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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Neokonservatif  merupakan suatu gerakan politik yang awalnya berpaham 

liberal dan kemudian beralih menuju paham konservatif. Maka kelompok yang 

berganti paham ini bisa di sebut sebagai konservatif baru atau yang lebih di kenal 

Neokonservatif. Istilah Neokonservatif ini pertama kali di perkenalkan oleh ilmuan 

sosialis yang bernama Michael Harrington pada tahun 1970-an.
1
 Neokonservatif juga 

merupakan gerakan ideologi politik dengan pandangan-pandangan sangat berbeda 

baik dalam kebijkan dalam negeri maupun luar negeri Amerika. 

 Kelompok Neokonservatif berperan besar dalam merubah strategi kebijakan 

luar negeri Amerika yang dulunya berpatokan pada multilateralisme, menjadi 

preemptive dan menekankan unilateralisme. Dalam pandangan kaum neokonservatif, 

menyebarluaskan Demokrasi Amerika merupakan jalan terbaik untuk perdamaian 

jangka panjang. Kaum neokonservatif memiliki kepercayaan bahwa sistem demokrasi 

Amerika menjamin sistem itu akan dianggap atau dipandang merupakan sistem yang 

ramah oleh negara-negara lain.  

 Kaum Neokonservatif percaya bahwa kekuatan militer merupakan sebuah 

cara yang sangat luar biasa dan berguna untuk membentuk dunia dengan cara-cara 

yang akan menguntungkan Amerika. Amerika Serikat harus menunjukan keungglan 
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kekuatan militernya, dengan begitu negara yang bersekutu dengan Amerika akan 

takut dan tunduk dengan kepemimpinan Amerika serta memberi rasa takut serta 

ancaman kepada negara yang tadinya akan mencoba memusuhi Amerika dan berpikir 

panjang untuk menjadi musuh Amerika.
2
  

 Neokonservatif tidak pernah melihat sebuah kebijakan luar negeri Amerika 

sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional Amerika menurut para kaum 

neokonservatif adalah bahwa setiap kebijakan luar negeri Amerika harus di jalankan 

secara agresif dan unilateralis, yaitu dengan menyerang musuh terlebih dahulu 

sebelum di serang atau dengan kata lain di kenal dengan istilah preemptive, melawan 

negara manapun yang di anggap mengancam kepentingan Amerika dalam 

menyebarkan demokrasi liberal.
3
 Kelompok neokonservatif merupakan kelompok 

yang pada dasarnya berpegang pada ideologi politik yang agresif dan militeristis.  

  Ideologi neokonservatif ini sebenarnya banyak mendapat keritik dan 

pertentangan di kalangan konservatif tradisional yang mana menjelaskan bahwa 

kehadiran ideologi neokonservatif mencemarkan ideologi dan pedoman asal 

konservatif karena dia bukan sesuatu yang bersikap konservatif tetapi lebih 

menekankan pada radikalisme.
4
 

 Kebijakan luar negeri sebagai rumusan dari tindakan suatu negara yang 

terbentuk karena adanya faktor domestik dan internasional dan bertujuan untuk 

                                                           
2
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mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kebijakan luar negeri dipengaruhi 

oleh faktor domestik dan internasional negara tersebut. Faktor domestik dapat berupa 

nilai-nilai utama  yang dianut oleh negara tersebut, keadaan sosial, politik, dan 

ekonomi atau pun tarik menarik kepentingan aktor-aktor pemerintah di dalamnya. 

Sedangkan faktor internasional dapat berupa kondisi internasional yang 

mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan luar negeri. 

  Kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih dipengaruhi oleh faktor domestik 

dari pada faktor internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan 

hasil perumusan atas tarik menarik kepentingan antar aktor di dalam 

pemerintahannya dengan didasarkan atas nilai-nilai utama yang dianut oleh rakyat 

Amerika Serikat. Aktor dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

terdiri dari aktor formal dan aktor informal. Aktor formal terdiri dari Presiden, 

Kongres dan staf kepresidenan, sedangkan aktor informal terdiri dari media massa 

dan kelompok kepentingan. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dirumuskan atas 

nilai-nilai utama  berupa nilai-nilai demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM), nilai-nilai persamaan  dan individualistik. Nilai-nilai utama inilah yang 

menjadi fondasi bagi rumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.  

  Hampir semua tokoh neokonservatif memiliki komitmen yang kuat kepada 

Israel, menurut kalangan Neokonservatif mendukung Isreal merupakan suatu 

keharusan karena Israel merupakan satu-satunya negara di Timur tengah yang 
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menganut pahan yang sama dengan kita, suatu posisi yang di hubungkan dengan 

kesamaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi liberal. 
5
 

 Neokonservatif memiliki sebuah kepentingan dan berusaha mempengaruhi 

kebijakan luar negeri Amerika terhadap konflik Israel-Palestina. Amerika selalu 

memainkan perananya dalam konflik ini dan bertindak sebagai mediator / penengah 

dalam menyikapi konflik ini. Klompok Neokonservatif berupaya mengarahkan setiap 

kebijakan yang di ambil Amerika, agar selalu berpihak dan memberikan keuntungan 

bagi negara Israel, namun terdapat perbedaan pengaruh neokonservatif dalam 

menentukan arah kebijakan luar ngeri Amerika pada masa pemerintahan Bill Clinton 

dan George Walker Bush.  

 Penulis ingin membandingkan pengaruh neokonservatif dalam kebijakan luar 

negeri Amerika terkait konfik Israel-Palestina dalam dua priode pemerintahan yang 

berbeda di masa pemerintahan Bill Clinton dan Goerge Walker Bush, dan mengetahui 

faktor apa-apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika, penulis 

akan membahas dan mengangkat berbagai permasalahan ini pada  pokok pembahasan 

selanjutnya. 

1.2  Rumusan Masalah 

  Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui : 

1. Bagaimana pengaruh neokonservatif dalam kebijakan luar negeri Amerika 

pada masa pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush terkait 

konflik Israel-Palestina? 
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2. Mengapa terdapat perbedaan pengaruh Neokonservatif terkait konflik 

Israel-Palestina pada masa pemerintahan Bill Clinton dan George Walker 

Bush? 

  

1.3  Tujuan Penulisan 

1.3.1.  Mengetahui Ideologi kaum neokonservatif serta mengetaui elemen-

elemen penting kaum neokonservatif. 

1.3.2. Mengetahui Struktur Decision Making Process AS 

1.3.3. Mengetahui Pengaruh  Neokonservatif dalam politik luar negeri AS 

pada masa pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush 

terhadap konflik Israel-Palestina, dengan menggunakan analisis 

perbandingannya.   

 

1.4 Manfaat Penulis 

 Di dalam penelitian yang saya buat ini  terdapat dua manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas kajian Ilmu studi 

Hubungan Internasional yang fokus pada kelompok kepentingan ‘Neokonservatif’ 

dan mengetahui perbedaan pengaruh mereka pada masa pemerintahan Bill Clinton 

dan George Walker Bush. 



6 

 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

 Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat menjadi sebuah gambaran bagi para pembaca, sehingga bisa mengetahui 

perbedaan pengaruh  neokonservatif terhadap masa pemerintahan Bill Clinton dan 

George Walker Bush dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Studi Terdahulu 

  Penelitian yang dilakukan Safril Mubah dalam bukunya menguak ulah 

NEOKONS yang di terbitkan pada tahun 2007. Hasil dari penelitian ini menujukan 

berbagai langkah dan cara kerja Neokonservatif dalam mengarahkan  arah sebuah 

kebijakan luar negeri amarika yang pro akan sebuah kepentingan Israel, namun 

peneliti lebih fokus dan menekankan peranan Nokonservatif terhadap kebijakan 

amerika terhadap timur tengah dalam perang melawan terorisme, serta 

menggambarkan mekanisme neokonservatif dalam mempengaruhi arah kebijakan 

luar negeri Amerika di Timur Tengah terkait masalah perang melawan terorisme. 

  Kedua penelitian yang di lakukan Jhon J Mearsheimer &Stephen M Walt 

dalam sebuah bukunya Dahsyatnya Lobi Israel, di dalam buku yang mereka tulis 

dalam buku ini penulis menggambarkan berbagai macam sepak terjang Lobi Israel 

dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Serta mengauak segala 

hubungan Amerika Serikat dengan Lobi Israel dalam segala macam hubungan 
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individu-individu dan organisasi-organisasi yang secara aktif membentuk kebijakan 

luar negeri Amerika ke Arah yang berpihak pada Israel. Pembahasan Lobi Israel 

dalam penelitian yang di lakukan oleh John J Mearsheimer & Stephen M Walt sangat 

luas karena mencangkup segala aspek Baik itu klompok Lobi Israel termasuk kaum 

neokonservatif yang merupakan salah satu bagian dalam kelompok lobi Israel dalam 

segala permasalahan terhadap Timur tengah. 

  Penelitian mengenai Neokonservatif yang saya bahas nantinya lebih 

menekankan pengaruh neokonservatif dalam dua masa pemerintahan yang berbeda 

baik di era Bill Clinton dan George Walker Bush, dari kedua sumber penelitian 

terdahulu diatas adalah, syaa ingin melihat persamaan dan perbedaan pola pengaruh 

neokonservatif dalam kebijakan luar negeri Amerika dalam menyikapi konflik Israel 

dan palestina, serta faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhinya. 

 

1.6  Teori dan Konsep 

  Teori merupakan suatu bentuk penjelasan yang paling umum untuk 

menjelaskan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu diharapkan akan 

terjadi. Jadi selain dipakai sebagai eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi. 
6
 

Teori yang akan di gunakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang di 

kemukakan penulis adalah dengan mengguanakan Theory of Foreign Policy dalam 

menganalisa kebijakan luar  negeri Amerika. 
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 1.6.1 Teori  Kebijakan Luar Negeri ( Theory of Foreign Policy) 

  Menurut K. J. Holsti, Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan 

yang dirancang oleh pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah atau 

mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap 

atau tindakan dari negara lain. Gagasan dalam  kebijakan luar negeri, dapat dibagi 

menjaadi empat bagian dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu 

orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan. 

Sumber –sumber dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah : 

1. External Sources 

  Sumber-sumber eksternal merupakan perangkat dari sistem internasional 

untuk mempengaruhi karakteristik dan tingkah laku negara dan non negara. Ini 

termasuk semua aspek bentuk eksternal Amerika atau suatu tindakan ke luar negara. 

Kebijakan luar negeri Amerika dipengaruhi oleh kondisi dari lingkungan 

internasional. Seperti halnya konflik Israel- Palestina yang di mulai dari perang 

kemerdekaan 1948 hingga kini, Amerika sebagai satu-satu negara Adikuasa pasca 

perang dingin memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas kemanan 

internasional termasuk berperan aktif dalam proses perdamaian  Israel Palestina. 

2. Societal Sources 

  Sumber-sumber kemasyarakatan merupakan aspek dari non pemerintah dari 

suatu system politik yang mempengaruhi tingkah laku eksternal negaranya. 

Banyaknya lembaga-lembagan non pemerintahan (NGO) di AS memberi dampak 
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terhadap kebijakan yang di ambil oleh pemerintahan baik menekan kebijakanan yang 

telah ada atau mengarahkan kebijakan yang akan di buat nantinya. 

3. Governmental Sources 

  Sumber-sumber dari pemerintahan merupakan aspek-aspek dari struktur 

pemerintah yang membatasi atau menambah suara-suara dalam pembuatan kebijakan 

luar negeri Amerika. Posisi-posisi mentri dalam sangat kabinet mempengaruhi 

kebijakan pemerintah, yang mana seorang Presiden selaku pemimpin tertinggi di 

pemerintahan selalu mendengar masukan-masukan dari para menteri-menterinya 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

4. Role Sources 

  Sumber-sumber peran merupakan hal yang penting karena pembuat keputusan 

dipengaruhi oleh tingkah laku sosial dan norma-norma yang legal dalam peran yang 

dipegang oleh seseorang. Posisi pembuat keputusan memegang tingkah laku mereka 

dan masukan bagi kebijakan luar negeri. Ada perbedaan karakter dalam budaya partai 

politik di Amerika seperti partai Demokrat dan Republik, partai Demokrat lebih 

moderat dalam isu-isu seputar masalah Israel-Palestina, sedangkan partai Republik 

lebih konservatif.   

5. Individual Sources 

  Sumber-sumber individu merupakan karakteristik seseorang yang 

mempengaruhi tingkah laku dan pembuatan kebijakan luar negeri. Seperti 

karakteristik seorang presiden yang berpengaruh terhadap tingkah laku politik luar 
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negerinya. Seperti halnya Bill Clinton yang lebih solf Power dan George W. Bush 

yang Hard Power 

 

1.6.2  Konsep Sistem pengaruh kebijakan (policy influence system) 

  Kosep ini di gunakan dalam menganalisis peranan sistem itu dalam peroses 

perumusan politik luar negeri, dalam membahas peran politik luar negeri dalam 

penyusunan politik luar negeri dengan mengedepankan empat tipe policy influencers 

yaitu : Pertama Partisan Influencer (partai-partai yang mempengaruhi) influencer ini 

bertujuan menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis. Influencer 

berupaya mempengaruhi dengan cara menyediakan personel-personel yang bisa 

berperan dalam pengambilan keputusan. Birokrat yang mempengaruhi (buereaucratic 

Influencer) merupakan organisasi-organisasi yang bersekala luas sebagai bagaian dari 

lembaga eksekutif. Kepentingan (interest influencers) terdiri atas sekelomopok orang 

yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum 

cukup luas untuk bisa menjadi dasar untuk aktifitas kelompok partai.  mass 

influensers bentuk bagian dari opini publik yang bisa memberi pengaruh yang besar 

ke masyarakat. keempat tipe policy influencers ini sangat dominan dalam kebijakan 

luar negeri Amerika.
7
  

  Kebijakan luar negeri Amerika pada masa kepemimpinan Bill Clinton dan 

George Walker Bush sangat di pengeruhi oleh keempat tipe policy influencers. 

Pertama peranan partisan influencer di era Bill Clinton tidak mendapat tempat yang 
                                                           
7
 Ibid , hal 81 
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instimewa dalam kebijakan luar negeri,  Kebijakan Bill Clinton lebih berlandaskan  

nilai-nilai partai Demokrat yang lebih menekankan aspek-aspek domestik sendangkan 

berbeda dengan George W. Bush yang berlandaskan pada partai republik yang lebih 

kearah luar sesuai kepentingan-kepentingan dasar partai tersebut.   

  Bureaucratic influencers yaitu organisasi-organisasi yang berskala luas 

sebagai bagian dari lembaga eksekutif, yang bertugas secara fungsional dalam 

kebijakan-kebijakan ekonomi, politik luar negeri serta ke sejahteraan, pengeruh 

neokonservatif dalam masa pemerintahan Bill Clinton sangat lemah karena tokoh-

tokoh neokons tidak mengambil posisi yang kuat dalam struktur pemerintahan Bill 

Clinton sedangkan pengaruh neokons pada era George W. Bush lebih dominan 

karena tokoh-tokoh neokonservatif menempati posisi-posisi  yang dapat memberikan 

pengaruh besar dalam sebuah kebijakan. 

  Interest influencers terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama 

melalui serangkaian kepentingan yang sama, dalam hal ini neokons termasuk dalam 

kelompok kepentinngan ini, perbedaan mendasar pengaruh peranan neokonservatif 

dalam masa pemerintahan Bill Clinton dan George W. Bush pada penyebaran 

jaringan Neokonservatif tersebut yang mana peranan neokons pada era Bill Clinton 

sangat kecil karena posisinya sangat jauh dari lingkaran kekuasaan, sedangakan pada 

masa George W. Bush peranannya sangat dominan karena jaringan neokonservatif 

yang sangat dekat dalam lingkaran kekuasaan dalam proses pengambilan kebijakan. 
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  Mass Influencers dalam sistem pengambilan keputusan tidak terhidar dari 

peranan media dalam membentuk opini publik, seperti halnya kaum neokons yang 

hampir menguasai media-media massa di Amerika yang secara tak langsung 

memberikan dampak serta pengaruhnya terhadap opini publik masyarakat Amerika,  

sebab masyarakat bisa menjadi fungsi penekan dalam proses pengambilan suatu 

kebijakan di Amerika. 

 

1.7 Hipotesa 

 Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menarik sebuah hipotesa bahwa 

Pengaruh kekuatan Neokonservatif dalam  kebijakan politik luar negeri AS pada 

masa pemerintahan  Bill Clinton dan George Walker Bush terkait konflik Israel-

Palestina di karenakan perbedaan karakteristik kepemimpinan presiden Bill Clinton 

dan George Walker Bush, perbedaan prinsip dasar kedua partai Demokrat dan 

Republik. Kurangnya dominasi tokoh Neokons dalam kabinet pada era Bill Clinton 

para neokons tidak menempati posisi-posisi yang memiliki pengaruh besar dalam 

suatu kebijakan sedangkan di masa George W. Bush Tokoh Neokons menempati 

posisi-posisi yg sangak berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan. Sehingga 

aspek aspek ini yang mempengaruhi kekuatan neokonservatif dalam kebijakan luar 

negeri amerika. serta adanya sistem demokrasi liberal yang di anut AS yang dapat 

memberikan ruang bagi para kelompok neokonservatif dalam menentukan arah 

kebijakan politik luar negeri AS. 
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1.8 Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan langkah awal atau hal yang paling mendasar 

dalam melakukan sebuah penelitian dalam suatu hal dengan usaha untuk mencapai 

keberhasilan dalam sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis 

gunakan dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : 

 

1.8.1 Jenis Penelitian 

  Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif 

analitik dengan metode perbandingan melalui kajian kepustakaan. Kajian 

kepustakaan adalah bagaimana pembaca dapat lebih kritis dan mendalami makna 

yang terdapat dalam buku-buku yang akan di jadikan sumber sebuah penelitian yang 

akan di buat. Penelitian diskriptif analitik yang bersifat menggambarkan, 

menerangkan dan menganalisanya, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau 

pengetahuan tentang masalahanya sudah cukup, artinya sudah ada beberapa teori 

tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesa 

tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Penelitian yang bisa 

berbentuk eksperimen selalu bertolak dari suatu hipotesa yang diperoleh dari suatu 

teori tertentu.  
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1.8.2 Tingkat Analisa 

  Peringkat analisa dari penelitian ini adalah level Group of state yang mana 

memberikan pengaruh besar dalam menentukan subuah proses pengambilan 

kebijakan dari pemerintah khususnya Amerika. Di karenakan adanya system 

demokrasi liberal yang memberikan ruang kepada individu-individu atau kelompok-

kelompok  kepentingan dalam menyalurkan kepentingannya dalam sebuah kebijakan 

yang kan di ambil. 

1.8.3 Tehnik Pengumpulan Data 

  Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka yakini data-data yang di  berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas peneliti, kemudian peneliti 

akan menganalisa sesuai dengan pokok bahasan yang akan di bahas. 

1.8.4 Tehnik Analisa Data 

 Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

dalam suatu pola, katagori, dan satuan urutan dasar. Tehnik analisa data yang di 

gunakan dalam penelitian ini  adalah analisa yang mendalam atas subtansi literatur, 

sehingga dapat sesuai dengan analisa yang di maksutkan. Data-data yang telah 

diperoleh disusun secara sistematis dan komparatif di pergunakan sebagai bahan 

analisa atas permasalahan yang akan di bahas nantinya. Analisa data merupakan 

peroses yang akan ditempuh setelah data-data yang diperlukan ditemukan dalam 

penelitian. 
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1.8.5 Kriteria Perbandingan 

  Kriteria Perbandingan dalam penelitian ini penulis mencoba membandingkan 

pengaruh neokonservatif dalam kebijakan luar negeri Amerika terkait konflik Israel- 

Palestina pada dua masa pemerintahan yang berbeda di era Bill Clinton dan George 

Walker Bush. Adapun indikator-indikator pengaruh Neokons dalam dua masa 

pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush yaitu : Partai Politik, Pengaruh 

Birokrasi, Media Masa, Dan Lembaga-Lembaga non Pemerintahan.  

1.8.6 Batasan waktu 

  Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kebijakan luar negeri Amerika 

di era Bill Clinton 1993-2001 dan George Walker Bush 2001- 2009. 

1.8.7 Alur Penelitian 

  Konsep dan teori yang ada dalam penelitian ini akan digunakan untuk 

membantu menjawab permasalahan yang ada yaitu bagaimana pengaruh 

neokonservatif terhadap kebijakan luar negeri amerika dalam konflik Israel-Palestina 

pada masa pemerintahan ke presidenan Bill Clinton dan George Walker Bush, dan 

peneliti akan menggambarkan alur penelitiannya sebagai berikut : 
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1.8.8  Sistematika Penulisan 

  Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan dari bab per bab dalam 

penelitian ini akan menjadi sebagai berikut : 

BAB I (Pendahuluan) 

 Dalam Bab ini peneliti meneliti tentang bagaimana gambaran umum 

kelompok neokonservatif dalam kebijakan Politik Luar negeri amerika. Akhir Bab ini 

berisi tentang metedologi yang peneliti gunakan : jenis  penelitian, Rumusan masalah, 

penelitian terdahulu, metodelogi pengumpulan data, analisa data, serta sistematika 

penulisan. 

 

 

Teori & Konsep 
Penelitian  
terdahulu 

Permasalahan : 

Pengearuh kebijakan luar negeri 

amerika dalam konflik israel-

palestina pada masa pemerintahan 

Bill Cliton dan George Walker 

Bush 

Fokus : 

Pengaruh 

neokonservatif dalam 

kebijakan Luar negeri 

Amerika terkait konflik 

Israel-palestina pada 

masa pemerintahan 

Bill Clinton dan 

George Walker Bush 

Locus : 

Kebijakan Luar negeri 

Amerika terkait konflik 

Israel-Palestina 

 

Metode Penelitian : 

Studi Pustaka 
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BAB II (Ideologi dan sejarah neokonservatif pada pemerintahan AS) 

  Dalam Bab ini Peneliti meneliti tentang bagaimana ideologi dasar 

neokonservatif misi, visa, serta tujuan mereka, dan menggambarkan peta kekuatan 

neokonservaf peneliti meneliti tentang sejarah neokonservatif dalam kebijakan luar 

negeri Amerika. 

 

BAB III (Kebijakan luar negeri Amerika terkait konflik Israel-Palestina era Bill 

Clinton dan GeorgeWalker Bush) Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan 

kebijakan apa saya yang telah di keluarkan Amerika terkait konflik Israel-Palestina 

dalam dua masa pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush 

 

BAB IV (Perbandingan Pengaruh Neokonservatif dalam Kebijakan Luar negeri 

Bill Clinton dan George Walker Bush) dalam bab ini penulis menjelaskan 

perbandingan pengaruh Neokonservatif dalam menetukan arah kebijakan luar negeri 

Amerika pada masa pemerintahan Bill Clinton dan George Walker Bush.  

 

BAB V  ( Kesimpulan)  

 Dalam Bab ini peneliti menarik segala kesimpulan terkait seluruh peranan 

neokonservatif terhadap segala proses pengambilan kebijakan AS serta 

keterlibatannya terhadan segala keputusan yang yang di ambil AS dalam 

permasalahan konflik Israel- Palestina. 


