanasi, dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua 

gejala variable. 

Penelitian ini bertitik tolak pada pertanyaan dasar “mengapa”. Melalui 

penelitian eksplanasi akan dapat diketahui bagaimana korelasi antara dua atau 

lebih variable baik pola, arah, sifat, bentuk, maupun kekuatan hubungannya.  

Dalam penelitian eksplanasi terdapat beberapa tipe penjelasan yang 

dipergunakan unuk menjawab pertanyaan dasar dalam penelitian. Tipe penjelasan 

tersebut meliputi Causal Eksplanation, Structural Eksplanation, dan Intrepetive 

Explanation. 
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  Adapun tipe penjelasan penelitian eksplanasi dalam penelitian ini adalah 

Causal Eksplanation, yang merupakan penjelasan tentang apa penyebab dari 

beberapa peristiwa atau fenomena. 

Penjelasan kausal merupakan tipe yang sangat umum dari penjelasan yang 

digunakan jika hubungan adalah satu tentang sebab akibat.
36

 Sehingga dapat 

menjelaskan alasan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk 

mendukung program nuklir India.  

 

1.5.2 Tingkat Analisa 

Mohtar Mas’oed membagi tingkat analisa kedalam lima tingkat yang 

meliputi individu, kelompok individu, Negara – Bangsa, kelompok Negara dalam 

suatu regional, dan sistem internasional.
37

Tingkat analisa dapat diidentifikasi 

melalui beberapa variable. 

Variabel tersebut meliputi unit analisa atau variable dependen, yaitu 

variable yang hendak dijelaskan, serta unit eksplanasi atau variable independen, 

yaitu variable yang hendak diamati. 

Dalam penelitian ini alasan perubahan kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat mendukung nuklir India sebagai unit analisa sedangkan unit eksplanasinya 

adalah tragedi 11 September 2001. Hubungan antara unit analisa dengan unit 

eksplanasi dalam penelitian ini adalah tingkat analisa induksionis. 
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Tingkat analisa induksionis dapat menjelaskan antara unit analisa (negara) 

dan unit eksplanasi (sistem) dimana system lebih tinggi dari pada Negara 

sehingga mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka. Yaitu 

dengan mangumpulkan data – data dari berbagai literature yaitu dari berbagai 

sumber buku dan internet. 

 

1.5.4 Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisa deduktif yaitu dengan 

menguji teori yang relevan untuk menjelaskan perubahan kebijakan Amerika 

Serikat terhadap nuklir India pasca tragedy 11 September 2001. Dalam analisa 

deduktif memungkinkan penganalisisan memperoleh dengan menggunakan 

kerangka teori yang telah dipilih sebagai alat analisis. 

 

1.5.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Untuk membatasi ruang pembahasan dalam penelitian ini agar tidak 

terlampau jauh, maka penulis membatasinya dengan menjelaskan dari sejarah 

nuklir India, dan kebijakan Amerika Serikat terhadap nuklir India sebelum dan 

sesudah tragedy 11 september 2001. 
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1.5.5.2 Ruang Lingkup waktu  

Dalam penelitian ini menggunakan batasan waktu yaitu dari tahun 2001 

sampai dengan tahun 2009 yaitu masa berakhirnya pemerintahan Presiden George 

W. Bush. 

 

1.6 Hipotesis 

Amerika Serikat merubah kebijakan luar negerinya terhadap program 

nuklir India pasca tragedi 11 September 2001, dikarenakan peristiwa tersebut 

mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat 

menyerukan kampanye Global War On Terrorism (GWOT) dan untuk 

keberhasilan kampanye tersebut Amerika Serikat membutuhkan aliansi dari 

berbagai negara didunia untuk menghadapi ancaman terorisme berskala 

internasional untuk menjaga stabilitas keamanan nasionalnya, dan salah satunya 

Amerika Serikat dengan membangun aliansi dalam bidang keamanan dengan 

negara India. 

Bagi Amerika Serikat membangun aliansi dengan negara India untuk 

memberantas teroris merupakan langkah yang tepat, dimana Amerika Serikat 

melihat negara India terdapat persamaan pandangan mengenai radikalisme dan 

negara India merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Selatan. Oleh sebab itu 

pula Amerika Serikat merubah kebijakan luar negerinya untuk mendukung 

program nuklir India dikarenakan agar negara India mau mendukung kampanye 

Amerika Serikat untuk memberantas terorisme berskala internasional agar 
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terwujudnya kepentingan Amerika Serikat yaitu terciptanya keamanan nasional 

dari ancaman teroris Internasional. 
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Alur  Pemikiran 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dimana kesinambungan dan keterkaitan 

dalam tiap bab diperjelas oleh sub – sub bab, sehingga pada akhirnya akan 

membentuk karya ilmiah yang sistematis dan konstruktif. 

JUDUL SUB BAB 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.1.1 Manfaat Teoritis 

1.3.1.2 Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 1.5.1   Teori Aliansi 

1.5.2 Konsep Keamanan Nasional 

1.5.3 Konsep Kebijakan Luar Negeri  

1.6 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Metode Penelitian 

1.6.2 Tingkat Analisa 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Hipotesa 
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1.8       Struktur Penulisan 

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA 

SERIKAT TERHADAP INDIA TERKAIT PROGRAM NUKLIR 

INDIA 

2.1  Sejarah Nuklir India 

2.2 Kebijakan Amerika Serikat di India Sebelum Peristiwa 9/11 

2.3 Peristiwa 11 September 2001 

2.4 Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Terorisme Internasional 

Pasca 11 September 2001 

2.5 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Nuklir 

2.6 Kebijakan Amerika Serikat di India Setelah Peristiwa 9/11 

2.7 Persetujuan Nuklir India – Amerika Serikat 

BAB III ANALISA PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI 

AMERIKA SERIKAT TERHADAP NUKLIR INDIA 

 3.1      Posisi Strategis India Bagi Amerika Serikat 

3.1.1    Dukungan Dalam GWOT 

3.1.2    Preventif Action 

3.2        Kekhawatiran Amerika Serikat Kepada India Akan   

Mendukung Kegiatan Terorisme. 

3.3 Pertahanan Keamanan dalam Negeri Amerika Serikat Dari 

Terorisme Internasional  

3.4  Pertimbangan Amerika Serikat Membangun Aliansi Dengan 

Negara India  

 

BAB IV PENUTUP 
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4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


