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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Timur Tengah adalah wilayah yang tidak pernah lepas dari adanya konflik 

yang senantiasa mewarnai dinamika di kawasan tersebut. Berbagai macam konflik 

senantiasa terjadi sejak zaman sebelum masehi hingga saat ini. Salah satu konflik 

yang hingga saat ini terus terjadi ialah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik 

tersebut secara historis dilandasi oleh pengesahan deklarasi Balfour pada 1917. 

Deklarasi tersebut secara umum berisi tentang yang penyetujuan pembentukan 

sebuah Negara Yahudi di Palestina oleh Arthur James Balfour, yang pada saat itu 

menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris. Implementasi deklarasi tersebut 

akhirnya terealisasi pada 1948, dimana Israel secara resmi menyatakan 

kemerdekaannya. 

 Konflik antara Israel, negara-negara Arab dan Palestina pada mulanya 

diawali oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948, yang kemudian 

direspon negara-negara Arab dengan serangannya ke Israel. Perseteruan negara-

negara Arab dengan Israel masih terus berlanjut dengan adanya perang pada 1967. 

Dimana pada perang tersebut pihak Israel selalu berhasil memukul negara-negara 

Arab. Kegagalan negara-negara Arab pada perang 1967 kemudian menyebabkan 

tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina 

(PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer 
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Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel 

di seluruh dunia. Sejak itulah konflik antara Israel dan Palestina semakin 

meruncing. Hingga saat ini konflik antara Israel dan Palestina belum juga 

menemukan resolusi yang pas bagi kedua belah pihak. 

 Terdapat beberapa faktor yang membuat perdamaian antara kedua pihak,  

sulit untuk diwujudkan.1 Diantaranya ialah, pertama, beberapa kesepakatan 

perdamaian antara kedua belah pihak hingga saat ini belum juga dapat 

menemukan suatu resolusi yang sustanaible, terutama dalam implementasi dari 

resolusi tersebut. Dari banyak perjanjian maupun konferensi perdamaian dari Oslo 

hingga Annapolis, sulit untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk 

mewujudkan perdamaian. Kalaupun kesepakatan itu tercapai, implementasi di 

lapangan tidaklah demikian. Seringkali masih terjadi beberapa kali konflik dan 

baku tembak antara warga sipil maupun militer bagi kedua belah pihak.   

Faktor kedua, tidak adanya mediator konflik yang dengan sungguh 

bersedia untuk menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas. Dalam hal ini 

Amerika Serikat yang telah beberapa kali berperan sebagai mediator dapat 

dikatakan kurang sungguh dalam berperan untuk menengahi konflik yang 

melibatkan Israel dan Palestina. Dan yang ketiga ialah, berkuasanya Partai Likud 

di pemerintahan Israel. Dalam sejarah pencapaian resolusi konflik kedua belah 

pihak, jika Israel dikuasai oleh partai Likud, maka sangatlah sulit untuk mencapai 

sebuah perdamaian, karena  partai Likud sendiri adalah partai yang terkenal 

                                                 
1  Reza Sihbudi, 2007, Menyandera Timur Tengah, Jakarta: Mizan, hal. 318-319 
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dengan penolakannya terhadap berdirinya negara Palestina.2  

Disamping itu terhambatnya perdamaian antara Israel dan Palestina juga 

berkaitan erat dengan faktor pemimpin di masing-masing pihak, termasuk juga di 

pihak Israel. Pemimpin yang juga bertugas sebagai pengambil kebijakan 

mempunyai peranan penting dalam menentukan arah politik luar negeri negara 

yang dipimpinnya. Dalam artian politik luar negeri atau tindakan suatu negara 

terhadap negara lain merupakan gambaran dari visi pemimpinnya.  

Di Israel faktor individu terpilih yang berhasil mengisi kursi posisi 

Perdana Menteri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi arah politik 

luar negeri negara tersebut, khususnya politik luar negeri terhadap Palestina. 

Setidaknya hal tersebut dapat terlihat dalam rezim lima Perdana Menteri terakhir. 

Dimana terjadi fluktuasi politik luar negeri pada  masing-masing rezim Perdana 

Menteri sejak pertengahan decade silam. 

Dimulai pada tahun 1996, ketika Benjamin Netanyahu terpilih sebagai 

Perdana Menteri di bawah dukungan partai Likud, politik luar negeri terhadap 

Palestina dapat dikatakan merupakan politik aneksasi atau politik perluasan 

wilayah. Tiga tahun kemudian, Ehud Barak berhasil memenangi pemilihan umum, 

mengalahkan calon incumbent Benjamin Netanyahu. Dibawah kepemimpinan 

Ehud Barak yang berangkat dari partai Buruh, sebenarnya terdapat harapan akan 

terciptanya proses perdamaian kembali dengan Palestina, setelah sebelumnya 

sempat tersendat selama tiga tahun pada masa kepemimpinan Benjamin 

Netanyahu. Hanya saja krisis politik internal begitu mendominasi pada masa 

                                                 
2 Ibid, hal. 318-319 
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kepemimpinannya. Sehingga upaya penciptaan perdamaian dengan Palestina yang 

telah direncanakan sebelumnya seringkali terganggu oleh friksi-friksi internal 

dalam parlemen (Knesset) yang dipimpinnya.   

Hanya dua tahun berselang, atau lebih tepatnya pada tahun 2001, kursi 

Perdana Menteri kembali jatuh dalam genggaman partai Likud. Kali ini Ariel 

Sharon berhasil menduduki kursi tersebut menggantikan Ehud Barak. Dibawah 

kepemimpinan Sharon, politik luar negeri Israel terhadap Palestina dapat 

dikatakan merupakan politik luar negeri kekerasan. Dalam artian politik luar 

negeri Israel terhadap Palestina pada masa itu cenderung menggunakan kekerasan, 

dengan dalih sebagai bentuk eksistensi Israel.3 

Tahun 2005, parlemen (Knesset) Israel kembali mengadakan pemilihan 

umum. Pada Pemilihan Umum ini, Ariel Sharon berhasil untuk menduduki posisi 

Perdana Menteri. Hanya saja kemenangan Sharon pada 2005 berbeda dengan 

sebelumnya, karena pada pemilihan umum tersebut ia disokong oleh partai 

Kadima, yaitu partai baru hasil bentukan Ariel Sharon dan beberapa politisi 

lainnya yang membelot dari partai Likud. Keputusan Sharon untuk meninggalkan 

partai Likud dengan mendirikan partai Kadima yang lebih “lunak”, merupakan  

suatu  hal yang mengejutkan banyak pihak pada waktu itu. Partai Kadima sendiri 

pada pemilihan umum tersebut berhasil memenangi sebagian besar kursi Knesset. 

Pasca “pembelotan” Sharon tersebut, politik luar negeri Israel, khususnya 

terhadap Palestina, menjadi berbeda dari sebelumnya. Fakta tersebut 

memperlihatkan bagaimana peralihan pemikiran seorang pemimpin negara 

                                                 
3  Ibid, hal. 167 
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mempengaruhi politik luar negeri negara tersebut. 

Masa kepemimpinan Ariel Sharon berakhir pada bulan April 2006 ketika 

ia tidak lagi dapat aktif karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. 

Pada saat itu pula Ehud Olmert langsung ditunjuk sebagai Perdana Menteri. 

Dibawah rezim Ehud Olmert, yang juga berasal dari partai Kadima, politik luar 

negeri Israel terhadap Palestina lebih berorientasi pada keamanan nasional. Ini 

terlihat dari kebijakannya dalam melakukan balasan terhadap serangan-serangan 

roket pejuang Palestina sepanjang akhir 2008.4 Kepemimpinan Ehud Olmert 

akhirnya selesai pada awal tahun 2009. Perdana Menteri pengganti Ariel Sharon 

tersebut digantikan oleh Benjamin Netanyahu dari partai Likud, yang berhasil 

memenangi koalisi di Knesset untuk menduduki kursi Perdana Menteri.  Ini 

adalah periode kedua kepemimpinan Netanyahu setelah kepemimpinannya yang 

pertama pada pertengahan decade 1990-an.   

Terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri secara 

langsung berpengaruh terhadap politik luar negeri Israel di Palestina. Seperti pada 

masa kepemimpinannya yang pertama, politik luar negeri Israel pada saat ini 

adalah politik aneksasi atau upaya perluasan wilayah Israel terhadap Palestina. 

Setidaknya hal tersebut terlihat dari kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi 

di Jerusalem Timur sepanjang tahun 2010. Fenomena ini memperlihatkan bahwa 

terjadi peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina dalam 

hal upaya aneksasi atau perluasan wilayah terhadap Palestina. Melihat fakta 

tersebut menarik untuk diamati penyebab peningkatan agresifitas politik luar 

                                                 
4  http://news.bbc.co.uk./2/hi/middle_east/4135680.stm , diakses pada 1 Maret 2011 
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negeri Israel di bawah rezim Benjamin Netanyahu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berupaya untuk menjelaskan 

latar belakang yang mempengaruhi agresifitas politik luar negeri Israel pada masa 

Benjamin Netanyahu dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Mengapa politik  

luar negeri Israel terhadap Palestina menjadi semakin agresif di bawah 

kepemimpinan Benjamin Netanyahu pasca Pemilihan Umum Israel tahun 2009?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan agresifitas kebijakan luar negeri Israel 

terhadap Palestina dibawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu pasca 

PEMILIHAN UMUM Israel tahun 2009, dimana rasionalitas pengambilan 

kebijakan oleh Netanyahu merupakan aspek yang akan dijelaskan dalam tulisan 

ini. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara  teoritis 

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

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas wacana dan kajian 

dalam ilmu hubungan internasional yang terfokus pada pendekatan mikro yang 
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menunjukkan proses pembentukan persepsi dan rasionalitas pemimpin suatu 

negara dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah 

wawasan pembaca, baik mahasiswa maupun umum, dengan temuan-temuan yang 

ada dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi interpretasi tersendiri serta dapat 

dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian lain yang sejenis. 

 

1.5 Studi Terdahulu 

Penulisan skripsi ini mengambil  kajian pustaka dengan judul Strategi 

Zionisme Ortodoks Dalam Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina 5 , 

yang telah dilakukan oleh Mohamad Fadhila Arif Firmansyah sebagai studi 

terdahulu yang berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang dibuat 

oleh penulis. Kajian pustaka tersebut secara umum menyebutkan bahwa  

Fenomena invasi Israel ke Palestina tidak terlepas dari hubungan dan dominasi 

dari gerakan politik Zionis Yahudi.  

Gerakan Zionis adalah gerakan nasional kaum Yahudi yang merupakan 

suatu gerakan yang mendorong untuk berdiaspora kembali pada tanah Palestina, 

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Theodore Herzl dalam bukunya yang 

berjudul Der Judenstaat. Dalam buku tersebut Herzl juga menyerukan kepada 

kaum Yahudi agar mereka bersatu untuk membentuk sebuah negara-bangsa 

                                                 
5  M. Fadhila Arif Firmansyah, 2011, Strategi Zionisme Ortodoks Dalam Politik Luar Negeri 
Israel Terhadap Palestina,  Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. 
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dengan Palestina sebagai tanah air atau wilayah kaum Yahudi dengan Yerusalaem 

Timur (Al-Quds) sebagai Ibukota negaranya. 

Seruan atau doktrin Theodore Herzl ini merupakan awal dari konflik Israel 

dengan Palestina yang terus berlangsung hingga kini. Doktrin itu pula yang 

menjadi landasan gerakan politik kaum Zionis Ortodoks untuk memasukkan 

kepentingan politisnya dalam perumusan kebijakan dan politik luar negeri Israel 

untuk menginvasi Palestina. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa strategi 

zionis ortodoks untuk dapat masuk pada politik pemerintahan Israel dengan cara 

mendominasi pada parlemen yaitu menggunakan partai Likud sebagai kendaraan 

politik, sehingga dapat memegang kekuasaan tertinggi pada Perdana Menteri.  

Kajian pustaka berikutnya dalam penulisan skripsi ini ialah skripsi dengan 

judul Konflik HAMAS dengan FATAH: Keterlibatan Israel, 6 oleh Arissa 

Fauziarachman. Kajian pustaka tersebut secara umum menyebutkan bahwa  

sejak Hamas memenangkan pemilihan umum legislatif pada tanggal 25 Januari 

2006 hingga pembentukan kabinet darurat Palestina oleh Presiden Mahmoud 

Abbas dari unsur Fatah pada Juni 2007, ditemukan bukti bahwa ada dua motif  

keterlibatan Israel dalam konflik.  

Pertama, Israel menginginkan yang memimpin Palestina adalah  pihak 

yang loyal dan mau  berkompromi dengannya. Terpilihnya Hamas meresahkan 

Israel, karena pemikiran dan garis perjuangan Hamas dianggap mengancam 

eksistensi dan kepentingannya. Sehingga, konflik antara Hamas dengan Fatah 
                                                 
6 Arrisa Fauziarrachman, 2009, HAMAS dan Fatah: Keterlibatan Israel. Skripsi Universitas 

Airlangga Surabaya, dalam http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2009-
fauziarachman  10585&PHPSESSID= f7cd4 3e8de 1c0e6d 9491e 41c775726 cb, diakses pada 
9 Februari 2011. 
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ditujukan untuk menggulingkan Hamas dari peta perpolitikan Palestina dan 

mendorong Fatah untuk kembali memerintah Palestina. Kedua, Israel menyadari 

bahwa konflik Hamas dengan Fatah akan menghancurkan Palestina. Sehingga, 

alasan keterlibatan Israel berikutnya adalah untuk melanggengkan konflik antara 

Hamas dengan Fatah, yang akan mengganggu fokus kedua kubu berkuasa di 

Palestina itu dari tujuan utama mereka untuk memperjuangkan nasib rakyat 

Palestina dan menuntut wilayah kepada Israel.  

Secara umum tulisan tersebut juga berkaitan langsung dengan  kebijakan-

kebijakan luar negeri Israel di Palestina pada tahun tersebut, atau lebih tepatnya 

pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Ehud Olmert. Dimana pada tahun 

tersebut Olmert menetapkan kebijakan tentang kesediaan kompromi untuk 

perdamaian dengan Palestina, meskipun pada tahun-tahun kedepanya hal tersebut 

sangat sulit direalisasikan, mengingat kemenangan pihak Hamas pada Pemilihan 

Umum Palestina 2006, yang mana Hamas sendiri merupakan partai politik yang 

secara keras menentang pendudukan Israel di Palestina. 

Kedua kajian pustaka diatas secara umum menjelaskan mengenai upaya 

Israel menguasai Palestina. Perbedaan keduanya terletak pada analisis data beserta 

fokus kajian yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Kajian pustaka pertama 

menggambarkan tentang strategi gerakan Zionis dalam upayanya menduduki 

wilayah Palestina, dengan  jalan politik melalui penguasaan kursi pemerintahan di 

Israel. Sedangkan kajian pustaka kedua menjelaskan tentang keterlibatan Israel 

dalam konflik Hamas dan Fatah di Palestina sabagai upaya negara tersebut untuk 

menguasai wilayah Palestina.  
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Sama halnya dengan kedua kajian pustaka diatas, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis juga membahas tentang upaya peguasaan Israel terhadap 

Palestina. Hanya saja fokus kajian dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

penjelasan faktor yang menyebabkan agresifitas politik luar negeri Israel dalam 

upayanya untuk menguasai wilayah Palestina.  

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Kerangka Konseptual 

1.6.1.1 Konsep Politik Luar Negeri 

 Secara umum tidak ada satu pengertian tunggal dan tepat dalam 

perumusan definisi politik luar negeri. Salah satu cara mudah untuk memahami 

konsep politik luar negeri adalah melakukan pemisahan unsur politik dan luar 

negeri. Politik adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman dalam 

bertindak, sedangkan konsep luar negeri berkaitan dengan kedaulatan dan 

”wilayah” suatu negara terhadap negara lain.7 Rosenau mengartikan politik luar 

negeri sebagai upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas untuk 

mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal.8 Henry 

Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri AS 

mengutarakan bahwa politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari 

                                                 
7 Gracia Paramitha, 2011, Seluk Beluk Politik Luar Negeri, http://theamazinggrace.web.id/test-

seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, diakses pada 2 Maret 2011, pukul 12.20 WIB  
8 James N. Rosenau, 1987, “Introduction: New Directions and Recurrent Questions in the 

Comparative Study of Foreign Policy”, in Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr., James N. 
Rosenau, eds., New Directions in the Study of Foreign Policy .Boston: Allen & Unwin. pp. 1-2, 
dalam Gracia Paramitha, 2011, Seluk Beluk Politik Luar Negeri, 
http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, diakses pada 2 
Maret 2011, pukul 12.23 WIB 
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politik domestik9 

Banyaknya definisi mengenai politik luar negeri dari para ilmuwan politik 

menunjukkan bahwa studi politik luar negeri bersifat siklus atau saling 

berkesinambungan. Seperti yang dikemukakan oleh Marijke Breuning, analisis 

politik luar negeri merupakan salah satu studi yang bersifat eclectic. Artinya, pola 

perkembangan politik luar negeri mengarah kepada arus evolusi yang bersifat 

gradual.10 

Walaupun studi politik luar negeri bersifat siklus, ruang lingkup yang 

tersedia tidak terbatas. Komprehensivitas dan kompleksitas yang terkandung di 

dalamnya terungkap oleh James Rosenau  yang menyatakan bahwa politik luar 

negeri merupakan ilmu disiplin yang bridging (menjembatani/berhubungan 

dengan disiplin lain) sehingga ruang lingkup yang ada tidak terbatas. Area isu dan 

aspek yang dibahas pun sangat luas, mulai dari politik (hard politics-low politics), 

ekonomi, sosial budaya, dsb. 

Rosenau  bersama Charles F. Hermann dkk juga memiliki tiga argumen 

penting sebagai alasan kompleksnya politik luar negeri.11 Pertama, banyaknya 

                                                 
9 Hanrieder Wolfram, 1971, Comparative Foreign Policy :Theoretical Essays. New York: David 

McKay Co, hal 22, dalam Gracia Paramitha, 2011, Seluk Beluk Politik Luar Negeri, 
http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, diakses pada 2 
Maret 2011, pukul 12.56 WIB 

10 Marijke Breuning, 2004, “Bringing ‘Comparative’ Back to Foreign Policy Analysis”, 
International Politics, (41), pp. 618-628, dalam Gracia Paramitha, 2011, “Seluk Beluk Politik 
Luar Negeri”.http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, 
diakses pada 2 Maret 2011, pukul 12.12 WIB 

11 James N. Rosenau, 1987, “Introduction: New Directions and Recurrent Questions in the 
Comparative Study of Foreign Policy”, in Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr., James 
N. Rosenau, eds., New Directions in the Study of Foreign Policy .Boston: Allen & Unwin. pp. 
1-2, dalam Gracia Paramitha, 2011, Seluk Beluk Politik Luar Negeri, 
http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, diakses pada 2 
Maret 2011, pukul 12.23 WIB 
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pemahaman politik luar negeri yang sangat variatif. Ada sejumlah definisi politik 

luar negeri yang tidak bisa dihilangkan. Keanekaragaman definisi ini terjadi 

karena munculnya multiple scholars yang menunjukkan kausal-kausal tertentu 

dan disertai dengan pengalaman historis mereka. Misalnya, Henry Kissinger 

berhak mengartikan politik luar negeri sebagai kepanjangan politik domestik 

karena beliau berada pada masa Amerika berkuasa dan punya internalisasi yang 

berpengaruh kuat di dunia. 

Kedua, fase politik luar negeri tidak selalu konstan. Argumen Breuning  

memang kuat dalam  menyatakan bahwa politik luar negeri berada dalam satu 

siklus, serta berhubungan dengan berbagai aspek.12 Namun, arus yang terjadi 

dalam siklus ini ditanggapi oleh Rosenau bahwa siklus tidak selalu bersifat 

konstan/stabil. Kadangkala politik luar negeri harus berhadapan dengan benturan-

benrutan/konstelasi politik internasional yang akhirnya menekan posisi suatu 

negara.13 Contohnya saja ketika negara AS mengecam peluncuran roket 

Taepodong Korea Utara 2008 lalu, kepentingan nasional Kim Jong Il yang sangat 

komunis dan isolatif akhirnya bertabrakan dengan kolektivitas di PBB. Akibatnya, 

banyak negara lain ikut menolak hubungan diplomatic dengan Korea Utara. 

Ketiga, adanya berbagai dimensi historis dari suatu Negara yang terus 

berpengaruh dan berhubungan. Setiap negara pasti memiliki konteks sejarah yang 

sangat lekat dengan kebijakan luar negeri. Bahkan, sejarah kuno dengan sejarah 

yang baru saja terjadi bisa saja tetap digunakan sebagai kepentingan nasional 

sebuah negara. Cina mungkin sudah tidak tertutup seperti dahulu. Zona 

                                                 
12 Marijke Breuning, Op Cit  
13 James. N. Rousenau, Op Cit 
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perdagangan bebas sebagai jalur ekonomi terbuka dipilih Cina untuk mengikuti 

arus globalisasi. Namun, sistem politik Cina tetap terkendali oleh pemerintah 

pusat (sentralis). 

Dengan demikian studi politik luar negeri dapat dijelaskan sebagai studi 

yang bersifat siklus, saling berhubungan dan berkesinambungan dengan studi 

lainnya.14 Dan pada perkembangannya politik luar negeri di era kontemporer 

mengalami kompleksitas yang tinggi dan berkali lipat masalahnya. Rosenau 

dengan jelas mengemukakan bahwa politik luar negeri menjadi fenomena 

kompleks karena banyaknya elemen yang membentuk kepentingan nasional.15 Hal 

ini diperkuat dengan adanya aspek internal suatu negara yang “across border”. 

Hal ini membutuhkan kreasi inovatif dan pemikiran alternatif dari para pengambil 

keputusan. 

Variatifnya definisi mengenai politik luar negeri, membuat studi mengenai 

politik luar negeri menjadi kompleks, seperti yang disampaikan oleh Rousenau 

dan Hermann.16 Seperti halnya Kissinger yang memahami politik luar negeri 

sebagai perpanjangan politik domestic, para teoritisi lain juga mempunyai 

pemikiran yang berbeda-beda dalam mendefinisikan konsep politik luar negeri. 

Beberapa diantaranya seperti Lorenz dan Laswell17, yang memakai pendekatan 

                                                 
14  Gracia Paramitha, 2011, Seluk Beluk Politik Luar Negeri, http://theamazinggrace.web.id/test-

seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, diakses pada 2 Maret 2011, pukul 12.20 WIB  
15  James N. Rosenau, 1987, “Introduction: New Directions and Recurrent Questions in the 

Comparative Study of Foreign Policy”, in Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr., James 
N. Rosenau, eds., New Directions in the Study of Foreign Policy .Boston: Allen & Unwin. pp. 
1-2, dalam Gracia Paramitha, 2011, Seluk Beluk Politik Luar Negeri, 
http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html, diakses pada 2 
Maret 2011, pukul 12.23 WIB 

16   Ibid 
17   Mohtar Mas’oed, 1991, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, Jakarta:  

LP3ES, hal. 12 
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individu dalam  mendefinisikan politik luar negeri. Menurut Laswell, politik luar 

negeri adalah hasil dari upaya kepribadian aktor politik dalam memproyeksikan 

dirinya pada suatu objek publik dan kemudian merasionalisasikan tindakan itu 

dengan dalih kepentingan publik. Argumen Laswell tersebut tentunya didasarkan 

atas pengamatan dan juga pengalaman historisnya. Dengan demikian faktor 

individu merupakan salah satu pendekatan yang dapat menjelaskan konsep politik 

luar negeri. 

1.6.1.2 Konsep Agresifitas 

 Agresifitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya  perasaan 

marah permusuhan atau tindakan melukai pihak lain baik dengan tindakan 

kekerasan langsung maupun tidak langsung. Tindakan agresi merupakan tindakan 

yang disengaja oleh pelaku untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum 

agresifitas dapat dilihat dari adanya indikasi berupa meningkatnya intensitas sikap 

atau tindakan yang merugikan pihak lain guna mencapai tujuan tertentu. 18 

 Dalam penelitian ini indikator agresifitas politik luar negeri Israel terhadap 

Palestina ialah adanya akselerasi serangan terhadap Hamas, meningkatnya 

pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur, serta semakin ketatnya 

politik isolasi yang diterapkan oleh Israel di jalur Gaza. Penjelasan lebih lanjut 

yang menggambarkan indicator peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel 

terhadap Palestina, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

                                                 
18 http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH01d1/0a617f0b.dir/doc.pdf, diakses 
pada 4 Mei 2011, pukul 22.10 WIB.  
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Tabel 1.1 : Indikator Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap 

Palestina 

Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina 

Indikator Keterangan 

Akselerasi serangan terhadap Hamas Berbagai serangan terhadap para 

pejuang Hamas yang dilakukan oleh 

militer Israel dalam kurun waktu 

Januari-Mei 2010, menunjukkan 

agresifitas politik luar negeri Israel. 

Akselerasi serangan terhadap para 

pejuang Hamas tersebut merupakan 

yang pertama sejak akhir tahun 2001 

(Lihat bagan 3.1). Sesuai dengan 

definisi dari agresifitas, yang 

merupakan tindakan melukai pihak 

lain baik dengan tindakan kekerasan 

langsung maupun tidak langsung, 

untuk mencapai tujuan tertentu, maka 

akselerasi serangan Israel terhadap 

Hamas merupakan wujud dari 

tindakan Israel untuk “melukai” 

Hamas guna mencapai tujuannya, 

yaitu menjaga keamanan nasionalnya. 
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Meningkatnya pembangunan 

pemukiman Yahudi di Jerusalem 

Timur, 

Kebijakan pembangunan pemukiman 

Yahudi di Jerusalem Timur pada 

mulanya ditetapkan pada masa 

pemerintahan Ehud Olmert. Pada 

masa kepemimpinan Benjamin 

Netanyahu, intensitas pembangunan 

pemukiman Yahudi tersebut semakin 

ditingkatkan, meskipun dalam 

periode November 2009 hingga 

Oktober 2010, Netanyahu telah 

menandatangani moratorium 

penghentian pembangunan 

pemukiman Yahudi di Jerusalem 

Timur. Agresifitas tindakan Israel 

terlihat dari kengototan Negara 

tersebut untuk terus membangun 

pemukiman Yahudi di tengah waktu 

pemberlakuan persetujuan 

moratorium yang juga disepakati oleh 

Israel. Tindakan agresif yang 

dilakukan oleh Israel tersebut 

bertujuan untuk menguasai  wilayah 

Jerusalem secara penuh.  



17 
 

Pengetatan politik isolasi yang 

diterapkan oleh Israel di jalur Gaza 

Blokade jalur Gaza bermula dari 

kebijakan Israel pada masa Olmert 

yang melarang adanya perpindahan 

warga Palestina di jalur Gaza keluar 

wilayah tersebut. Pada masa 

Netanyahu, masuknya barang ke jalur 

Gaza semakin diperketat dengan 

dilarang masuknya berbagai bantuan 

dari pihak asing terhadap warga 

Palestina di jalur Gaza, dimana hal 

tersebut kemudian berujung pada 

terjadinya tragedy Mavi Marmara 

pada Juni 2010. Pengetatan politik 

isolasi tersebut merupakan salah satu 

bentuk tindakan agresif Israel yang 

bertujuan untuk melumpuhkan 

kekuatan Hamas yang berkuasa di 

wilayah jalur Gaza. 

 

Konsep agresifitas ini merupakan konsep yang sesuai digunakan dalam  

penulisan skripsi ini. Hal tersebut terlihat jelas dari meningkatnya upaya 

Netanyahu dalam melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina pasca 

kepemimpinan Ariel Sharon dan Ehud Olmert yang notabene pada masa itu 
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politik luar negeri Israel sedikit melunak, dengan ditandai adanya 

penandatanganan roadmap perdamaian oleh Ariel Sharon. 

 

1.6.2 Kerangka Teoritis  

1.6.2.1 Teori Persepsi  

Kerangka dasar pemikiran yang diambil penulis menggunakan konsep 

ataupun teori-teori yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih oleh penulis. 

Adapun kerangka dasar pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini lebih merujuk pada teori persepsi dalam pengambilan kebijakan yang 

dinyatakan oleh Ole R. Holsti.  

Berbeda dengan teorisasi tentang naluri manusia dalam pengambilan 

kebijakan yang memandang perilaku manusia lebih banyak ditentukan oleh naluri, 

teorisasi mengenai persepsi dalam pengambilan kebijakan mengansumsikan 

bahwa naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat static, 

sedangkan persepsi atau “citra” yang dimiliki individu bersifat dinamik, karena 

persepsi seringkali berubah. Menurut Kenneth Boulding:  

“Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang 
menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara 
tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi 
yang “objektif” . . . tetapi terhadap “citra” mereka 
tentang situasi itu, yang menentukan perilaku kita 
adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan 
dunia itu”19 
 

 Pernyataan Boulding diatas menunjukkan bahwa persepsi seorang 

pemimpin memainkan peranan dalam  menentukan perilaku suatu negara. Thomas 
                                                 
19 Kenneth Boulding, dikutip dalam Michael Sullivan, International Relations Theory and 

Evidence (Prentice Hall), hal. 40, dalam Mohtar Mas’oed. 1991, Studi Hubungan 
Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, Jakarta: LP3ES, hal. 19 
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Franck dan Edward Weisband, yang menekankan pentingnya citra juga 

berpendapat bahwa: 

“Cara dua negara saling melihat satu sama lain sering 
menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola 
kerjasama yang sistematik tidak mungkin berkembang 
diantara negara-negara yang masing-masing 
menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tidak 
bermoral.”20 

 
Dengan demikian, individu melakukan tindakan berdasarkan apa yang ia 

ketahui. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia 

mendefinisikan situasi itu.  

 Mengenai hubungan antara citra, persepsi, dan perilaku internasional, 

Bruce Russet dan Harvey Starr menjelaskannya sebagai berikut. Dalam proses 

pembuatan keputusan politik luar negeri pada awalnya timbul suatu situasi atau 

masalah. Sebelum situasi atau masalah itu muncul untuk ditanggapi oleh para 

pembuat keputusan, ada tiga hal yang terjadi. Pertama, ada semacam stimulus dari 

lingkungan. Kedua, tentu ada upaya untuk mempersepsi stimulus itu. Ini adalah 

proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata, dan menilai 

informasi yang masuk tentang dunia sekitarnya. Ketiga, harus ada upaya 

menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat 

tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan. 

Tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Russet dan Starr digambarkan 

oleh Ole R. Holsti dalam sebuah diagram yang menggambarkan persepsi dan 

hubungannya  dengan citra dan sistem keyakinan (Lihat bagan 1.1).  Menurut Ole 

R. Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk 

                                                 
20 Ibid 
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keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi 

realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan 

preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Demikianlah teori persepsi 

ini telah diuraikan melalui beberapa sudut pandang para pakar.21  

Teori persepsi dalam pandangan Ole R. Holsti, membedakan tiga 

komponen persepsi, yaitu nilai, keyakinan dan pengetahuan (fakta). Nilai adalah 

preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainya. Nilai 

memberikan harga relatif kepada objek dan kondisi. Keyakinan adalah benar, 

terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan 

informasi yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan 

data sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-

satuan data kedalam suatu pola “yang teruji”. Sedangkan pengetahuan (tahu atau 

fakta yang ada) bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. 

Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem 

perseptual.22 

Para pembuat keputusan dipengaruhi oleh berbagai proses psikologi yang 

mempengaruhi persepsi itu, misalnya untuk merasionalisasikan tindakan, untuk 

mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain 

sebagainya. Bruce Russet dan Harvey Starr menjelaskan bagaimana citra 

seseorang mempengaruhi persepsinya tentang dunia sekitarnya melalui proses 

sebagai berikut:23 

                                                 
21 Ibid, hal. 20-21 
22 Walter S. Jones, 1992, Logika Hubungan Internasional, Jakarta:Gramedia, hal. 276-278 
23 Ole R. Holsti, The Belief Sistem and National Images : A Case Study, Dikutip Dalam Bruce 

Russet dan Harvey Starr, World Politics, (Freeman, New York, 1985), hal. 304, dalam Mohtar 
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Bagan 1.1 : Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan pembuatan 
keputusan  Politik Luar Negeri24 
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sebelumnya adalah proses seleksi. Sistem keyakinan adalah sekumpulan 

keyakinan, citra, atau  model tentang dunia yang diyakini seseorang. 

Menurut Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang 

membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra 

itu meliputi realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa 

depan, dan preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Demikianlah teori 

                                                                                                                                      
Mas’oed. 1992. Ilmu Hubungan Internasional:Tingkat Analisa dan Teorisasi. Jakarta:LP3ES. 

24 Ibid, hal. 21 
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persepsi ini telah diuraikan melalui beberapa sudut pandang para pakar.25  

Jika teori ini diaplikasikan terhadap politik luar negeri Israel di Palestina 

pasca Pemilihan Umum Israel tahun 2009, pandangan Holsti tentang nilai dan 

keyakinan tersebut ternyata dimiliki oleh Israel, yang terwakili oleh Perdana 

Menteri Benjamin Netanyahu selaku pengambil kebijakan. Artinya nilai dan 

sistem keyakinan yang dimiliki oleh Netanyahu yang diperoleh dari informasi 

atau wawasan yang ia dapatkan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan 

terkait politik luar negeri Israel di Palestina. Hal ini terlihat dari latar belakang 

Benjamin Netanyahu yang merupakan pemimpin partai Likud, yang tentunya 

sangat memahami ideologi partai yang di pimpinnya tersebut, yaitu menolak 

dengan tegas berdirinya negara Palestina.  

Latar belakang pengambilan kebijakan luar negeri Israel terhadap 

Palestina oleh Netanyahu menurut teori persepsi dipengaruhi oleh nilai dan 

keyakinannya yang bersumber dari informasi dan pengetahuan yang diterimanya, 

kemudian  membentuk konstruksi berpikir Netanyahu. Konstruksi berpikir 

Netanyahu tersebut kemudian mempengaruhi sistem keyakinan yang secara 

relative memunculkan kecenderungan pandangannya dalam  mengambil kebijakan 

terhadap Palestina.  

 

 

 

 

                                                 
25 Ibid 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, 

tujuannya adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang 

tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Ruang 

lingkup atau batasan dalam penelitian ini meliputi batasan materi dan batasan 

waktu. Batasan materi dari penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Israel di 

Palestina pasca  Pemilihan Umum Israel tahun 2009. Adapun batasan waktu 

dalam penelitian ini mencakup tahun 2009, khususnya pasca Pemilu  Israel  

hingga 2010. 

1.7.2 Jenis Penelitian 

 Jenis 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.  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 
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sangat umum dari penjelasan yang digunakan jika hubungan adalah satu tentang 

sebab akibat.26  

1.7.3  Variabel Penelitian  dan Tingkat Analisa  

Dalam studi Hubungan Internasional, tingkat analisa diperlukan untuk 

menjelaskan fenomena internasional yang hendak diteliti. Russet dan Starr 

membagi tingkat analisa menjadi enam tingkat yang meliputi individu dan sifat 

kepribadiannya, peranan yang dijalankan pembuat keputusan, struktur pemerintah, 

masyarakat tempat mereka tinggal, jaringan hubungan antar pembuat keputusan, 

dan sistem internasional. Sedangkan menurut John Spainer, terdapat tiga tingkatan 

analisa dalam studi Hubungan Internasional, yang meliputi tingkat individu, 

negara bangsa, dan sistem internasional.27  

Mohtar Mas’oed membagi tingkat analisa kedalam lima tingkat yang 

meliputi individu, kelompok individu, Negara-bangsa, kelompok Negara dalam 

suatu regional, dan sistem internasional.28 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.  

Judul penelitian ini adalah  Peningkatan Agresifitas Politik Luar Negeri 

Israel Terhadap Palestina Dalam Periode Pemerintahan Benjamin Netanyahu 

Tahun 2009-2010. Dari judul tersebut kita dapat mengidentifikasi variabel-

                                                 
26  Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, hal. 26 
27 Mas’oed, Mohtar, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 

LP3ES 
28  Ibid 
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variabel dalam ilmu hubungan internasional.29 Penelitian ini memiliki dua 

variable yaitu politik luar negeri Israel ke Palestina sebagai unit eksplanasinya 

atau variabel independenya atau variable yang digunakan untuk menjelaskan  

variable analisa. Sedangkan peningkatan agresifitas kebijakan luar negeri Israel di 

Palestina pada masa Benjamin Netanyahu sebagai unit analisanya atau variable 

dependen dalam penelitian ini. Dimana penyebab agresifitas kebijakan luar negeri 

Israel di Palestina pasca Pemilu Israel tahun 2009 akan dijelaskan oleh penulis. 

Dilihat dari pembagian diatas, maka dapat diketahui bahwa level analisa 

dalam skripsi ini adalah  induksionis, dimana unit eksplanasinya lebih tinggi dari 

unit analisanya yaitu pengaruh individu yang terwakili dalam sosok Benjamin 

Netanyahu sebagai kepala negara yang mempengaruhi politik luar negeri negara 

Israel terhadap Palestina. Dalam hal ini variable independen atau unit eksplanasi 

mempengaruhi variabel dependen atau unit analisa. 

1.7.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan 

penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-

data yang berkaitan dengan topic permasalahan yang diangkat melalui penelitian 

terhadap buku, tulisan, artikel, yang mana lokasi penelitian selain perpustakaan 

pusat UMM dan laboratorium Hubungan Internasional, disamping itu tentunya 

media cetak dan elektronik juga akan dijadikan sebagai sumber data guna 

melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini. 

                                                 
29 Ibid 
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1.7.5 Metode Analisa Data 

 Untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam mengapa terjadi 

peningkatan agresifitas kebijakan  luar negeri Israel terhadap Palestina dibawah 

kepemimpinan Benjamin Netanyahu pasca Pemilu 2009, penulis akan 

menggunakan metode argumentative. Dimana dalam metode argumentative ini 

penulis terlebih dahulu melihat persoalan, kemudian melakukan analisa terhadap 

kondisi-kondisi yang dinilai tidak normal atau mempunyai kekhususan 

dibandingkan yang lainnya dalam  persoalan internasional. 

 Analisa terhadap data-data yang ada mengikuti alur pikiran sebagaimana 

tergambar sebagai berikut: 

Bagan 1.2 : Alur Pemikiran 
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Dari alur pemikiran diatas, dapat dilihat bahwa tulisan ini nantinya akan 

berpijak pada alur diatas. Dalam satu decade terakhir, politik luar negeri Israel di 

Palestina senantiasa mengalami fluktuasi. Fenomena tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari faktor individu pengambil kebijakan. Pasca pemilihan umum 

2009, yang menempatkan kembali Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, 

politik luar negeri Israel di Palestina menjadi semakin agresif, dalam artian terjadi 

peningkatan upaya-upaya untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina. 

Dalam hal ini, Benjamin Netanyahu merupakan faktor yang mempengaruhi 

terjadinya peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel di Palestina. Tentunya 

terdapat faktor-faktor yang melandasi pengambilan kebijakan oleh Perdana 

Menteri Netanyahu yang selanjutnya akan dijelaskan dalam  tulisan ini.  

 

1.8 Hipotesis 

Peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina 

ditandai dengan meningkatnya upaya aneksasi wilayah Palestina, seperti 

pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Peningkatan tersebut 

dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan pengetahuan yang mempengaruhi persepsi 

dan pemikiran Benjamin Netanyahu yang terlihat dalam agresifitas politik luar 

negeri Israel terhadap Palestina pada tahun 2009-2010. 

Benjamin Netanyahu merupakan pemimpin partai Likud yang berhasil 

menduduki kembali posisi Perdana Menteri pasca keberhasilannya dalam 

pemilihan umum 2009. Partai Likud sendiri merupakan kekuatan politik kanan-

tengah di Israel yang mempunyai sikap keras terhadap Palestina, termasuk 
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menolak dengan tegas berdirinya negara Palestina. Ideologi yang terkandung 

dalam partai tersebut adalah  ideologi “rasisme” yang bersumber pada kitab 

Talmud, yaitu kitab suci yang digunakan sebagai pedoman golongan Yahudi 

Ortodoks. Dalam salah satu ajarannya, kitab tersebut memaparkan tentang 

dibolehkannya orang-orang Yahudi untuk mengambil hak orang-orang non-

Yahudi.30 Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Talmud selanjutnya 

dipergunakan sebagai landasan dasar ideologi partai Likud. 

Sebagai pimpinan partai Likud yang telah berkuasa selama bertahun-

tahun, Netanyahu tentu sangat memahami ideologi partai yang dipimpinnya 

tersebut. Hal itulah yang kemudian mendasari pembentukan sistem keyakinan 

Benjamin Netanyahu. Berdasarkan pemahaman tersebut, peningkatan agresifitas 

politik Israel terhadap Palestina dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yaitu, 

Pertama, Adanya keyakinan Netanyahu tentang tanah yang dijanjikan (The 

Promise Land), sesuai dengan doktrin Theodore Herzl, yang kemudian 

membentuk nilai atau keinginan dari Netanyahu untuk menduduki Palestina.  

Kedua, adanya fakta sejarah tentang riwayat pernah ditempatinya tanah 

Palestina oleh kaum Yahudi. Hal tersebut berlanjut dengan upaya pendudukan 

kembali wilayah Palestina oleh kaum Yahudi, yang berujung pada adanya konflik 

Israel-Palestina yang tidak kunjung usai. Fakta tersebut kemudian mempengaruhi 

pembentukan perspektif Netanyahu yang memandang bahwa konflik tersebut 

merupakan ancaman bagi Israel. Kombinasi antara nilai atau keinginan dan fakta 

yang membentuk perspektif Netanyahu menjadi acuan dalam pengambilan 

                                                 
30  K.H. Toto Tasmara, 2010, Yahudi: Mengapa Mereka Berprestasi,  Jakarta: Sinergi Publishing, 

hal. 182  
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kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina. Dengan demikian peningkatan 

politik luar negeri Israel terhadap Palestina dipengaruhi oleh persepsi dan sistem 

keyakinan Benjamin Netanyahu. 

 

1.9 Struktur Penulisan 

 Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab. Pembagian bab 

disesuaikan dengan urutan kerangka pemikiran yang membentuk keseluruhan dari 

penelitian ini. Secara sederhana format kajian atau sistematika penulisan dalam 

penelitian ini dijabarkan secara urut dari bab pertama hingga bab terakhir. 

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari  Latar Belakang  

Masalah, Rumusan permasalahan, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode 

Penelitian, Hipotesa, dan Struktur Penulisan. Selanjutnya bab dua akan 

menjelaskan tentang sejarah aneksasi dan fluktuasi politik luar negeri negara 

Israel yang meliputi sejarah aneksasi beserta  fluktuasi politik luar negeri Israel. 

Adapun bab ketiga akan menjelaskan penyebab peningkatan agresifitas kebijakan  

luar negeri Israel di Palestina dalam periode kepemimpinan Benjamin Netanyahu 

tahun 2009-2010. Dan bab terakhir akan memberikan kesimpulan dan rangkuman 

dari argumen yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Lebih jelasnya, 

struktur penulisan skripsi ini  dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.2 : Struktur Penulisan 

Bab Bahasan Umum Sub-Bahasan 

I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Studi Terdahulu 

1.6 Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Kerangka Konseptual 

1.6.2 Kerangka Teoritis 

1.7 Metode Penelitian 

1.8 Hipotesa 

1.9 Struktur Penulisan 

II Sejarah Aneksasi dan Fluktuasi 

Politik Luar Negeri Israel 

Terhadap Palestina 

2.1 Sejarah Israel 

2.2 Sistem Politik dan Pemerintahan Israel 

2.3  Politik Luar Negeri Israel 

2.3.1 Politik Luar Negeri Israel Terhadap 

Palestina 

2.3.1.1 Sejarah Aneksasi Tanah 

Palestina oleh Israel 

2.3.1.2 Fluktuasi Politik Luar 

Negeri Israel Terhadap 

Palestina 



31 
 

a. Masa  Yitzhak Shamir  

(1986-1992) 

b. Masa Yitzhak Rabin / 

Shimon Peres   (1992-

1996) 

c.   Masa Benjamin Netanyahu  

(1996-1999) 

d.  Masa Ehud Barak (1999-

2001) 

e.     Masa Ariel Sharon (2001-

2005) 

f.   Masa Ariel Sharon/ Ehud 

Olmert (2005-2009) 

g.   Masa Benjamin Netanyahu 

(2009-2010) 

III Faktor Peningkatan Agresifitas 

Politik Luar Negeri Israel 

Terhadap Palestina 

3.1 Agresifitas Politik Luar Negeri Israel 

Terhadap Palestina Masa Pemerintahan 

Benjamin Netanyahu  

3.2 Faktor Peningkatan Agresifitas Politik 

Luar Negeri Israel Terhadap Palestina  

3.2.1  Sistem Keyakinan Benjamin 

Netanyahu: Ajaran Talmud, 

Doktrin Herzl, dan Ideologi 
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Partai Likud 

3.2.2       Persepsi Benjamin Netanyahu 

3.2.3     Penilaian Benjamin Netanyahu 

Mengenai Palestina 

IV Penutup 4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

 

 


