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1.1. Latar Belakang Masalah 

Amerika Serikat sebagai Negara dengan sistem demokrasi liberal memiliki 

sajarah yang begitu panjang dalam perjalanannya menemukan sebuah negara 

dengan kemajuan disegala bidang dan merupakan kekuatan besar dalam dunia 

internasional sekarang ini. 

Peran Amerika serikat dalam dunia internasioal sangat sigfnifikan dimana 

sebagai Negara adidaya Amerika berhasil memberikan pengaruh dalam berbagai 

kawasan dengan dilakukannya penyebaran nilai-nilai demokrasi, hak asasi 

manusia dan ide-ide liberal lainnya. Peranan Amerika serikat yang diyakini 

sebagai penjaga stabilitas perdamaian dunia baik secara unilateral ataupun 

multirateral dengan membawa kepentigan Negara Amerika Serikat dalam 

kenyataannya tidak jarang dilawan oleh beberapa negara sebagai wujud 

perlawanan terhadap kebijakan ganda Amerika serikat.1 

Tak terkecuali dalam konteks permasalahan konflik Israel-Palestina yang 

memiliki akar sejarah yang sangat panjang dengan melibatkan beberapa elemen 

isu sensitif, teologis, geografis yang merupakan permasalahan yang sangat krusial 

didalam kawasan timur tengah. Konflik palestina-israel pada akhirnya melibatkan 

                                                             
1 Ketidak konsistenan Amerika Serikat yang melahirkan Kebijakan ganda dalam kebijakan luar 
negeri Amerika serikat tidak terlepas dari nilai pragmatisme yang menekankan pada pengalaman 
negara tersebut landasan ideologis, historis, dan konstitusional dalam keterlibatannya pada 
masalah internasional. jika melihat lebih jauh hal ini dipengaruhi juga oleh karakteristik politik 
domestik yang dipunyai Amerika serikat dalam pertentangan ideologi didalamnya. Lihat. 
Albertine Minderop, Pragmatisme; sikap hidup dan prinsip politik luar negeri amerika. (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia,2006) hal. 115-116. 
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Amerika Serikat sebagai aktor yang turut serta menaruh kepentingan dikawasan 

timur tengah. 

Berawal Resolusi 181 PBB berisikan pembagian dua wilayah dengan 

proposisi 44% tanah Arab dan 56% tanah yahudi dianggap lebih menguntungkan 

pihak israel sehingga Negara-negara Arab bersepakat untuk menolak Hasil Sidang 

majelis umum PBB pada tanggal 29 November 1947, akan tetapi bagi pihak Israel 

dijadikan sebagai legitimasi kaum yahudi untuk mendirikan Negara Israel dan 

terus melaksanakan aneksasi diwilayah tersebut.2 

Keterlibatan AS dalam proses perdamaian irael-palestina terlihat sejak 

diturunkannya resolusi 242 PBB sebagai respon dunia internasional terhadap 

pecahnya perang Arab-israel. Hal yang terpenting dari resolusi 242 PBB adalah 

sebagai batu pijakan utama dari beberapa proses perdamaian Israel-Palestina 

seperti konferensi Camp david, konferensi madrid, perjanjian Oslo,dan camp 

david, meskipun  akhirnya belum menujukan hasil yang signifikan terhadap 

proses perdamaian israel-palestina. 3 

Tidak berjalannya proses dari peta jalan damai Israel-palestina yang telah 

digagas Oleh  beberapa rezim dalam kepemimpinan  kemudian  dilanjutkan oleh 

AS George W Bush pada tahun 2003 dengan tiga tahapan menghasilkan 

perubahan yang cukup segnifikan terhadap pandangan AS terhadap rumitnya 

penyelesaian konflik Israel-Palestina.4 Meskipun peta jalan damai dianggap 

sebagai proses pamungkas sebagai tahap akhir perjanjian perdamaian yang 

                                                             
2 Mustafa Abd. Rahman,Jejak-jejak juang Palestina, dari Oslo hingga Intifada Al-aqsa.(jakarta: 
kompas media nusantara,2002), Hal ; xxxi 
3 Ibid hal; xxxii 
4 Riza Sihbudi , Menyandera Timur Tengah. (Jakarta: Mizan,2004).. Hal ; 234 
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digagas oleh AS untuk menciptakan perdamaian antara Israel-Palestina akan tetapi 

kenyataannya peta jalan damai hanya bertahan tiga bulan lamanya. Gagalnya 

Road map peace tersebut akhirnya diakhiri dengan keputusan mundurnya 

Mahmoud Abbas dari pembicaraan proses perdamaian dikarenakan Mahmoud 

Abbas merasa tidak mampu untuk meneruskan proses tersebut. 

Selain itu, rancangan perjanjian Annapolis pada tahun 2007 yang dihadiri oleh 

George W Bush, Mahmod Abbas dan perdana menteri Ariel Sharon, membahas 

lebih spesifik tentang gerakan radikal HAMAS yang semakin sering melakukan 

serangan terhadap Israel  mengalami kegagalan yang serupa. Bangkitnya Hamas 

ditandai dengan masuknya gerakan Ikhwanul Muslimin dalam percaturan politik 

praktis Palestina melalui kemenangannya dalam pemilihan umum parlemen pada 

tahun 2006.  

Diplomasi yang dilakukan oleh Palestina atas nama PA (Palestinian 

Outhority) untuk tujuan meningkatkan status Negara di PBB ditengah 

peningkatan eskalasi konflik antara Palestina atas nama Hamas dan Israel di Gaza 

yang diakibatkan oleh perluasan pemukiman Yahudi yang tak kunjung henti. Hal 

ini mengundang simpati dari masyarakat internasional di berbagai belahan dunia 

untuk menekan pemerintahan masing-masing Negaranya dalam memberikan 

sikap pembelaan terhadap isu Konflik Palestina-Israel demi memberantas 

penjajahan dan pelanggaran Hak-hak untuk mendirikan Negara merdeka yang 

bebas dari tindakan kekerasan. 

Disisi lain, Amerika Serikat dibawah rezim Barrck Obama dalam konteks 

kebijakan luar Negeri terhadap proses perdamaian Israel Palestina mengalami 
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stagnasi. Tidak seperti ketika diwaktu awal ketika Barrack Obama menduduki 

kursi kepresidenan dengan retorikanya yang memberi harapan hampir seluruh 

masyarakat Muslim diseluruh kawasan khususnya Timur tengah yang merindukan 

perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah  

khususnya dalam proses perdamaian Israel – Palestina. 

Kompleksitas permasalahan dalam proses Perdamaian Israel-Palestina 

menuntut Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya dengan prinsip Demokrasi 

Liberalnya untuk segera merumuskan kembali sebuah langkah efektif dalam 

perannya sebagai mediator konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade agar 

konflik segera terselesaikan dengan tidak menanggalkan kepentingan Amerika 

Serikat dalam kawasan Timur Tengah yang sangat Urgent bagi Negara tersebut. 

Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memberikan respon 

terhadap pengaruh dari sistem internasional dan domestik dalam isu proses 

perdamaian tidak terlepas dari pertimbangan terkait posisi kekuasaan sebuah 

rezim pasa masanya .5 

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi liberal mengantarkan 

Amerika Serikat kedalam sistem politik yang terbuka. Tiga kekuatan politik yang 

berpengaruh terhadap kekuasaan presiden yaitu, kongres, media, dan opini publik. 

Adanya tiga kekuatan tersebut mempunyai kontribusi penting sebagai kekuatan 

penyeimbang kekuasaan presiden Barrack Obama dalam memilih kebijakan yang 

kemudian akan berdampak terhadap kedudukan politik Presiden dalam masa 

kepemimpinannya. 

                                                             
5 Neil Schlager.. World Encyclopedia of Political Systems and Parties.(New York 
: Infobase Publishing,2006), hal. 1457 
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Terbukanya sistem politik Amerika Serikat juga berpengaruh pada hadirnya 

peran Lobi dalam pusaran politik Amerika Serikat. Keberadaan lobi sebagai 

kelompok kepentingan dalam pusaran politik tersebut mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan dengan cara menempatkan anggotanya disetiap lini dalam 

pusaran politik Amerika Serikat.  

Melihat dinamika keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perdamaian 

kedua Negara tersebut, maka kiranya penting untuk melihat bagaimana 

kepemimpinan Amerika Serikat dalam mengahadapi politik domestik dan 

lingkungan Internasionalyang mempengaruhi hasil kebijakan luar negeri. Dengan 

ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian secara komperhensif dengan 

judul penelitian “Rasionalitas Politik Barrack Obama dalam Kebijakan Amerika 

Serikat terhadap Proses Perdamaian Israel Palestina”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diampaikan penulis diatas maka 

muncul sebuah rumusan masalah yaitu ‘Bagaimana Rasionalitas Politik Rezim 

Barrack Obama terhadap kebijakan luar negeri AS dalam proses perdamaian 

Israel-Palestina pada Masa Barrack Obama?’ 

1.3. Tujuan penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi Barrack Obama dalam menghadapai politik domestik dan sistem 

Internasional dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap proses 
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perdamaian Israel-Palestina sebagai rasionalitas Barrack Obama dalam 

merumuskan agenda kebijakan. 

1.4. Manfaat penelitian 

Secara akademis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi 

atau referensi bagi penulis selanjutnya dalam mengadakan penelitian terkait kajian 

kebijakan luar Negeri sebagai salah satu kajian populer dalam studi Hubungan 

Internasional. Yang kedua, secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat 

untuk pembaca dalam memberikan gambaran secara komperhensif terkait 

dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat di timur tengah 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Studi tentang kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan Timur tengah 

khususnya permasalahan proses perdamaian Israel-Palestina sejauh pengetahuan 

penulis sudah relatif banyak, hal ini dikarenakan kawasan timur tengah dianggap 

sebagai wilayah yang paling strategis bagi Amerika Serikat dilihat dari sejarah 

Amerika Serikat dalam mempertahankan pengaruhnya semenjak berakhirnya 

kolonialialisasi Inggris dikawasan tersebut pada tahun1940-an hingga saat ini. 

Berikut ini ulasan beberapa penelitian yang masih terkait dengan judul yang 

penulis pilih untuk penelitian. 

Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jim Zanotti dengan 

judul US foreign Aid to the Palestinians . Penelitian yang dilaksanakan oleh 

congressional research service Amerika Serikat pada tahun 2012 memberikan 

gambaran tentang sejarah keterlibatan Amerika terhadap kondisi Palestina akibat 

konflik Israel-Palestina hingga pada kebijakan apa saja yang dilakukan AS untuk 
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membantu memulihkan kondisi instabilitas Palestina berhadapan dengan 

perpecahan antara dua Faksi yaitu Fatah-Hamas.6 

Penelitian ini menfokuskan pada hubungan antara Amerika Serikat dan 

Palestina dengan dinamika didalam politik domestik palestina sehingga penelitian 

ini kemudian akan disampaikan kepada Kongres AS sebagai rekomendasi AS 

dalam kebijakan luar Negeri pada masa kepemimpinan Barrack Obama. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Dov Waxman yang berjudul The 

real Problem in US-Israel Relation pada tahun 2012 dibawah lembaga CSIS 

(Center for Strategic and International Studies). Penelitian ini membahas tentang 

sejarah hubungan AS-Israel dengan pasang surutnya dengan persamaan dan 

perbedaan kepentingan kedua Negara. Fluktuasi hubungan kedua negara dirasakan 

relatif mengalami perubahan ketikan Obama muncul sebagai presiden AS dari 

partai Demokrat. 7 

Renggangnya hubungan AS-Israel pada masa Obama dinilai sebagai 

ketidak mampuan Obama menerjemahkan kepentingan AS dalam timur tengah 

dengan tindakan secara tegas. Dalam hal ini persamaan kepentingan Antara AS-

Israel tidak selalu berjalan bersama tindakan yang selaras antara kedua Negara 

tersebut. Pangkal dari perbedaan tersebut adalah berbedanya persepsi terhadap 

tindakan yang harus dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk tetap 

memberikan pengaruh dalam kawasan ditengah beberapa fenomena yang dialami 

oleh beberapa Negara timur tengah seperti Arab springs yang ditandai banyak 

                                                             
6 Jim Zanotti, US Foreign Aid to The Palestinians,(Newyork: CRS report for Congress,2012).  
7 Dov Waxman, The Real Problem in US-Israel Relations. Washington: CSIS, 2012.  
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tumbangnya rezim negara otoriter termasuk semakin meluasnya ekskalasi konflik 

Israel-Palestina. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh William Albert Abrams dengan 

judul thesisnya “ Israel And The Palestinians In U.S. Foreign Policy Past – 

Present – Future”. Penelitian ini membahas tentang sejarah keterlibatan Amerika 

Serikat dalam keterlibatannya terhadap konflik Israel Palestina dengan dinamika 

kedekatan diplomatis antara Amerika-Israel yang mempunyai faktor kesamaan 

kepentingan masing-masing Negara dalam kawasan Timur Tengah. Faktor 

tersebut terbukti dengan adanya pengaruh campurtangan kelompok lobi didalam 

kedua negara yang kemudian direalisasikan kedalam implementasi kebijakan 

terhadap permasalahan yang sangat krusial dikawasan timur tengah tersebut. 

William Albert Abrams dalam studi ini menyimpulkan bahwa Amerika 

Serikat harus menerapkan beberapa langkah sebagai berikut: (1) menerapkan 

strategi sebagai penyeimbang lepas untuk mengamankan kepentingannya di 

Timur Tengah.(2) Mempertahankan aliansi yang kuat akantetapi bersyarat 

terhadap Israel untuk kemajuan menuju perdamaian dengan Palestina.(3) 

mengurangi pengaruh lobi dalam politik elektoral Amerika Serikat dan 

mengurangi pengaruhnya dalam kebijakan luar negeri. 

Penelitian terakhir yaitu dengan judul The US Foreign Policy toward the 

Palestinian Issue (2008-2012)yang dilakukanoleh Marianna kalakaulaki  yang 

membahas tentang kebijakan luar negeri Barrack Obama terkait isu konflik Israel-

Palestina berdasarkan pidato yang dilakukan oleh Brrack Obama di kairo dan 

MENA. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri 
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Amerika Serikat pada dasarnya tidak mengalami perubahan mendasar dari periode 

sebelumnya akan tetapi Amerika Serikat belum sampai pada tahap kehilangan 

pengaruh di Timur Tengah. 

Tabel 1. Hasil perbandingan penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Teori/Konsep Hasil Penelitian 

Jim Zanotti US foreign Aid to 

the Palestinians 

Foreign Aid,  Halangan terbesar Amerika 

dalam memberikan bantuan 

terhadap  Palestina 

berhadapan dengan 

perpecahan antara dua Faksi 

yaitu Fatah-Hamas. 

Dov 

Waxman 

The real Problem 

in US-Israel 

Relation. CSIS 

(Center for 

Strategic and 

International 

Studies) 

Foreign Policy, 

National Interest 

Renggangnya hubungan AS-

Israel pada masa Obama 

dikarenakan beberapa sebab 

yaitu: ketidak mampuan 

Obama menerjemahkan 

kepentingan AS dalam timur 

tengah dengan tindakan 

secara tegas, perbedaan 

persepsi terkait dengan 

tindakan yang harus 

dilakukan dalam menjaga 

stabilitas timur tengah antara 

AS-Israel. 

William 

Albert 

Abrams 

“ Israel And The 

Palestinians In 

U.S. Foreign 

Policy Past, 

Present,  Future” 

Conflict, Foreign 

Policy 

Amerika Serikat 

perlu menerapka beberapa 

langkah sebagai berikut: (1) 

menerapkan strategi sebagai 

penyeimbang lepas untuk 

mengamankan 

kepentingannya di Timur 
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Tengah.(2) Mempertahankan 

aliansi yang kuat akantetapi 

bersyarat terhadap Israel 

untuk kemajuan menuju 

perdamaian dengan 

Palestina.(3) mengurangi 

pengaruh lobi dalam politik 

elektoral Amerika Serikat 

dan mengurangi pengaruhnya 

dalam kebijakan luar negeri. 

Marianna 

Karakoulaki 

The US Foreign 

Policy toward the 

Palestinian  

Issue (2008-2012) 

foreign 

policy,Palestinian 

issue, 

CairoSpeech,the 

MENA remarks, 

Palestinian 

recognition 

Penelitian Marianna 

menghasilkan sebuah 

kesimpulan bahwa meskipun 

kebijakan Amerika Serikat 

pada masa kepemimpinan 

Barrack Obama tidak ada 

perubahan mendasar akan 

tetapi Amerika Serikat tidak 

kehilangan masalah wacana 

Palestina.Di sisi lain apabila 

hal ini berlanjut maka hal 

tersebut akan mendekati 

hilangnya pengaruh Amerika 

Serikat terhadap isu 

Palestina.  

 

Keempat penelitian tersebut mencoba memberi fokus yang berbeda 

walaupun masih saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini  cukup memberi 

inspirasi bagi penulis untuk memberi pemahaman lebih Lanjut tentang rasionalitas 

politik rezim Barrack Obama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

terhadap proses perdamaian Israel-Palestina yang mana dalam penelitian ini 
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penulis mencoba menjelaskan bagaimana pengaruh sistem Internaional dan politik 

domestik Amerika Serikat terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Barrack 

Obama dengan mempertimbangkan modal politik dan resiko politik presiden 

Barrack Obama.  

1.6. Kerangka Teori 

Untuk melakukan penelitian yang berjudul rasionalitas politik  rezim Barrack 

Obama terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam proses perdamaian 

Israel-Palestina penulis menggunakan terori dan konsep sebagai berkut: 

1.6.1 Politically Rational Theory of Foreign policy 

Teori Poloitik rasional dalam kebijakan luar negeri dicetuskan oleh 

Charles Todd Kent yang menjelaskan tentang teori pengambilan kebijakan 

presiden yang menghubungkan antara keputusan-keputusan dalam konteks 

domestik dan internasional berdasarakan tujuan memaksimalkan perilaku 

presiden. 8 

Teori politik rasional dalam kebijakan luar negeri berusaha menjembatani 

kesenjangan antara teori struktural dan teori pengambilan keputusan yang 

menekankan pada aktor. 9 

Berangkat dari Asumsi awal bahwa kebijakan luar negeri yang dihasilkan 

dalam suatu rezim merupakan hasil pertimbangan dari sebuah pengambilan 

keputusan seorang presiden dengan memperhitungkan permasalahan politik yang 

lebih luas dan kepentingan pembuat kebijakan. Hal ini berbeda dengan model 

                                                             
8 Charles Todd Kent.. Politically Rational Foreign Policy Decision Making. (Texas: A&M 
University, 20050. Hal. 5 
9 Teori struktural yang dimaksud adalah teori-teori yang membuat prediksi tentang hasil-hasil 
kebijakan luar negeri tanpa mengacu pada kognisi dan tindakan aktor sendiri.  
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pembuatan keputusan aktor rasional yang lebih mengedepankan proses intelektual 

dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. 

My theory suggests that presidents with larger quantities of political 
resources make decisions differently than presidents with few available 
political resources. Thesuccess or failure of a policy represents a deposit 
or a withdrawal from presidential capital resources, affecting future 
decision-making and political opportunities.10 
 
Kutipan diatas menjelaskan bahwa landasan dari teori politik rasional 

dalam kebijakan  luar negeri adalah  presiden yang mempunyai sumberdaya 

politik (political resources) lebih besar akan mempengaruhi perbedaan kebijakan 

luar negeri daripada Presiden yang hanya memiliki beberapa sumberdaya politik 

yang relatif sedikit. Selanjutnya, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan 

merupakan sebuah simpanan atau penarikan dari modal sumberdaya (capital 

resources) seorang presiden yang mempengaruhi peluang pengambilan keputusan 

dan politik dimasa depan. 11 

Berikut ini gambaran  pembuatan keputusan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat ;12 

 

 

 

 

 

                                                             
10Ibid, Hal. 7 
11 Sumberdaya politik (political resources) diartikan sebagai aset atau sesuatu yang berguna dalam 
meningkatkan daya yang mempengaruhi presiden dalam mendapatkan apa yang diinginkan atau 
lebih tepatnya tingkat sumberdaya politik presiden akan mempengaruhi model pembuatan 
kebijakan. 
12 Charles Todd Kent. Op.,cit., .hal. 8 
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Gambar 1: 

Model pembuatan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tindakan kebijakan luar negeri 

merupakan efek langsung dari konterks politik dalam negeri dan sistem 

Internasional, serta pengaruh tidak langsung dari faktor domestik dan sistem 

Internasional yang dimediasi oleh sumberdaya presiden.  

Pengaruh sitem Internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu Negara 

adalah memberikan batasan pilihan kebijakan luar negeri, maka dari itu jika 

sistem Internasional merupakan bagian dari kendala suatu kebijakan luar negeri 

maka sistem Internasional harus mempengaruhi pertimbangan terhadap pilihan 

kebijakan luar negeri.  

Kontribusi politik Internasional dalam kebijakan luar negeri berasal dari 

pengakuan bahwa permasalahan kebijakan luar negeri dihasilkan dari keadaan 

alamiah dan konteks sistem Internasional. Meskipun sistem Internasional 

merupakan suatu kendala pemimpin politik dalam melindungi otonomi dan 
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keamanan. Sebaliknya, pengaruh domestik memberi keputusan yang tidak terbatas  

dari sekelompok kecil pilihan kebijakan. Pemimpin politik dapat 

mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan kebijakan untuk mengatasi 

perubahan Sistem Internasional untuk mencapai tujuan mereka. Faktor-fakto 

politik dalam negeri pada akhirny menetukan pilihan dari beberapa alternative 

kebijakan. 

Kemungkinan besarnya pengaruh domestik terhadap kebijakan luar negeri 

suatu Negara  sehingga muncul tiga kekuatan yang sering dianggap berpengaruh 

terhadap keputusan kebijakan presiden yaitu; kongres, media dan opini publik 

seperti apa yang dikatan oleh Theodore Sorenson mantan penasehat presiden 

Jimmy Carter bahwa kekuasaan seorang presiden tidaklah mutlak. 

“Every modern president must contend with three rival sources of power:  
the power of the Congress; the power of public opinion; and the power of 
the press, particularly television.  How each president handles each of 
those rivals for influence will largely determine the success or failure of 
his foreign policy”  
 
Menurrut Paul light, sumberdaya politik yang terpenting adalah modal 

politik(political Capital),Lightmendefinisikan modal politik sebagai jumlah kursi 

partai di kongres,persetujuan publik atas kerja presiden, danmargin kemenangan 

pemilu.13 

Pada dasarnya seorang presiden membutuhkan sebuah dukungan di 

kongres dalam pencapaian agenda kebijakan. Jumlah partai dalam kongres bisa 

dikategorikan sebagai sumberdaya politik presiden yang signifikan maka harus 

ada sebuah indikasi bahwa jumlah kursi partai dalam kongres sesuai dengan 
                                                             
13Light, Paul C, The President’s Agenda: Domestic Policy Choice from Kennedy to Reagan.( 
Baltimore: Johns Hopkins University Press,1991. Dalam Charles Todd Kent. Politically Rational 
Foreign Policy Decision Making. (Texas: A&M University, 2005). Hlm 5 
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suksesnya pengajuan agenda kebijakan, mempertahankan popularitas 

presiden,serta keterpilihan kembali pada pemilu yang akan datang. 

Menurut light, Margin kemenangan pemilu dapat dikategorikan sebagai 

sumberdaya politik utama seorang presiden dalam kursi kekuasaan ketika 

presiden mendapatkan margin keterpilihan pemilu bersifat tipis maka 

kemungkinan dukungan kongres akan mudah dirusak. Akan tetapi pada 

kenyataannya fungsi dari tingginya margin politik yanag diraih seorang presiden 

tidak selalu berpengaruh terhadap besarnya dukungan kongres kepada presiden. 

Sumberdaya politik berikutnya yaitu yang berasal dari persetujuan kerja 

presiden (Job Approval). Persetujuan kerja presiden merupakan sumberdaya 

politik presiden yang paling signifikan bagi presiden disebabkan: pertama,  

persetujuan kerja presiden merupakan ukuran tingkat kepuasan publik terhadap 

kinerja presiden dalam pemerintahan.  Kedua, Persetujuan kerja presiden juga 

merupakan ukuran dari penilaian publik yang bersifat berkesinambungan terjadi 

secara berkala dan berkelanjutan yang mencerminkan kinerja presiden dalam 

berurusan dengan banyak aspek pemerintahan. Ketiga,  persetujuan kerja presiden 

merupakan alat ukur dari penilaian publik terhadap pilihan Kebijakan yang 

dilakukan oleh presiden.14 

Tinggi atau rendahnya angka presentase persetujuan kerja yang dimiliki 

seorang presiden akan berpegaruh pada tingkat resiko kebijakan yang dilakukan 

oleh seorang presiden. Semakin tinggi angka persetujuan kerja presiden maka 

semakin rendah kemungkinan seorang presiden untuk mengambil resiko. begitu 

                                                             
14Ibid. hal. 46 
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juga sebaliknya, semakin rendah angka angka presentase persetujuan kerja 

presiden maka semakin memungkinkan seorang presiden untuk mengambil resiko 

yang lebih besar. Hal ini dikarenakan kecenderungan presiden untuk menjaga 

kekuasaannya dalam kursi kekuasaan dengan menjaga tingginya persetujuan kerja 

presiden dalam politik domestic guna memperoleh kembali kemenangan dalam 

pemilihan umum pada periode selanjutnya. 

Dalam konteks pengambilan keputusan atas kebijakan luar negeri, seorang 

presiden sadar bahwa resiko keberhasilan atau kegagalan kebijakan luar negeri 

merupakan konsekuensi presiden dimasa depan dalam mempertahankan 

kekuasaannya untuk dipilih kembali maka dari itu presiden akan memilih pilihan 

yang secara politik rasional. 

Meskipun prestasi yang dihasilkan kebijakan luar negeri tidak 

diterjemahkan secara langsung atas dampak terhadap keberhasilan legislatif atau 

dalam pemilihan umum, akan tetapi tindakan kebijakan luar negeri yang 

berhubungan dengan politik domestik akan mempengaruhi tingkat kecil-besarnya 

sumberdaya politik yang dimiliki oleh presiden. Ini merupakan bentuk apresiasi 

bahwa tindakan kebijakan luar negeri mempunyai konsekuensi positif dan negatif, 

yang melampaui arena internasional dan mempengaruhi presiden didalam negeri, 

serta menyediakan dasar untuk memahami pentingnya sumberdaya politik dalam 

keputusan kebijakan luar negeri. 

Kebijakan luar negeri yang dilahirkan pada masa rezim  Barrack Obama 

dipengaruhi oleh kepemilikan tingkat sumberdaya politik seperti jumlah partai 
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dalam kongres, legitimasi rezim, dan margin kemenangan pemilu pada masanya, 

sehingga kemudian akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan. 

1.7. Metodologi Penelitian  

1.7.1 Jenis penelitian 

Bedasarkan tujuan dari penelitian ini, peneliti ini termasuk kedalam 

penelitian Eksplanatif. Dalam penelitian eksplanatif,penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data dan kemudian dianalisa untuk menjelaskan hubungan 

antara dua atau lebih gejala atau variabel melalui penggunaan teori atau konsep-

konsep untuk menjelaskan suatu fenomena15 

1.7.2Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deduktif. Hal ini dikarenakan dalam metode 

penelitian deduktif, setelah  memaparkan permasalahan dan membuat rumusan 

masalah, peneliti kemudian menetukan perangkat konsep dan teori yang 

digunakan sebagai kerangka analisis permasalahan. Selanjutnya adalah menetukan 

hipotesis dari penelitian. Terakhir peneliti menyususn operasionalisai 

perangkatteori yang telah dijabarkan untuk dijadikan sebagai alat untuk mengkaji 

hipotesis tersebut bedasarkan fakta-fakta dan data-data faktualyang ditemukan.16 

1.7.3Level Analisa  

 Peneletian ini pada dasarnya hendak menelisik sacara komperhensif 

pengaruh politik domestik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam 

proses perdamaian palestina-Israel . Untuk menyederhanakannya peneliti 

                                                             
15Ulber Silalahi. Metodologi Penelitian Sosial.(Bandung :PT Rafika Aditama, 2009). Hal. 30 
16 Allen Rubin & Earl Babie, Research Methods for Social Work,( Belmort: Wadsworth, 
2001),dalam Cecep Zakaria El Bilad, Rivalitas Antara Iran dn Arab Saudi  dalam Perspektif 
Konstruktivisme Alexander Went, (Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Malang, 2011). 
hal.15 
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membagi penelitian ini kedalam dua variabel. Dalam Metodologi dan disiplin 

Hubungan Internasional penelitian ini menggunakan jenis level analisis 

korelasionis17. Dalam artian unit eksplanasi atau variabel independen ini berupa 

kepemimpinan AS (rezim Barrack Obama) unit analisa atau variael dependennya 

adalah kebijakan Luar Negeri AS. 

1.7.4 Ruanglingkup Panelitian 

1.7.4.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu penelitian ini yaitu periode pertama kepemimpinan Barrack 

Obama tepatnya pada masa terpilihnya Barrack Obama sebagai pemimpin AS 

(Partai demokrat) pada tahun 2008 sampai masa akhir kepemimpinan periode 

pertamanya pada tahun 2012. 

1.7.4.2Batasan masalah 

 Dalam Penelitian yang bersifat eksplanatif  ini yang akan menjelaskan 

faktor sistem Internasional dan faktor domestik dalam kebiakan luar negeri 

Amerika Serikat dalam proses perdamaian Israel Palestina . Untuk mempermudah 

penelitian, maka penulis memberi ruang lingkup yang membatasi penelitian ini 

menjadi dua masalah utama. Pertama, apa saja Kebijakan Luar negeri Pada Masa 

Barrack Obama terkait isu Proses Perdamaian Israel-Palestina, Kedua, bagaimana 

rasionalitas Barrack Obama dalam menghadapi Sistem Internasional dan politik 

domestik dalam kebijakan luar negeri terhadap proses perdamaian Israel-

Palestina. 

 

                                                             
17Mohtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional ; Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: PT Pustaka 
LP3ES Indonesia. 1990), Hal 39 
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1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam sebuah penelitian teknik pengumpulan dan teknik panggalian data 

harus relevan dengan kebutuhan penelitian dan sumber data yang ada, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka 

(ribrary reseach) dengan usaha mengumpulkan data dari berbagai literatur yang 

berkaitan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan referensi 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas. Dalam hal ini 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak 

mungkin, kemudian menyeleksinya dan mengelompokkannya dalam masng-

masing bab pembahasan yang sesuai dengan sistematika penulisan. 

1.7.6 Teknik analisa data 

Teknik analisis data kualitatif analisis isi, yaitu analisis yang 

menggunakan penggambaran persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada 

kemudian menarik suatu kesimpulan. Dengan menggunakan pola pikir yang 

deduktif , yaitu teori yang merupakan generalisasi abstrak dengan mendudukan 

masalah (dengan silogisme) sampai didapat kesimpulan yang bersifat hipotesis. 

1.8. Hipotesa 

Berangkat dari pemikiran konsep, teori, dan metodologi diatas, peneliti 

mempunyai kesimpulan awal bahwaRasionalitas politik Barrack Obamadalam 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap proses perdamaian Israel-

Palestina dipengaruhi oleh Sumberdaya politik dan pertimbangan resikoRezim 

Barrack Obama atas respon politik domestik,dan Sistem internasional. 
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1.9. Alur Pemikiran 

Gambar 2: 

Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Struktur Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan dibagi empat 

bab sebagai berikut:  

BAB 1:  Pendahuluan. Berisi latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu, 

landasan konsep/teori, metode penelitian, hipotesa, struktur 

penulisan, dan alur pemikiran. 

BAB 2:  Kompleksitas konflik Israel-Palestina, Proses perdamaian Israel-

Palestina, Sikap Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina, 

Upaya Amerika Serikat terhadap proses perdamaian Israel-
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Palestina, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Proses 

Perdamaian Israel-Palestina pada masa Barrack Obama.  

BAB 3:  Tekanan Sistem Internasional terhadap peran Amerika Serikat 

dalam permasalahan proses perdamaian Israel-Palestina, Faktor 

domestik politik Amerika Serikat, modal politik (political 

capital)Barrack Obama dan pertimbangan resiko kebijakan luar 

negeri. 

BAB 4:   Kesimpulan. Langkah akhir dari penelitian ini menyimpulkan atas 

keseluruhan isi karya tulis yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya sekaligus sebagai sajian penutup karya tulis. 

 

 


