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BAB II 

KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP 

ISRAEL 

Dalam bab II ini akan membahas seputar gambaran umum tentang 

hubungan Amerika Serikat dan Israel serta gambaran sederhana seputar lobi-lobi 

Yahudi di Amerika Serikat. Selanjutnya, bentuk pengaruh dari lobi Yahudi di 

Amerika Serikat juga akan dijelaskan di bab II. Gambaran umum seputar hubungan 

Amerika Serikat dan Israel juga akan penulis jelaskan berdasarkan konteks global.  

Dalam bab II ini juga akan dijelaskan aspek strategis negara Israel bagi 

Amerika Serikat. Tentunya Amerika Serikat mempunyai faktor-faktor  yang 

melatar belakangi setiap kebijakannya di Israel, termasuk di dalamnya adalah 

faktor-faktor yang menstimulasi Amerika Serikat untuk menjadi negara yang sangat 

dekat dengan Israel. 

2.1 Kepentingan Kelompok Yahudi Di Amerika Serikat 

Hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Israel pada dasarnya 

merupakan salah satu manifestasi relasi Amerika Serikat dalam menjalin hubungan 

dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Layaknya hubungan dengan 

negara Timur Tengah lainnya, hubungan Amerika Serikat dengan Israel juga 

memiliki tujuan tertentu. Jika hubungan Israel dengan negara-negara Arab di Timur 

Tengah sangat dekat pada kepentingan dalam sektor SDA (Sumber Daya Alam) 

berupa minyak dan gas, namun hubungan Amerika Serikat dan Israel lebih 
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cenderung pada bentuk appresiasi Amerika terhadap Israel sebagai salah satu 

negara yang dianggap paling demokratis di Timur Tengah22

Pada dasarnya, hubungan Amerika Serikat dan Israel telah terjalin sejak 

proklamasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Amerika Serikat disebut sebagai 

negara pertama di dunia (termasuk Inggris) yang telah mengakui kemerdekaan 

Israel 15 menit setelah proses proklamasi. Banyak pengamat politik internasional 

pada waktu itu yang menilai hubungan Amerika Serikat dengan Israel merupakan 

hubungan yang dilematis. Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Israel 

dengan tetap mempertahankan hubungan dengan negara-negara Arab yang 

notabene anti Israel. Oleh karena itu, Amerika Serikat selalu disangkut pautkan 

dalam berbagai isu yang berkaitan dengan konflik antara Israel dan Arab.23

Sejak proklamasi kemerdekaan Israel, Amerika Serikat telah mendirikan 

kedutaan besar resmi di Tel Aviv sebagai bukti keseriusan dalam menjalin 

hubungan diplomatik, begitu juga sebaliknya. Setelah sama-sama mendirikan 

kedutaan besar di masing-masing negara, Amerika Serikat dan Israel kemudian 

semakin mengukuhkan hubungan bilateralnya. 

Salah satu faktor yang menyebabkan hubungan bilateral antara Amerika 

Serikat dan Israel terjalin begitu dekat karena banyaknya kelompok-kelompok etnis 

Yahudi di Amerika Serikat. Kaum Yahudi sendiri mulai membanjiri Amerika 

                                                           
22Sri Winingsih, Kebijakan-Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, diakses dalam: 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778-Kebijakan%20luar%20negeri-Analisis.pdf, 

30 Oktober 2016, pukul 21.30 WIB. 
23Departement Luar Negeri AS, Garis Besar Sejarah Amerika Serikat, Diterjemahkan oleh: 

Michelle Anugerah,  Jakarta: Kedubes AS, 2005, h. 293 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778-Kebijakan%20luar%20negeri-Analisis.pdf
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Serikat sejak awal abad ke-19. Kebanyakan mereka datang dari Jerman, Inggris, 

dan Rusia. Dari Eropa mereka tidak hanya membawa kultur dan kepandaian, namun 

juga modal dalam jumlah besar.24

 Dari modal serta kepandaian inilah kemudian mereka mengembangkan 

bisnis di negeri Paman Sam tersebut. Kini, hampir semua lini bisnis di Amerika 

Serikat mereka kuasai. Terutama di bidang perbankan, pasar modal, teknologi 

informasi, media, film, dan retail. 

Jonathan Silverman dalam artikelnya yang berjudul  Jewish Dominance of 

America-Facts Are Facts, menggambarkan bahwa keadaan Amerika Serikat di 

penghujung abad ke-20, tak ubahnya seperti Jerman pada tahun 1924. Pada saat itu, 

jumlah Yahudi yang berkisar hanya 1% dari warga Jerman telah mampu menguasai 

lebih dari separo arus perekonomian Jerman, begitu juga yang terjadi di Amerika 

Serikat. Bangsa Yahudi sebagai etnis minoritas telah berhasil mengontrol sekitar 

70% dari aset kekayaan negara (per tahun 1999).25

Sejak pertengahan abad ke-19 hingga saat ini, etnis Yahudi masih menjadi 

pemeran utama dalam bidang keuangan Amerika Serikat. Sejarah keterlibatan 

mereka bermula ketika para bankir Yahudi mendanai pembuatan kanal, rel kereta 

api, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Mereka kemudian terlibat dalam 

pembentukan Bank Sentral Amerika Serikat dan pembiayaan Perang Pasifik. 

                                                           
24 Peran dan Pengaruh Yahudi di Amerika, diakses dalam: 

https://afandriadya.com/2012/06/08/peran-dan-pengaruh-Yahudi -di-amerika/, 20 Oktober 2016, 

pukul 20.00 WIB. 
25 Jonathan Silverman, Jewish Dominance Of  America - Facts Are Facts, diakses dalam: 

http://www.rense.com/general59/sdom.htm, 20 Oktober 2016, pukul 20.00 WIB. 

https://afandriadya.com/2012/06/08/peran-dan-pengaruh-yahudi-di-amerika/
http://www.rense.com/general59/sdom.htm
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Hingga pertengahan abad ke-20, bankir-bankir Yahudi yang sebagian besar didanai 

oleh keluarga Rothschild, telah mengakuisisi berbagai perusahaan besar di Amerika 

Serikat. Kini hampir keseluruhan perusahaan keuangan di Wall Street dan elit-elit 

keuangan Amerika Serikat dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka antara lain : 

Agustus Belmont, Philip Speyer, Jacob Schiff, Yusuf Seligman, George Soros, 

Filipus Lehman, Jules Bache, Samuel Sachs, dan Marcus Goldman.26

Disamping sebagai praktisi, etnis Yahudi juga mendominasi jabatan-

jabatan strategis di pemerintahan Amerika Serikat. Nama-nama seperti Alan 

Greenspan, Ben Bernanke, Robert Rubin, Emmanuel Goldenweiser, Harry Dexter 

White, dan Paul Warburg, merupakan tokoh-tokoh yang telah memainkan perannya 

dalam dunia keuangan Amerika Serikat. Lewat Bank Dunia dan IMF (International 

Monetary Fund), ahli-ahli dari etnis Yahudi tersebut tidak hanya ingin 

mendominasi di Amerika Serikat saja, namun juga ingin mendominasi di dunia 

internasional.27

Dengan banyaknya orang-orang dari kelompok etnis Yahudi yang 

berpengaruh di Amerika Serikat yang kemudian membuat etnis Yahudi merasa 

sebagai etnis yang superior, meskipun eksistensi mereka hanyalah sebagai 

kelompok minoroitas disana. Pada akhirnya kelompok etnis Yahudi  yang cukup 

berpengaruh dalam sistem politik Amerika Serkat tersebut berubah menjadi 

                                                           
26 Ibid. 
27 Peran dan Pengaruh Yahudi di Amerika, Op.Cit 
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kelompok kepentingan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah Amerika 

Serikat yang selanjutnya disebut lobi Yahudi . 

Dalam hal lobi Yahudi, kelompok etnis Yahudi merupakan salah satu 

kelompok kepentingan yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Fungsi dari 

lobi Yahudi sendiri adalah untuk memengaruhi kongres, presiden, kelompok 

akademisi, media, institusi keagamaan, dan opini publik agar mereka lebih berpihak 

pada etnis Yahudi di Amerika Serikat dan terus menyuarakan dukungannya 

terhadap negara Israel sebagai negara yang menjadi hak milik etnis Yahudi .28

Hingga saat ini, kelompok kepentingan Yahudi telah mempunyai puluhan 

organisasi yang merupakan manifestasi dari lobi Yahudi di Amerika Serikat. 

Beberapa organisasi lobi Yahudi di Amerika Serikat diantaranya adalah AIPAC 

(The American Israel Public Affairs Committee), PACs (Pro-Israel Political Action 

Committees), CoP (Conference of Presidents of Major American Jewish 

Organizations), WINEP (The Washington Institute for Near East Policy), ADL 

(Anti-Defamation League), CUFI (Christians United for Israel), dan beberapa 

organisasi lainnya.29

 2.2 Kepentingan AIPAC Sebagai Organisasi Kerjasama Amerika Serikat dan 

Israel 

Seperti yang telah penulis sebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa lobi 

Yahudi mempunyai berbagai macam organisasi. Salah satu organisasi yang paling 

                                                           
28 Alisson Weir, Introduction of The Israeli Lobby, diakses dalam: 

http://www.ifamericansknew.org/us_ints/introlobby.html,  20 Oktober 2016, pukul 17.00 WIB. 
29 Ibid. 

http://www.ifamericansknew.org/us_ints/introlobby.html
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berpengaruh dalam lobi Yahudi adalah AIPAC (The American Israel Public Affairs 

Committee). AIPAC merupakan kelompok kepentingan Israel yang berdiri di 

Amerika Serikat pada awal tahun 1951 kemunculannya kelompok lobi Israel ini 

diberi nama AZCPA (American Zionist Committee for Public Affairs). AIPAC 

dibentuk oleh Isaiah Leo Kenen pada tahun 1951 dan berganti nama menjadi 

American-Israel Public Affairs Committee (atau yang disingkat AIPAC) pada tahun 

1953. Hingga saat ini, AIPAC memiliki kurang lebih 100.000  anggota yang 

tersebar luas hampir di seluruh wilayah Amerika Serikat.30

Tujuan awal didirikannya AIPAC adalah sebagai suatu bentuk kerjasama 

Amerika Serikat dengan Israel dalam bidang keamanan dan suatu upaya 

mengantisipasi adanya ancaman teroris. Seiring perkembangan global yang 

menuntut suatu negara harus bergantung dengan negara lain, maka organisasi 

AIPAC berkembang menjadi sebuah organisasi yang tidak hanya berpengaruh 

dalam bidang keamanan saja, melainkan juga dalam bidang pemerintahan Amerika 

Serikat. Dengan kata lain, AIPAC merupakan perpanjangan tangan dari Israel yang 

ingin meluruskan kepentingan-kepentingan dalam negerinya.31

Sejak berdirinya AIPAC, Amerika Serikat terus berkomitmen untuk 

mempertahankan kemerdekaan dan menjamin perdamaian negara Israel. 

Kerjasama-kerjasama lainpun dilakukakan oleh kedua negara guna sebagai output 

                                                           
30Mircea Windham, AIPAC: Organisasi Paling Berbahaya di Dunia, Yogyakarta : Pustaka 

Solomon, 2010, h. 10 
31Ibid., h. 10-11 
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hubungan bilateral yang baik. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama ekonomi, 

militer, ilmu pengetahuan dan teknologi.32

AIPAC sendiri mempunyai donatur dari seluruh entitas Yahudi di Amerika 

Serikat, bahkan dari dunia. Pemasukan organisasi AIPAC telah mencapai 60 juta 

dolar pertahun. Pemasukan tersebut kemudian digunakan untuk mendanai program-

program kerja AIPAC. Tak jarang AIPAC juga berkontribusi secara materil dalam 

program-program kongres.33

AIPAC selama ini telah berhasil melakukan infiltrasi terhadap bagian-

bagian penting pembuat keputusan politik Amerika Serikat. Anggota AIPAC sangat 

aktif mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintahan dan anggota kongres Amerika 

Serikat. Dengan kata lain, AIPAC berusaha mendapatkan dukungan para politisi 

Amerika Serikat untuk mendukung kaum Zionis dan setiap kepentingan–

kepentingan kaum Zionis seperti Israel. 

Bukti yang pertama dari pengaruh lobi Yahudi melalui AIPAC penulis 

ambil dari masa pemerintahan George Bush (periode sebelum Barack Obama 

menjabat). Pada masa pemerintahan George Bush, pada dasarnya kerjasama yang 

terjalin antara Amerika Serikat dan Israel lebih cenderung terekspos masalah 

politisnya dibandingng ekonominya.34

                                                           
32US Relations with Isreal, diakses dalam: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm, 30 Oktober 

2016, pukul 15.00 WIB. 
33 Alisson Weir, Op.Cit 
34Ibid. 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm
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 Namun sayangnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel pada 

masa ini lebih cenderung dilihat negatif oleh masyarakat internasional. Banyak 

masyarakat internasional menilai hubungan antara Amerika Serikat dan Israel pada 

masa George Bush lebih cenderung pada melindungi dan melegitimasikan segala 

bentuk kesalahan Israel. Sebagai contoh adalah ketika Presiden George Bush 

memutuskan untuk menyerang Irak dengan alasan negara Saddam Husein tersebut 

menyembunyikan senjata pemusnah massal dan mengancam kedamaian 

internasional. Padahal yang sesungguhnya adalah ambisi George Bush untuk 

melucuti senjata Irak dengan maksud mengeliminasi ancaman militer Arab 

terhadap Israel karena Irak adalah satu-satunya negara Arab yang pernah 

menyerang Israel dengan menggunakan rudal Scud sewaktu berlangsung Perang 

Teluk pada tahun 1991. Amerika Serikat tidak akan membiarkan negara Arab 

manapun memiliki kekuatan militer yang menyamai apalagi melebihi Israel. Selain 

itu, ambisi lain George Bush di balik penyerangannya terhadap Irak adalah faktor 

ekonomi, yaitu untuk menguasai sumber daya minyak negara tersebut. Irak 

memang sebuah negara yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar di dunia 

setelah negara Arab Saudi. Oleh sebab itu, tidaklah heran Amerika Serikat sebagai 

negara yang memboroskan banyak energi ingin menguasai Irak.35

Untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, Amerika 

Serikat dan Israel sepakat untuk melanjutkan bantuan militer FMF (Foreign 

Military Financing) setiap tahunya pada masa pemerintahan George Bush. 

                                                           
35Sri Winingsih, Op.Cit.  
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Bercermin pada komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel, 

Amerika Serikat bersedia meningkatkan bantuan militer untuk Israel disetiap 

tahunnya dalam periode 10 tahun.36

Bukti kedua dari kuatnya lobi AIPAC dapat kita ketahui dari komposisi 

entitas Yahudi di kongres (dewan legislatif Amerika Serikat) pada masa 

pemerintahan Barack Obama. Kongres Amerika Serikat yang dilantik 6 Januari 

2009 lalu berisi 8.4% etnis Yahudi walaupun hanya ada 1.7% penduduk dewasa 

etnis Yahudi di Amerika Serikat. Sementara di anggota senat, etnis Yahudi telah 

menguasainya lebih dari 13% kursi senat. Data tersebut menunjukkan bahwa lobi 

AIPAC begitu berpengaruh dalam mengususng kader etnis Yahudi ke dalam kursi 

pemerintahan. Bukti lainnya juga dapat kita lihat bahwa dari upaya AIPAC yang 

berhasil melobi di eksekutif adalah dengan mendatangkan presiden Barack Obama 

dalam sebuah AIPAC Policy Conference 4 Maret tahun 2012. Pada konvensi yang 

disaksikan langsung kurang lebih dari 13.000 warga dunia tersebut, membahas 

sebuah wacana mengenai dukungan penuh presiden Barack Obama terhadap 

AIPAC, yang telah berusaha keras dalam memperkuat hubungan Amerika Serikat 

dan Israel. Barack Obama dalam pidatonya mengatakan bahwa keamanan Israel 

adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, komitmen Amerika 

Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama lebih kuat dari pada masa 

pemerintahan presiden sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kerjasama 

                                                           
36I Putu Yahya PriyanaStrategi Aipac Dalam Menjaga Keberlanjutan Bantuan 

Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Israel 

Tahun 2009-2013 , http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9773/7323, 30 Oktober 

2016, pukul 23.00 WIB.  

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9773/7323
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militer dan intelejen yang semakin kuat, komitmen Amerika Serikat untuk 

memelihara Qualitative Military Edge, dan yang secara jelas dijelaskan oleh Barack 

Obama dalam pidatonya di Washington D.C tersebut adalah bantuan terhadap Israel 

yang terus meningkat setiap tahunnya walaupun Amerika Serikat sedang 

menghadapi krisis anggaran. Semua itu dilakukan oleh Amerika Serikat, karena 

menurut Barack Obama tidak ada keluarga atau masyarakat yang layak hidup dalam 

ketakutan.37

Kebijakan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh AIPAC berikutnya 

adalah ketika mendukung serangan Gaza pada tahun 2014.  Para pengamat politik 

internasional menyatakan bahwa dalam dukungan Amerika Serikat terkait serangan 

Israel ke Gaza tahun 2014 tersebut tidak terlepas pengaruh lobi-lobi yang 

dioperasikan oleh AIPAC di gedung putih, kongres, senat dan berbagai 

departemen-departemen eksekutif di Amerika Serikat. Paul Findley dalam bukunya 

‘Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel’ 

mengemukakan pengaruh kuatnya lobi AIPAC di Amerika Serikat. Dikemukakan 

bahwa di antara begitu banyak organisasi pro Israel, tidak ada yang diorganisir 

secara lebih baik, lebih aktif, atau lebih kuat dibanding AIPAC. Hal ini dikarenakan 

komite urusan publik Israel-Amerika yang menjadi lobi utama yang mendukung 

Israel di Amerika Serikat sejak tahun 1951. Menurut Paul Findley, efektifitas 

kuatnya lobi AIPAC didukung oleh kekuatan anggaran belanja tahunannya yang 

                                                           
37 I Putu Yahya Priyana, Strategi Aipac Dalam Menjaga Keberlanjutan Bantuan 

Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Israel 

Tahun 2009-2013 , http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9773/7323, 30 Oktober 

2016, pukul 23.00 WIB. 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9773/7323
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mencapai 15 juta dolar, kira-kira 50.000 anggota pemberi iuran, dan selain markas 

besarnya di Washington D.C juga terdapat beberapa kantor lain di delapan kota. 

Pada tahun 1887 media koran harian Amerika Serikat, New York Times melaporkan 

bahwa AIPAC telah menjadi kekuatan utama dalam menyusun kebijakan Amerika 

Serikat di Timur Tengah. Organisasi ini telah meraih kekuasaan untuk 

memengaruhi pemilihan kandidat presiden, menghalangi praktis setiap penjualan 

senjata ke sebuah negara Arab serta bertindak sebagai katalisator bagi hubungan 

militer yang erat antara Pentagon dan angkatan bersenjata Israel.38

Bukti lainnya dari pengaruh kuatnya lobi AIPAC terhadap kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat terlihat ketika Amerika Serikat menjatuhkan sangsi 

ekonomi terhadap Iran. Israel sendiri merupakan salah satu negara yang begitu 

khawatir dengan ancaman program nuklir Iran.  Hasilnya pada tanggal 31 Juli 2013, 

kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-undang “Iranian Nuclear 

Prevention Act (H.R 850)”yang memiliki fokus pada penguatan sanksi terhadap 

Iran, memperluas sanksi finansial dan menargetkan pelanggaran hak asasi manusia 

di Iran. Selain itu pada tanggal 19 Desember 2013, diperkenalkan sebuah rancangan 

undang-undang yang berjudul “Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013” yang 

ditujuakan kepada senat. Fokus utama dalam rancangan undang-undang tersebut 

adalah penetapan kekuatan sanksi terhadap kelanjutan program nuklir Iran. AIPAC 

memiliki pendapat bahwa melalui jalur legislatif merupakan cara yang dinilai 

memberikan keefektifan bagi lobi AIPAC.  

                                                           
38 Paul Findly, Diplomasi Munafik Ala Yahudi : Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel, Bandung: 

Penerbit Mizan, 1995, h. 145   
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Presiden Barrack Obama sendiri masih menunggu hasil lanjutan dari 

diplomasi sebelumnya dengan negara P5 + 1 dimana negara Iran menginginkan 

upaya lanjutan dari jalur diplomatik. Karena AIPAC merasa bahwa jeda waktu yang 

diberikan untuk Iran akan membuat negara tersebut melanjutkan pembuatan 

program nuklirnya, maka melalui senator Robert Menendez dan Mark Kirk yang 

mendukung upaya AIPAC dalam menghentikan program nuklir Iran berhasil 

meloloskan rancangan undang undang, yakni “Nuclear Weapon Free Iran Act of 

2013” merupakan inspirasi rancangan penetapan sanksi baru dari AIPAC yang 

memiliki peranan penting. Robert Menendez mendukung penuh upaya pemberian 

sanksi bagi Iran terkait program nuklirnya melalui ketetapan undang-undang 

tersebut pada tahun 2013. Penetapan sanksi tersebut bermaksud untuk memperluas 

cakupan sanksi yang meliputi sektor energi Iran, perdagangan minyak, dan sarana 

ekspor-impor serta pertambangan. Dengan demikian, penetapan sanksi tersebut 

memungkinkan Barack Obama untuk menggunakan kewenangannya 

menangguhkan penerapan sanksi selama berlangsungnya perundingan mengenai 

kelanjutan program nuklir Iran, meskipun Barack Obama harus menyerahkan 

laporan ke kongres setiap 30 hari sekali untuk menjelaskan persoalan komitmen 

Iran terhadap pasal-pasal kesepakatan Jenewa dan terhadap syarat-syarat lain, 

seperti menghentikan dukungan atau tindakan teroris terhadap target-target 

Amerika Serikat. 

AIPAC telah sering disebut-sebut dalam berbagai survei sebagai salah satu 

kelompok lobi paling berpengaruh dalam politik Amerika Serikat. Kedekatan 

AIPAC dengan anggota kongres Amerika Serikat dan pihak–pihak yang terkait 
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dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan unsur penting 

dalam kesuksesan lobi Yahudi. Lobi AIPAC telah mampu membuat Amerika 

Serikat meningkatkan bantuan dan dukungan Amerika Serikat kepada Israel 

terutama bantuan militer, yang merupakan prioritas utama bagi AIPAC dalam 

melancarkan lobi-lobinya. Jhon Mearsheimer dan Stephen Walt dalam buku 

mereka yang berjudul ‘Dahsyatnya Lobi Israel’ menyimpulkan bahwa AIPAC 

merupakan organisasi lobi paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dikemukakan 

bahwa semua kebijakan pro-Israel oleh Amerika Serikat tidak terlepas dari peran 

lobi yang dijalankan oleh AIPAC. Begitu signifikannya pengaruh AIPAC hingga 

setiap kandidat presiden, senator serta kongres harus menyatakan komitmen dan 

dukungan terhadap Israel jika ingin terpilih dan menang dalam pemilu. Ironisnya, 

tidak seorangpun yang cenderung mengkritik Israel.39

Data-data yang penulis jabarkan di atas hanya sebagain dari realitas lobi 

Yahudi dengan menggunakan instrumen AIPAC. Kepentingan AIPAC sendiri akan 

tetap berbanding lurus dengan kepentingan nasional negara Israel.  Dalam konteks 

ini dapat dilihat bagaimana Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan 

bersama dimana kedua negara tersebut memiliki ketergantungan satu sama lain. 

Israel membutuhkan sekutu yang kuat yang mampu menjamin keamanan Israel dari 

musuh-musuhnya di Timur Tengah, begitu juga dengan Amerika Serikat yang 

membutuhkan sekutu kuat dan dapat dipercaya untuk menjaga kepentingan 

                                                           
39  Jhon J. Mearsheimer, Stephen M.Walt, The Israel Lobby and U.S Foreign Policy, edisi Bahasa 

Indonesia Dahsyatnya Lobi Israel, diterjemahkan oleh Alex Tri Kantjono Widodo, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal 3-7.   



36 
 

Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi, dalam hal ini AIPAC sebagai salah satu 

kelompok kepentingan di Amerika Serikat memiliki posisi yang kuat dalam 

perannya melobi pembuat kebijakan Amerika Serikat, dengan donasi yang besar, 

yaitu AIPAC bekerjasama dengan  banyak politisi yang berada dikongres dengan 

memberikan dana dalam berbagai hal seperti sumbangan dana terhadap suatu 

kebijakan yang akan dibuat maupun sumbangan pendanaan kampanye seorang 

politisi agar saat terpilih menjabat di kongres, politisi tersebut akan melakukan 

berbagai upaya dalam pembuatan kebijakan luar negeri maupun domestik yang 

menguntungkan bagi Israel. Ditambah dengan posisi Israel yang sangat dibutuhkan 

Amerika Serikat untuk menjaga kepentingannya, yang membuat para pembuat 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat seakan tidak memiliki power terhadap 

AIPAC. 

Bagan 2.1, Kepentingan AIPAC di Amerika Serikat 
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2.3 Kepentingan Strategis Hard Security Dan Soft Security 

Pada sub bab III, penulis akan menjelaskan tentang aspek strategis negara 

Israel bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Faktor-faktor yang menstimulasi 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Israel tentunya memiliki alasan tersendiri. 

Oleh karena itu, penulis juga perlu membahasnya secara spesifik pada sub bab 

tersendiri.  

Pada dasarnya, kebijakan atau politik luar negeri merupakan keseluruhan 

sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik 

keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri 

sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan 

ekternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan 

untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental 

dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Hal ini 

pula yang memengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat di Israel. Oleh sebab 

itu, setiap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikeluarkan dengan dalih 

untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, tetap saja pada dasarnya 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasional Amerika Serikat sendiri, dan yang 

terpenting kebijakan tersebut dapat memenuhi atau menjadi jalan bagi pencapaian 

tujuan Amerika Serikat yang sesungguhnya. 

Guna melindungi negara Israel yang dianggap sebagai aset strategis bagi 

Amerika Serikat, banyak hal yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Salah satu 

contohnya adalah ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak 
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dengan alasan negara tersebut menyembunyikan senjata pemusnah massal dan 

mengancam kedamaian internasional. Padahal yang sesungguhnya adalah ambisi 

Amerika Serikat untuk melucuti senjata Irak dengan maksud mengeliminasi 

ancaman militer Arab terhadap Israel karena Irak adalah satu-satunya negara Arab 

yang pernah menyerang Israel dengan rudal scud sewaktu berlangsung Perang 

Teluk pada tahun 1991. 

Dukungan Amerika juga terlihat jelas ketika pada tahun 2002 ketika 

presiden Amerika Serikat pada waktu itu Geoge Walker Bush memberikan 

pernyataan pada media bahwa ia meyakini perdana menteri Israel, Ariel Sharon 

adalah seorang yang cinta damai. Padahal serangan Israel ke Palestina selama ini 

telah menimbulkan ribuan nyawa hilang. Dukungan lain juga ditunjukkan oleh 

ketua senat Amerika saat itu Tom Daschel, yang dengan terang–terangan 

mengatakan bahwa Amerika akan selalu menjadi sahabat terbaik bagi Israel selama 

ia menjabat.40

Tentunya Israel menyimpan aspek startegis tersendiri bagi Amerika 

Serikat, mengingat dalam setiap polemik yang terjadi di negara Israel, Amerika 

Serikat selalu mengeluarkan kebijakan dan statement yang berpihak terhadap Israel. 

Aspek strategis Israel yang dianggap penting oleh Amerika Serikat ini meliputi 

aspek politik dan ekonomi. 

Berikut aspek-aspek strategis negara Israel bagi Amerika Serikat:41

                                                           
40Herry Nurdi, Lobi Zionis  Dan Rezim Bush, Jakarrta: Hikmah, November 2006, h. 67 
41 Why is Israel so important to the us?  Diakses dalam:  https://www.quora.com/Why-is-Israel-so-

important-to-the-US,  14 November 2016, pukul 17.00 WIB. 

https://www.quora.com/Why-is-Israel-so-important-to-the-US
https://www.quora.com/Why-is-Israel-so-important-to-the-US
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1. Partner terbaik dalam persoalan hard security yang meliputi,

intelligence sharing, counter terrorism coorporation, kerja sama

dalam bidang homeland scurity (negara produsen misil dan roket

Amerika Serikat). Secara strategis, Israel merupakan satu satunya

negara yang paling demokratis di timur tengah yang dapat dijadikan

sebagai representasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Israel juga merupakan titik strategis guna memproyeksi

kekuatan Amerika di kawasan timur tengah.

2. Partner terbaik dalam persoalan soft security yang meliputi, partner

ekonomi, sharing teknologi, sharing food and water strategy dan

sharing seputar teknologi pengembangan energi baru. Pada intinya

Amerika Serikat sangat membutuhkan Israel sebagai pusat studi dalam

hal teknologi, ekonomi, pertahanan pangan, pengembangan energi

baru. Banyaknya kelompok kepentingan Yahudi di Amerika Serikat

yang mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian Amerika

Serikat.


