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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat adalah negara adikuasa dalam 

tatanan dunia internasional. Negara ini merupakan negara yang mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam dunia politik internasional. Pengaruh besar 

Amerika Serikat tersebut sangat nampak dalam percaturan di dunia politik 

internasional. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang selalu mendominasi 

segala sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu politik global. 

Sebagai negara yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam dunia 

internasional, Amerika Serikat tentunya memiliki power atau kekuatan tersendiri 

guna memperluas pengaruhnya demi tercapai kepentingan nasionalnya. Salah satu 

wujud perluasan power Amerika Serikat di dunia Internasional, dapat kita lihat dari 

hubungan Amerika Serikat dengan salah satu sekutu besarnya di kawasan Timur 

Tengah, yaitu Israel.  

Hubungan Amerika Serikat dan Israel pada dasarnya sudah terjalin sejak 

awal tahun 1900-an, sebelum Israel dideklarasikan sebagai negara merdeka. 

Hubungan tersebut terjalin dari para kelompok-kelompok atau komunitas-

komunitas Yahudi di Amerika Serikat yang mengharapkan mempunyai negara 

sendiri di kawasan yang dulunya merupakan kawasan Palestina. Setelah Israel 

mendeklarasikan kemerdekaanya, hubungan negara Israel dengan Amerika Serikat 

menjadi semakin erat. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan presiden Amerika 
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Serikat dalam sebuah konferensi pers pada Mei tahun 1977. Presiden Amerika 

Serikat pada saat itu Jimmy Carter menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel 

mempunyai hubungan khusus. Menurutnya tak akan ada satupun negara yang 

meragukan dan dapat mencegah komitmen nomor satu Amerika Serikat di Timur 

Tengah adalah melindungi hak Israel untuk tetap eksis secara permanen agar dapat 

hidup damai. Jimmy Carter menambahkan bahwa hubungannya dengan Israel 

merupakan hubungan yang sangat khusus.1 

Pada dasarnya Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem 

demokrasi sehingga pengambilan kebijakan di Amerika Serikat, baik itu di dalam 

maupun luar negeri dapat dipengaruhi oleh siapapun yang memiliki pengaruh kuat 

dan kepentingan terhadap isu tertentu. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di 

kawasan Timur Tengah terutama di Israel merupakan salah satu contoh pengaruh 

kuat dari para kelompok kepentingan di Amerika Serikat, mengingat disegala 

bentuk kebijakan luar negerinya selalu menunjukan dukungan terhadap Israel atau 

sering disebut dengan pro-Israel. 

Di sisi lain, Israel juga merupakan negara yang pandai dalam membangun 

hubungan baik dengan Amerika Serikat. Keberhasilan Israel menarik perhatian 

Amerika Serikat tidak terlepas dari peran organisasi pro-Israel yang ada di Amerika 

Serikat yaitu AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee), yang 

merupakan tipologi dari kelompok identitas tertentu yang mayoritas anggotanya 

                                                           
1 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal, 

Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 156 
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adalah warga Amerika Serikat berdarah Yahudi. Kekuatan AIPAC sudah tidak 

diragukan lagi dan diketahui oleh masyarakat Amerika Serikat. 

Dalam setiap periode kepemimpinan di Amerika Serikat, setiap kebijakan 

presiden di negara Amerika Serikat banyak yang berkaitan dengan legitimasi-

ligitimasi tindakan Israel. Amerika Serikat yang super power itu dibuat tidak dapat 

berkutik ketika dihadapkan pada kepentingan–kepentingan Israel. Amerika Serikat 

akan selalu memperjuangkan kepentingan Isarel. Dukungan Amerika Serikat ini 

terlihat jelas ketika pada tahun 2002, George Bush memberikan pernyataan pada 

media bahwa ia meyakini perdana menteri Israel, yakni Ariel Sharon adalah 

seorang yang cinta damai. Padahal serangan Israel ke Palestina pada saat itu telah 

menimbulkan ribuan nyawa hilang. Dukungan lain juga ditunjukkan oleh ketua 

senat Amerika Serikat Tom Daschel, yang dengan terang–terangan mengatakan 

bahwa Amerika Serikat akan selalu menjadi sahabat terbaik bagi Israel selama ia 

menjabat.2 

Contoh lain dari pengaruh kepentingan Israel terhadap kebijakan Amerika 

Serikat adalah kebijakan Perang Irak pada masa presiden George Bush. 

Kuncahyono menyebutkan bahwa salah satu pendorong terjadinya perang di Irak 

tersebut adalah untuk menjamin keamanan dan keberadaan Israel di Timur Tengah. 

Kebijakan lain yang terbukti bias adalah sikap Amerika Serikat terhadap senjata 

nuklir yang jelas jelas dimiliki Israel.3 Jika pada Irak yang hanya diduga memiliki 

senjata pemusnah massal Amerika Serikat bertindak tegas dengan mengobarkan 

                                                           
2Herry Nurdi, Lobi Zionis  Dan Rezim Bush, Jakarrta: Hikmah, November 2006, h. 67 
3Trias Kuncahyono, Jerusalem, Jakarta: Penerbit Kompas, 2012, h.  23  
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perang, maka pada Israel yang jelas jelas memiliki senjata pemusnah massal 

Amerika Serikat tidak hanya membiarkan namun bahkan cenderung mendukung. 

Hal ini terlihat dari bantuan militer Amerika Serikat pada Israel yang selalu besar 

dari tahun ke tahun.4 

Pada masa pemerintahan Barack Obama, banyak masyarakat internasional 

terutama penduduk Palestina yang menaruh pengharapan besar terhadap Barack 

Obama. Hal tersebut dikarenakan latar belakang Barack Obama yang berasal dari 

keluarga Muslim dan pernah tinggal di negara mayoritas Muslim, yaitu Indonesia. 

Namun pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat masih 

banyak yang bersifat pro-Israel.  Dalam sebuah wawancara dengan Chicago Jewish 

News, Barack Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap akan menjadi 

negara yang mendukung penuh seluruh tindakan Israel di Timur Tengah selama 

Israel masih menjadi negara Yahudi. Menurut Barack Obama, Israel merupakan 

manifestasi aliansi terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Barack Obama 

menambahkan bahwa selama warga Palestina dan Israel dapat hidup damai, maka 

lebih baik warga Palestina berhenti untuk memperjuangkan negaranya kembali.5 

Kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Palestina inilah 

yang lantas ingin penulis kaji dalam penelitian ini. Penelitian ini ingin meneliti 

bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel pada masa 

pemerintahan Barack Obama dan faktor faktor yang mendorong kebijakan itu 

                                                           
4Diakses dalam:  http://www.ifamerikcansknew.org/stat/usaid.html, 10 Desember 2015, pukul 20.30 

WIB 
5Taufik Rahman, Obama: Tentang Israel, Islam, dan Amerika, Jakarta Selatan: Penerbit Mizan, 

2008, h. 79 

http://www.ifamerikcansknew.org/stat/usaid.html


5 
 

muncul, terutama mengenai kebijakan bantuan pasokan persenjataan terhadap 

Israel, dukungan terhadap program nuklir Israel, kebijakan terkait dukungan 

Amerika Serikat terhadap program pemberantasan terorisme, konflik genjatan 

senjata Israel di jalur Gaza serta kebijakan ekonomi Amerika Serikat di Israel. 

Penelitian ini lantas penulis jadikan sebagai tugas akhir dalam menempuh kuliah di 

program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penelitian ini kemudian berjudul ‘Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

Terhadap Israel Pada Masa Pemerintahan Barack Obama’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diperlukan guna sebagai pertanyaan dasar yang 

mengarah terhadap jawaban-jawaban dalam penelitian ini. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat terhadap Israel pada masa pemerintahan Barack Obama ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Penelitian  ini dibuat guna memenuhi tugas akhir (skripsi) sebagai syarat 

kelulusan Program Studi Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan penulis dalam 

merampungkan sebuah penelitian. 
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c. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

terhadap Israel di masa pemerintahan Barack Obama 

d. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi kebijakan-kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama. 

e. Untuk mengetahui pro dan kontra kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama. 

f. Untuk mengetahui keunggulan dampak positif dan negatif kebijakan-

kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack 

Obama. 

1.3.2  Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini penulis bagi menjadi dua, yaitu: 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menyumbang sedikit ilmu 

pengetahuan dan rujukan teori bagi siapapun saja yang ingin membahas isu seputar 

topik permaslahan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya 

pada masa  pemerintahan Barack Obama. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

a. Melatih kemampuan penulis dalam menyusun sebuah penelitian 

berdasarkan panduan yang benar. 
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b. Membuat relasi penulis lebih luas karena proses pencarian data dan 

referensi. 

c. Meningkatkan level pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri 

suatu negara yang berhubungan dengan negara lainnya, khususnya dalam 

kasus kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa 

pemerintahan Barack Obama. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dibutuhkan guna sebagai informasi tambahan bagi 

para pembaca terkait penelitian-penelitian serupa yang erat relevansinya dengan 

penelitian penulis. Selain itu, kegunaan lainnya adalah untuk meminimalisir 

kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Penulis juga sedikit mengulas 

penilitian-penelitian sebelumnya yang membahas seputar isu-isu yang saling 

berkaitan dengan penelitian penulis.  

Penelitian terdahulu pertama adalah penelitian dari Alfian Nurrohman 

yang berjudul ‘Rasionalitas Politik Rezim Barrack Obama DalamKebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat Terhadap Proses Perdamaian Palestina-Israel’.6 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas seputar 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama 

terkait isu konflik antara Israel dan Palestina.  

                                                           
6Alfian Nurrohman, Politik Rezim Barrack Obama DalamKebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

TerhadapProses Perdamaian Palestina-Israel, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2013. 
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Persamaan penelitian penulis dengan penelitian pertama ini terdapat pada 

topik besar yang diambil, yaitu seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada 

masa pemerintahan Barack Obama. Perbedaanya terdapat pada objek penelitian 

secara khusus. Objek penelitian ini hanya terfokus pada kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat terkait terkait konflik Palestina dan Israel pada masa pemerintahan 

Barack Obama, sedangkan penelitian penulis membahas seputar kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terhadap Israel 

secara umum, baik secara ekonomi maupun politis. 

Penelitian kedua adalah penelitian dari Rizky Hadi Alfian yang berjudul 

‘Upaya American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Dalam Mempengaruhi 

Kebijakan Amerika Serikat Atas Isu Nuklir Iran’.7 Penelitian ini merupakan 

penelitian yang berbentuk jurnal yang membahas seputar Isu manifestasi lobi 

Yahudi melalui American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu nuklir di Iran. 

Upaya yang dilakukan AIPAC untuk menentang pengayaan program nuklir Iran 

terlihat pada lobi yang dilakukannya melalui memo pertamanya pada tanggal 30 

Maret 2006 yang menyinggung dan menekan kongres agar terus memberi tekanan 

kepada Iran dan meminta pada Dewan Keamanan PBB agar memberikan ketegasan 

pada sanksi yang akan dijatuhkan bagi Iran. 

                                                           
7Rizky Hadi Alfian, Upaya American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Dalam 

Mempengaruhi Kebijakan Amerika Serikat Atas Isu Nuklir Iran, Jurnal, Vol. 3, No. 3, Unmul, 2015, 

diakses dalam: http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/532.-Rizky-

Hadi-A-1002045017.pdf, 15 Oktober 2016, pukul 15.00 WIB. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/532.-Rizky-Hadi-A-1002045017.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/532.-Rizky-Hadi-A-1002045017.pdf
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pola atau 

topik besar dari penelitian ini. Topik besar dalam penelitian ini adalah kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat. Perbedaannya terdapat pada tema khususnya. 

Penelitian ini membahas seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap 

isu nuklir Iran yang dipengaruhi oleh AIPAC, sedangkan penelitian penulis 

membahas seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel secara 

umum, baik secara ekonomi maupun politis. 

Penelitian ketiga adalah penelitian Widyadara Ayu yang berjudul 

‘Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Krisis Politik Suriah Era 

Barack Obama’.8 Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk skripsi yang 

membahas seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Suriah 

pada era Barack Obama yang meliputi kebijakan resolusi konflik dan bantuan luar 

negeri. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri 

Barack Obama terhadap konflik Suriah sangat bermuatan kepentingan nasional 

karena mempunyai tujuan ekonomi, diantaranya adalah melindungi aset sumber 

daya minyak di Suriah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pola atau 

topik besar yang dibahas yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

Perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini secara khusus 

membahas seputar kebijakan luar negeri Barack Obama terhadap konflik Suriah, 

                                                           
8Widyadara Ayu, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Krisis Politik Suriah Era 

Barack Obama, skripsi, Jurusan Hubungan Internasional Univ. Hasanuddin, 2014, diakses dalam: 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12363/Widyadara%20Ayu%20Savitri.pd

f;sequence=1, 12 Oktober 2016, pukul 12.20 WIB. 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12363/Widyadara%20Ayu%20Savitri.pdf;sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12363/Widyadara%20Ayu%20Savitri.pdf;sequence=1
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sedangkan penelitian penulis membahas seputar kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terhadap Israel. 

Penelitian keempat adalah penelitian dari Dhwani Adhyatmika 

Nandanaardi yang berjudul ‘Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah 

dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012’.9 Penelitian ini merupakan penelitian 

berbentuk jurnal yang membahas seputar kebijakan luar negeri Rusia terhadap 

konflik Suriah. Layaknya Amerika Serikat, kebijakan luar negeri Rusia juga dilatar 

belakangi oleh kepentingan nasional negara ini yang ingin menjadi negara yang 

berpengaruh di kawasan Timur Tengah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada topik 

besar penelitian yang sama-sama membahas seputar kebijakan luar negeri suatu 

negara yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Perbedaanya terdapat pada 

objek penelitian. Objek penelitian ini secara spesifik membahas seputar kebijakan 

luar negeri Rusia terhadap Suriah, sedangkan penelitian penulis membahas seputar 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel pada era Barack Obama. 

Penelitian kelima adalah penelitian Arnold Arswenda Kusuma yang 

berjudul ‘Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Dalam Mengatasi Gerakan 

Terorisme Internasionaldi Afghanistan’.10 Penelitian ini merupakan penelitian 

                                                           
9Dhwani Adhyatmika Nandanaardi, Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah 

dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012, Jurnal, Vol 2, No. 1, Jurusan Hubungan Internasional Univ. 

Airlangga 2014, diakses dalam: http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

jgsf992ca25552full.pdf, 17 Oktober 2016, pukul 17.00 WIB 
10Arnold Arswenda Kusuma, Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Dalam Mengatasi Gerakan 

Terorisme Internasional di Afghanistan, JURNAL Vol. 1, No. 1, Jurusan Hubungan Internasional, 

Unmul, 2015, diakses dalam: http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2015/08/229.-Arnold-Arswenda-K-1002045004.pdf, 16 Oktober 2016, pukul 20.30 

WIB.  

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgsf992ca25552full.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgsf992ca25552full.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/229.-Arnold-Arswenda-K-1002045004.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/229.-Arnold-Arswenda-K-1002045004.pdf
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berbentuk jurnal yang membahas seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

dalam memberantas terorisme di Afghanistan pasca tragedi 11 September 2001. 

Seperti yang kita ketahui, banyak langkah kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

pada masa itu seperti mengirimkan pasukan militer ke Afghanistan dan lain 

sebagainya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tema 

besar yang sama-sama membahas seputar kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

Perbedaanya terdapat pada target kebijakan luar negeri tersebut. Dalam penelitian 

ini, target kebijakan luar negerinya adalah Afghanistan, sedangkan penelitian 

penulis adalah Israel. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis/Judul 

Penelitian 

Alat Analisa Isi Penelitian 

1. Alfian Nurrohman/ 

Rasionalitas Politik 

Rezim Barrack Obama 

Dalam Kebijakan Luar 

Negeri Amerika Serikat 

Terhadap Proses 

Perdamaian Palestina-

Israel 

Politically Rational 

Theory of Foreign Policy 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yang berbentuk 

skripsi yang membahas 

seputar kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat 

pada masa pemerintahan 

Barack Obama terkait isu 

konflik antara Israel dan 

Palestina. Penelitian ini 

hanya terfokus pada isu 

konflik Israel dan 

Palestina. 

2. Rizky Hadi /Upaya 

American Israel Public 

Affairs Committee 

(AIPAC) Dalam 

Mempengaruhi 

Kebijakan Amerika 

Serikat Atas Isu Nuklir 

Iran. 

Konsep Lobi, Konsep 

Kelompok Kepentingan,  

Konsep Kebijakan Luar 

negeri. 

Penelitian ini membahas 

seputar American Israel 

Public Affairs Committee 

(AIPAC) yang 

mempengaruhi kebijakan 

luar negeri Amerika 

Serikat terhadap isu 

nuklir di Iran. Upaya 

yang dilakukan AIPAC 
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untuk menentang 

program Pengayaan 

nuklir Iran terlihat pada 

lobi yang dilakukannya 

melalui memo 

pertamanya 

pada tanggal 30 Maret 

2006 yang menyinggung 

dan menekan kongres 

agar terus memberi 

tekanan kepada Iran dan 

meminta pada Dewan 

Keamanan PBB 

agar memberikan 

ketegasan pada sanksi 

yang akan dijatuhkan 

bagi Iran. 

3 Widyadara Ayu/ 

Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat 

Terhadap Krisis Politik 

Suriah Era Barack 

Obama 

Konsep Kepentingan 

Nasional 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yang berbentuk 

skripsi yang membahas 

seputar kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat 

terhadap konflik Suriah 

pada era Barack Obama 

yang meliputi kebijakan 

resolusi konflik dan 

bantuan luar negeri. 

Dalam penelitian ini juga 

dijelaskan bahwa dalam 

kebijaka-kebijakan luar 

negeri Barack Obama 

terhadap konflik Suriah 

sangat bermuatan 

kepentingan nasional 

karena mempunyai tujuan 

ekonomi, diantaranya 

adalah melindungi aset 

sumber daya minyak di 

Suriah. 

4 Dhwani Adhyatmika 

/Kebijakan Luar Negeri 

Rusia Terhadap Suriah 

dalam Konflik Suriah 

Tahun 2011-2012. 

Konsep Kebijakan Luar 

Negeri 

 Penelitian ini membahas 

seputar kebijakan luar 

negeri Rusia terhadap 

konflik Suriah. Layanya 

Amerika Serikat, 

kebijakan luar negeri 

Rusia juga dilatar 
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belakangi oleh 

kepentingan nasional 

negara ini yang juga ingin 

menjadi negara yang 

berpengaruh di kawasan 

Timur Tengah. 

 

5 Arnold Arswenda/ 

Kebijakan Pemerintah 

Amerika Serikat Dalam 

Mengatasi Gerakan 

Terorisme Internasional 

di Afghanistan.   

Konsep Terorisme dan 

Kebijakan Luar Negeri 

Penelitian ini merupakan 

penelitian berbentuk 

jurnal yang membahas 

seputar kebijakan luar 

negeri Amerika dalam 

memberantas terorisme di 

Afganistan pasca tragedi 

11 September 2001. 

Seperti yang kita ketahui, 

banyak langkah kebijakan 

luar negeri Amerika 

Serikat pada masa itu, 

seperti mengirimkan 

pasukan militer ke 

Afghanistan dan lain 

sebagainya. 

6 Mohammad Miqdad 

201110360311165/ 

Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat 

Terhadap Israel Pada 

Masa Pemerintahan 

Barack Obama 

Konsep Kepentingan 

Nasional dan Kebijakan 

Luar Negeri 

Penelitian ini membahas 

seputar kebijakan 

Amerika Serikat pada 

masa pemerintahan 

Barack Obama terhadap 

Israel yang bermuatan 

politik dalam bidang 

keamanan dan ekonomi. 

Tujuannya menggunakan 

Israel sebagai 

representasi proyeksi 

kekuatan Amerika 

Serikat. 

 

1.5 Teori/Konsep 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua konsep 

yang juga dikenal dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Konsep tersebut 

adalah konsep kepentingan nasional atau national interest dan konsep kebijakan 
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luar negeri atau foreign policy. Menurut penulis, kedua konsep diatas sangat sesuai 

untuk digunakan sebagai alat analisa dalam kasus kabijakan luar negeri Amerika 

Serikat terhadap Israel pada era presiden Barack Obama. 

1.5.1 Kepentingan Nasional 

Kepentingan nasional sendiri menurut Hans Morgenthau adalah seluruh 

aspek yang dianggap sebagai entitas independen yang berhubungan dengan tujuan 

utama sebuah negara. Karena sifatnya yang independen, kepentingan nasional 

sebuah negara sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh suatu kelompok tertentu 

dan negara-negara lain.11  

Secara umum, tujuan dari kepentingan nasional sendiri adalah untuk 

melindungi identitas negara, kebudayaan negara, ekonomi negara dan warga 

negara. Selain itu, kepentingan nasional sebuah negara juga bertujuan untuk 

membuat warga negaranya tetap hidup aman dan sejahtera. Konsep kepentingan 

nasional diimplementasikan oleh sebuah negara agar negara tersebut dapat 

dihormati dan dapat bertahan dalam ranah politik internasional.12 

Pada dasarnya, konsep kepentingan nasional merupakan konsep turunan 

dari realisme klasik. Konsep kepentingan nasional menjadi semakin terkenal sejak 

berakhirnya masa Perang Dingin guna melindungi identitas nasional. Pada masa 

sekarang, upaya melindungi identitas nasional bukan satu-satunya kepentingan 

nasional yang paling fundamental layaknya pada akhir Perang Dingin, kepentingan-

kepentingan nasional lainnya yang dipaparkan Hans Morgenthau yang penulis 

                                                           
11National Interest, merriam webster dictionary,  diakses dalam: http://www.merriam-

webster.com/dictionary/national%20interest, 19 Oktober 2016, pukul 15.20 WIB. 
12Erwin von den Steinen, National Interest and International Aviation, Netherland: Kluwer Law 

International, 2006, h. 22. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/national%20interest
http://www.merriam-webster.com/dictionary/national%20interest
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bahas di atas juga merupakan hal-hal fundamental yang juga harus dicapai oleh 

setiap negara. 

Karena seluruh unsur dari konsep kepentingan nasional sangat bersifat 

fundamental, sebuah negara haruslah melandaskan setiap kebijakan yang akan 

diputuskan berdasarkan konsep kepentingan nasional, agar nantinya kebijakan 

tersebut dapat menghasilkan output yang positif bagi negara yang bersangkutan.  

Relevansi konsep kepentingan nasional dengan penelitian penulis terdapat 

pada upaya pemerintah Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama, 

yang mengimplementasikan kebijakan luar negerinya terhadap Israel demi 

kepentingan nasionalnya. Refleksi kepentingan nasional tersebut dapat penulis 

temukan melalui kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi dengan 

menjadikan Israel sebagai representasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan lain 

sebagainya. 

1.5.2 Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri atau foreign policy merupakan salah satu bidang 

kajian studi hubungan internasional. Kebijakan luar negeri merupakan suatu studi 

yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi 

juga aspek-aspek internal suatu negara.13Negara, sebagai aktor yang melakukan 

kebijakan luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan 

internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran 

pentingnya dalam hubungan internasional. 

                                                           
13James N.Rosenau, Gavin Boyd dan  Kenneth W. Thompson, World Politics: An Introduction. New 

York: The Free Press, 1976, h.  15. 
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Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari 

lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang memengaruhi kebijakan luar 

negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses 

konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan 

luar negeri suatu negara mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung 

dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan 

yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.14 

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit 

politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional 

spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.15 Kebijakan luar 

negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk 

mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun 

kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentutakan oleh siapa yang 

berkuasa. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor 

dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah 

kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.16 

Menurut James Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya 

suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan 

                                                           
14James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press, 1980, h. 

171-173. 
15Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Abardin, 1999,  h. 5 
16 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,  Jakarta: LP3ES, 

1994, h. 184. 
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memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.17 Kebijakan luar negeri 

menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup 

suatu negara.18Lebih lanjut, menurut James Rosenau, apabila kita mengkaji 

kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas 

dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal 

(eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal 

seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan 

aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, 

hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.19 

Meminjam istilah dari Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus 

praktisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa foreign policy 

begins when domestic policy ends.20  Dengan kata lain, studi kebijakan luar negeri 

berada pada intersection antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan 

aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu, studi 

kebijakan luar negeri tidak dapat menisbakan struktur dan proses baik dari sistem 

internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik. Dari 

pernyataan di atas, sulit bagi kita untuk memisahkan antara kebijakan luar negeri 

dengan politik dalam negeri. 

Relevansi konsep kebijakan luar negeri dengan konsep sebelumnya sudah 

sangat jelas penulis jabarkan, karena seperti yang dijelaskan diatas oleh beberapa 

                                                           
17James N.Rosenau, Gavin Boyd dan  Kenneth W. Thompson, Op.Cit., h. 27 
18Ibid., h. 32 
19Ibid.,h. 15 
20Wolfram F. Hanrieder, Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York: David 

Mc Kay Co., 1971, h.  22. 
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pengamat politik bahwa kebijakan luar negeri merupakan manifestasi dari 

kepentingan nasional sebuah negara. Dalam kasus kebijakan luar negeri Barack 

Obama terhadap Israel, tentu di dalamnya mengandung aspek kepentingan nasional 

Amerika Serikat yang sejalan dengan tujuan jangka panjang negara. 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Model Penelitian 

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian 

deskriptif. Penelitian model ini merupakan penelitian yang nantinya akan 

mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Artinya penelitian model ini 

sangat cocok diterapkan untuk menggambarkan mekanisme isu yang telah terjadi 

secara mendetail.21 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Layaknya penelitian pada umumnya, dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data yang penulis peroleh dari library research yang berasal dari 

buku, jurnal online maupun offline, situs resmi, film atau video dokumenter, dan 

sumber-sumber akurat lainnya. Teknik pengumpulan data ini penulis pilih untuk 

mempermudah perampungan materi. Data hasil dari teknik ini selanjutnya disebut 

data sekunder. 

1.6.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik 

analisis kualitiatif karena sebagian besar data empiris yang penulis sajikan dalam 

                                                           
21W. Gulo, Metodelogi Penelitian, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 19-20 
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penelitian ini, merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. 

Dalam teknik analisis ini, alur yang penulis tempuh dimulai dari reduksi data, 

penyajian data dan kemudian menarik kesimpulan. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini penulis batasi pada kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama di Israel secara 

umum, baik secara politis maupun ekonomi. kebijakan politis yang akan penulis 

bahas adalah kebijakan tentang program pemberantasan terorisme, bantuan pasokan 

persenjataan dan dukungan terhadap program nuklir, sedangkan kebijakan ekonomi 

yang akan penulis bahas adalah seputar kebijakan ekonomi dalam kerjasama 

teknologi antara Amerika Serikat dan Israel.  

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini penulis batasi mulai dari tahun 2009 

hingga 2015. Rentang tersebut penulis merasa cukup rasional untuk dipilih, 

mengingat Barack Obama resmi menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 

2009 dan pada tahun 2015 merupakan batas akhir tahun penelitiaan ini. 

1.7 Argumentasi Dasar 

Berdasarkan pemahaman latar belakang masalah yang telah dijelaskan, 

maka dalam penelitian skripsi ini penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat terhadap Israel pada masa pemerintahan Barack Obama bersifat 

afirmatif, yakni mendukung, dengan menekankan kepentingan nasional sebagai 
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dasar kebijakan luar negerinya. Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan 

mencakup program pemberantasan terorisme dan kebijakan bantuan pasokan 

persenjataan di Israel. Kebijakan lainnya seperti dukungan terhadap program nuklir 

Israel yang cenderung bertujuan untuk meningkatkan level pengetahuan 

masyarakat internasional bahwa Israel merupakan manifestasi representasi 

Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah yang akan menjadi instrumen Amerika 

Serikat dalam menghadapi negara-negara Timur Tengah yang ingin melawan 

Amerika Serikat. 

Kebijakan lain yang juga akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

kebijakan kerjasama ekonomi yang meliputi kerjasama di bidang teknologi, 

perdagangan dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibahas guna semakin memperluas 

cakupan pembahasan penulis terkait kebijakan Amerika Serikat pada masa 

pemerintahan Barack Obama. Inti dari semua kebijakan Amerika Serikat pada 

periode ini adalah untuk menjadikan Israel sebagai proyeksi kekuatan Amerika 

Serikat di Timur Tengah. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam panduan terkait penulisan skripsi, sistematika penulisan diperlukan 

agar alur penulisan penelitian lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan juga 

bertujuan untuk membuat struktur penulisan skripsi ini lebih menarik. Selain itu, 

sistematika penulisan berguna untuk mempermudah pembahasan penelitian skripsi 

ini. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian skripsi penulis: 
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