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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Timur Tengah dalam dekade terakhir 2010 menuju 2011 

mengalami pergolakan politik yang cukup serius, berbagai gelombang revolusi 

dan unjuk rasa, terjadi diberbagai belahan dunia Arab. Situasi ini dikenal dengan 

“Arab Spring”. Arab Spring merupakan protes massa (revolusi) yang bertujuan 

menggulingkan, menurunkan, melengserkan, serta mengkudeta para pemimpin 

negara, karena telah bertindak diktator, otoriter, korup, dan menindas rakyat 

dalam memimpin.
1

Revolusi Arab bermula lahir di Tunisia ditandai dengan aksi membakar 

diri oleh seorang pemuda bernama Mohammad Bouazizi yang tidak mendapatkan 

pekerjaan formal setelah lulus sarjana.
2
 Masalah pengangguran yang dialami

Bouazizi inilah menjadi faktor utama yang melatarbelakangi Revolusi Tunisia.
3

Revolusi ini menjadi motivasi sejumlah negara di kawasan untuk melakukan hal 

yang serupa, salah satunya yakni Bahrain.  

Bahrain salah satu negara yang terkena pengaruh Arab Spring. Beberapa 

faktor yang menjadi penyebab meletusnya Arab Spring yakni, adanya rezim 

diktator, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penganggguran, kemiskinan, naiknya 

1
M. Agastya ABM, 2013, Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah,

Cetakan Pertama, Jogjakarta: IRCiSoD, hal. 12. 
2 Ibid. 
3
 Arab Spring: Kontraksi Demokrasi, diakses dalam 

http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/Revolusi%20Arab%20DOWNLOAD%20SAMP

LE.pdf (10/12/2016, 14.50 WIB). 

http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/Revolusi%20Arab%20DOWNLOAD%20SAMPLE.pdf
http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/Revolusi%20Arab%20DOWNLOAD%20SAMPLE.pdf
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harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, dan monopoli kekayaan serta 

korupsi oleh para pejabat adalah sekian dari banyak faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya revolusi di Timur Tengah. Selain itu, masalah ekonomi dan politik juga 

telah mengendap lama.
4
 Konflik di Bahrain juga memiliki penyebab yang tak jauh 

beda dari revolusi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah lainnya. 

Bahrain yang dipimpin oleh Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa dianggap 

otoriter, aktif melakukan diskriminasi dan cenderung melestarikan nepotisme 

dikalangan kelompok tertentu serta menempatkan posisi Dinasti Khalifa di puncak 

kekuasaan.
5
 Meskipun negara ini mayoritas Syiah, yakni 70% dari hampir 1,3 juta 

penduduk, dan minoritas Sunni sebagai penguasa. Kelompok Syi’ah mengeluhkan 

adanya diskriminasi sistemik oleh penguasa Sunni.
6
   

Warga Syiah Bahrain dilarang menduduki berbagai jabatan di lembaga 

pemerintah, tidak boleh menduduki jabatan penting disektor minyak dan 

perbankan.
7
 Kondisi itu membuat rakyat harus hidup menderita karena 

kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya standar hidup mereka.
8
 Posisi 

rezim Al-Khalifa yang notabene-nya berasal dari golongan Sunni, menuai protes 

                                                             
4
 Ibid.  

5
 Purkon Hidayat, Hancurnya Mutiara Manama dan Kepedihan Jasem, diakses dalam 

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=4496&type=4 (29/05/2016, 

15.17 WIB). 
6
 Bahrain Bergolak Dua Tewas. Diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2011/02/16/04173837/Bahrain.Bergolak.Dua.Tewas 

(30/05/2016, 10.29 WIB). 
7
 Gonjang-ganjing Hasil Pemilu Legistlatif Bahrain. Diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/34112-Gonjang-

ganjing_Hasil_Pemilu_Legislatif_Bahrain  (19/06/2016, 14.14 WIB) 
8
 Faktor Berlanjutnya Krisis Bahrain dan Dampaknya. Diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/79308-

Faktor_Berlanjutnya_Krisis_Bahrain_dan_Dampaknya (12/12/2016, 16.58 WIB). 

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=4496&type=4
http://internasional.kompas.com/read/2011/02/16/04173837/Bahrain.Bergolak.Dua.Tewas
http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/34112-Gonjang-ganjing_Hasil_Pemilu_Legislatif_Bahrain
http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/34112-Gonjang-ganjing_Hasil_Pemilu_Legislatif_Bahrain
http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/79308-Faktor_Berlanjutnya_Krisis_Bahrain_dan_Dampaknya
http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/79308-Faktor_Berlanjutnya_Krisis_Bahrain_dan_Dampaknya


3 
 

besar dari rakyatnya, terutama dari kelompok Syiah yang merasakan ketidakadilan 

atas rezim berkuasa.  

Gelombang protes berkecamuk di bundaran Mutiara, Manama pada 

tanggal 14 Februari 2011, dikenal dengan sebutan “Revolusi Mutiara”. Sejumlah 

kelompok oposisi di negeri ini menyerukan rakyat turun ke jalan melawan 

pemerintah.
9
 Protes masa yang dikenal dengan “Day of Rage” tersebut 

menewaskan satu warga Syiah bernama Ali Abdulhadi Mushaima pada hari Senin 

tepat pada “Hari Kemarahan”.
10

  

Revolusi yang menuntut pemerintah untuk melepaskan kekuasaan 

tersebut, melahirkan respon negatif oleh pihak kerajaan. Rezim Al-Khalifa 

menanggapi aksi protes tersebut dengan tidak mengindahkan nilai-nilai 

kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri dan menyatakan penolakan terhadap 

tuntutan rakyat yang menginginkan sistem politik demokratis.   

Aparat keamanan negara dikerahkan untuk menumpas aksi demonstran 

melalui instrumen kekerasan untuk melawan pemerintah. Disinyalir, sejumlah 

pihak oposisi sengaja dijebloskan ke penjara dengan berbagai dalih dan tuduhan 

palsu. Mereka dalam kondisi buruk dalam penjara dan diperlakukan tidak 

manusiawi dan berbagai penyiksaan.
11

  

                                                             
9
 Oposisi Bahrain Serukan Demonstran Turun ke Jalan, diakses dalam  

https://m.tempo.co/read/news/2011/02/14/115313331/oposisi-bahrain-serukan-dermonstran-turun-

ke-jalan (30/05/2016, 10.12 WIB). 
10

 Faktor Berlanjutnya Krisis Bahrain dan Dampaknya. Loc. Cit., diakses (30/05/2016, 13.34 

WIB). 
11

 Pelanggaran HAM di Bahrain dan Kecaman Opini Publik, diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/77802-

Pelanggaran_HAM_di_Bahrain_dan_Kecaman_Opini_Publik (30/05/2016, 16.51 WIB). 

https://m.tempo.co/read/news/2011/02/14/115313331/oposisi-bahrain-serukan-dermonstran-turun-ke-jalan
https://m.tempo.co/read/news/2011/02/14/115313331/oposisi-bahrain-serukan-dermonstran-turun-ke-jalan
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/77802-Pelanggaran_HAM_di_Bahrain_dan_Kecaman_Opini_Publik
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/77802-Pelanggaran_HAM_di_Bahrain_dan_Kecaman_Opini_Publik
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Tekad kuat yang dimiliki oleh rakyat Bahrain, ternyata melahirkan respon 

khusus dari Amerika Serikat. Menteri luar negeri Amerika Serikat, yang menjabat 

pada masa itu Hillary Clinton menyikapi dengan nada datar, dan tak memberikan 

kecaman apapun atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh 

pemerintah Bahrain. Padahal dalam beberapa kepentingan, AS selalu menjunjung 

tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan melarang keras pelanggaraan Hak Asasi 

Manusia.
12

  

Dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintah Bahrain juga diperkuat 

dengan sikap Obama yang menyediakan sekitar  $10 juta dalam pembiayaan 

militer asing untuk Bahrain pada tahun 2012, meskipun biaya ini telah dipangkas 

sekitar $15 juta. Di tahun 2013, AS memberi Bahrain $12.600.000. Bantuan 

tersebut dilanjutkan Amerika Serikat pada tahun 2014, sekitar $10 juta dan $7,5 

juta pada tahun 2015.
13

  

Rakyat Bahrain menyerukan kritik keras, terutama dikalangan aktivis 

politik yang menyebut Amerika Serikat, terlibat dalam aksi kejahatan yang 

dilakukan oleh penguasa Bahrain. Pasalnya, dukungan Amerika Serikat tersebut 

dilengkapi adanya statemen yang dilontarkan oleh Hillary Clinton yang 

menunjukkan dukungan Washington terhadap aksi pemberangusan oleh tentara 

Bahrain yang juga dibantu pasukan Saudi dalam menumpas demonstran.
14

  

                                                             
12

 Di Balik Kekhawatiran AS atas Gejolak Bahrain, diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/28629-

Di_Balik_Kekhawatiran_AS_atas_Gejolak_Bahrain (31 /05/2016, 19.59 WIB). 
13

 US Restores Bahrain Military Aid Despite Human Rights, diakses dalam 

http://www.defenseone.com/politics/2015/06/us-restores-bahrain-military-aid-despite-human-

rights/116560/ (13/03/2017, 16.08 WIB). 
14

 Mengapa AS Bela Rezim Al-Khaifa ?, diakses dalam 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/35981-Mengapa_AS_Bela_Rezim_Khalifa_ 

(31/05/2016, 20.21 WIB). 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/28629-Di_Balik_Kekhawatiran_AS_atas_Gejolak_Bahrain
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/28629-Di_Balik_Kekhawatiran_AS_atas_Gejolak_Bahrain
http://www.defenseone.com/politics/2015/06/us-restores-bahrain-military-aid-despite-human-rights/116560/
http://www.defenseone.com/politics/2015/06/us-restores-bahrain-military-aid-despite-human-rights/116560/
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/35981-Mengapa_AS_Bela_Rezim_Khalifa_
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Tersiar kabar lain, bahwa surat kabar Inggris Financial Times, 

mengungkap fakta sebuah perundingan rahasia antara Amerika dan Bahrain yang 

menyetujui perpanjangan kesepakatan bersama hingga tahun 2016.
15

 

Perpanjangan kesepakatan tersebut tentu memberikan keamanan lebih bagi 

eksistensi rezim Al-Khalifa di Bahrain.  

Bukti lain juga menunjukkan, bahwa Amerika terus membantu rezim Al-

Khalifa melalui berbagai cara seperti, penguatan hubungan Washington-Manama 

dalam sektor militer dan intelejen. Ditambahkan, ungkapan seorang aktivis Hak 

Asasi Manusia, Abbas al-Imran menegaskan bahwa rezim Bahrain setelah 

konsultasi dengan para pakar Amerika Serikat dan Inggris menerapkan kebijakan 

pembunuhan terselubung terhadap para demonstran. Hal itu diambil supaya 

terhindar dari tindak pidana.
16

  

Fenomena di Timur Tengah selalu menjadi kajian menarik untuk dibahas, 

khususnya dalam isu Bahrain. Menariknya penelitian ini ialah anomali sikap 

Amerika Serikat yang mendukung kekejaman rezim AL-Khalifa yang telah 

melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Amerika Serikat memilih bungkam 

sebagai isyarat persetujuan atas tindakan keras rezim Al-Khalifa, hal tersebut 

kontradiktif dengan promosi demokrasi Amerika Serikat yang mengandung 

makna kebebasan, menuntut hak, dan keadilan. Sehingga, topik ini perlu untuk 

diteliti lebih lanjut mengenai proses kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung 

Rezim Hamad bin Isa Al-Khalifa di Bahrain. 

 

                                                             
15

 Ibid. 
16

 Agastya ABM, Op. Cit., hal. 228. 



6 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah yakni ; 

Bagaimana proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam 

memberi dukungan terhadap rezim Hamad bin Isa Al-Khalifa dalam konflik 

Bahrain ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui proses 

pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung Raja 

Hamad bin Isa Al-Khalifa dalam konflik Bahrain. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Untuk memahami proses pengambilan kebijakan AS dalam 

mendukung rezim Al-Khalifa dalam konflik Bahrain (2011-2016). 

2. Menambah khazanah pengetahuan dan perkembangan baru 

mengenai konflik yang terjadi di Bahrain serta memberikan 

informasi baru mengenai kepentingan AS di Bahrain. 

3. Meningkatkan daya kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan 

teori atau konsep HI melalui perkembangan fenomena 

internasional. 

4. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan baru bagi peneliti, 

pembaca, lembaga akademik-pemerintah, serta khususnya jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pertama oleh Febrian Andri, berjudul Dukungan 

Arab Saudi terhadap Rezim Pemerintahan Hamad Bin Isa Al-Khalifa pada Tahun 

2011-2014.
17

 Penelitian ini dijelaskan, adapun bentuk dukungan Arab Saudi 

terhadap Raja Hamad, berupa bantuan ekonomi, keamanan, dan bantuan melalui 

dialog Consensus Nasional terhadap rezim Bahrain. Melalui  GCC (Gulf 

Cooperation Council) pula, Arab Saudi berupaya meningkatkan kondisi ekonomi, 

sosial dan menghadapi kerusuhan yang terjadi di Bahrain. Arab Saudi memiliki 

kepentingan politik ideologi dan ancaman keamanan, kepentingan ideologi yakni, 

untuk mencegah revolusi mayoritas Syiah di Bahrain yang berpeluang 

menggulingkan rezim Hamad sebagai penganut Sunni konservatif di Bahrain. 

Ancaman keamanan Arab Saudi ialah meningkatnya intensitas konflik di Bahrain 

yang memberikan ketidak nyamanan warga negara, aset-aset diplomatik, ekonomi 

dan keamanan kawasan.
18

 

 Kesamaan penelitian ini ialah bentuk dukungan Arab Saudi terhadap rezim 

Hamad memiliki kemiripan terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

terhadap Bahrain yakni bantuan ekonomi maupun militer serta memperkokoh 

kerjasama antar negara. Perbedaannya terletak dalam proses pengambilan 

kebijakan AS melalui analisa Model Birokratik. 

 Penelitian terdahulu kedua oleh Ade Marsid Thahara, berjudul Peran 

Politik Kelompok Syiah sebagai Kelompok Oposisi di Bahrain pada Masa 

                                                             
17

Febrian Andri, Dukungan Arab Saudi Terhadap Rezim Pemerintahan Hamad Bin Isa Al-Khalifa 

Pada Tahun 2011-2014. JOM FISIP, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2015), Pekanbaru: Universitas Riau. 
18

 Ibid, hal 10-13. 
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Pemerintahan Hamad bin Isa Al-Khalifa.
19

 Kelompok Syiah di Bahrain 

merupakan oposisi yang melakukan penekanan terhadap pemerintah monarki 

Bahrain melalui partai politik dan aksi demonstrasi. Kaum Syiah menentang 

terjadinya diskriminasi, kesenjangan antara kelompok elite yang dikuasai oleh 

minoritas Sunni, karena pemerintah Bahrain sedikit memberikan peluang dalam 

pekerjaan yang layak terhadap mayoritas Syiah. Terutama peran partai Al-Wefaq 

sebagai partai oposisi yang merupakan kelompok oposisi dengan suara terbanyak, 

partai ini memiliki kontrol kuat dalam mengkritik dan menilai kebijakan 

pemerintah yang menempatkan rakyat dalam ketidakadilan.
20

 Kelompok oposisi 

Syiah berupaya masuk ke posisi pemerintahan, agar tujuannya lebih mudah 

tercapai untuk menggulingkan pemerintahan.
21

 

Penelitian terdahulu memiliki pola yang sama dalam mendeskripsikan aksi 

serta tujuan yang dilakukan oleh kelompok oposisi dalam melawan Raja Hamad. 

Perbedaannya ialah fokus penelitian tersebut menitik beratkan pada peran kaum 

Syiah sebagai oposisi di Bahrain, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada 

pengaruh eksternal oleh Amerika Serikat bagaimana bentuk dan proses 

kebijakannya dalam mendukung Rezim Bahrain. 

 Penelitian terdahulu ketiga oleh Abolghasem Bayyenat, dengan judul U.S 

Policy Towards Bahrain and the Iran Factor (Kebijakan Amerika Serikat Menuju 

                                                             
19

 Ade Marsid Thahara (06260049), 2013, Peran Politik Kelompok Syi’ah sebagai Kelompok 

Oposisi di Bahrain pada Masa Pemerintahan Hamad bin Isa Al-khalifah, Skripsi, Malang: Jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
20

 Ibid, hal 3. 
21

 Thahara, Op.Cit., hal 55-56. 
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Bahrain dan Faktor Iran).
22

 Pemberontakan rakyat Bahrain menempatkan Amerika 

Serikat dalam posisi canggung. Amerika Serikat cemas bahwa setiap transformasi 

demokrasi di Bahrain, kelak mampu menguntungkan Iran. Sehingga, akan 

mengurangi kepentingannya di wilayah Teluk Persia. Amerika Serikat bahkan 

hanya memberikan satu kritikan yang lunak terhadap tindakan represif Al-Khalifa. 

Masyarakat Timur Tengah menilai adanya standar ganda yang diterapkan oleh 

Amerika Serikat terhadap perkembangan politik regional di Timur Tengah. 

Alasan identitas sektarian yang begitu populer, hampir tanpa ada perdebatan, 

memberikan asumsi bahwa Iran akan mendapatkan keuntungan dari tumbangnya 

rezim Arab yang otoriter di negara mayoritas Syiah. Ditambah lagi, penolakan 

yang dilakukan Amerika Serikat dalam penerapan tekanan substantif pada rezim 

Bahrain tentu akan mengganggu kredibilitas dan kepentingan Amerika Serikat 

dalam jangka panjang di kawasan tersebut. 

 Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis ialah keduanya sepakat 

adanya asumsi Amerika Serikat yang bekerjasama dengan pemerintah Bahrain 

untuk melawan gerakan pro-demokrasi rakyat Bahrain. Perbedaannya ialah 

peneliti terdahulu lebih kerap menyinggung Iran dalam situasi ini, dan menilai 

fakta bahwa setiap keuntungan Iran tidak harus menjadi kerugian bagi Amerika 

Serikat. Sedangkan, penulis meneliti proses kebijakan Amerika Serikat dalam 

mendukung rezim Bahrain. 

 Penelitian terdahulu keempat oleh Frederic Wehrey, berjudul The 

Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S Policy (Sekutu Berharga: Kebuntuan 

                                                             
22

 Abolghasem Bayyenat, U.S Policy Towards Bahrain and the Iran Factor, Foreign Policy 

Journal “Middle East, News & Analysis, US”, Vol, 4 (8 June 2011). 
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Bahrain dan Kebijakan Amerika Serikat).
23

 Frustasi masyarakat Bahrain atas 

kegagalan reformasi yang dijanjikan Raja Hamad, menyulut kemarahan kaum 

Syiah Bahrain. Slogan “reformasi” dan “menggulingkan” rezim terus digulirkan 

ditengah aksi protes. Meskipun, negosiasi rahasia antara bangsawan dan petinggi 

Al-Wefaq, Sheikh Ali Salman untuk dialog dengan Raja telah dilakukan. Namun, 

kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Al-Wefaq mencari inisiatif untuk 

bergabung dengan kelompok Islamis lain untuk membentuk aliansi guna 

meningkatkan dukungan dari akitivis pemuda. Kader moderat Al-Wefaq 

mengadakan negosiasi intensif di kantor Pangeran, tetapi negosiasi tetap 

mengalami kebuntuan.
24

 

Ditengah kebuntuan tersebut, Amerika memanfaatkan dilema hubungan 

pertahanan mereka (AS-Bahrain). Amerika Serikat terus mempertahankan sekutu 

pentingnya Bahrain yang telah lama menjadi tuan rumah angkatan laut Amerika 

Serikat, Amerika juga memberlakukan persyaratan pada bantuan pertahanan 

(menghubungkan transfer senjata ke perbaikan tertentu), mengingat keburaman 

dalam keluarga kerajaan Bahrain, Amerika Serikat tidak lagi menghadapi jalannya 

rezim ini, sehingga Amerika Serikat berupaya  mempersiapkan rencana relokasi 

bertahap dari aset dan fungsi Armada Militer Kelima.
25

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah  keduanya sama-

sama membahas kebijakan Amerika Serikat dalam merespon konflik Bahrain, 

namun bedanya penulis meneliti proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat 

                                                             
23

 Frederic Wehrey, The Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S Policy , Carnegie 

Endowment for International Peace (Washington DC, Moskow, Beijing, Beirut, Brussels), Middle 

East (February 2013).  
24

 Ibid., hal. 5. 
25

 Loc. Cit., hal. 16-22. 
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dalam mendukung rezim Bahrain melalui analisa Model Birokratik sedangkan 

peneliti terdahulu membahas mengenai respon kebijakan Amerika Serikat masih 

secara umum. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti dan 

Judul 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 
Hasil 

1 Febrian Andri : 

Dukungan Arab Saudi 

terhadap Rezim 

Pemerintahan Hamad 

Bin Isa Al-Khalifa pada 

tahun 2011-2014 

Deskriptif Analisis 

 

Pendekatan : 

Prespektif Realis, 

Teori Internal - 

Eksternal Setting 

- Arab Saudi telah 

banyak memberikan 

dukungan melalui 

bantuan ekonomi, 

keamanan, dan 

pelaksanaan dialog 

Consensus Nasional. 

- Arab Saudi memiliki 

kepentingan politik 

ideologi dan ancaman 

keamanan, kepentingan 

ideologi yakni, untuk 

mencegah revolusi 

mayoritas Syiah di 

Bahrain, yang 

berpengaruh terhadap 

perubahan struktur 

pemerintahan. 

2 Ade Marsid Thahara : 

Peran Politik Kelompok 

Syiah sebagai 

Kelompok Oposisi di 

Bahrain pada Masa 

Pemerintahan Hamad 

bin Isa Al-Khalifa 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Oposisi, 

Konsep Elit Politik 

dan Masyarakat 

-Kelompok oposisi Syiah 

yang dipengaruhi kuat 

oleh Partai Al-Wefaq 

melakukan penekanan 

terhadap kebijakan 

pemerintah yang 

dianggap tidak memihak 

rakyat. 

-Peran kelompok Syiah 

berupaya memasuki 

posisi pemerintahan, 

untuk menggulingkan 

rezim minoritas Sunni 

yang dipimpin oleh 

Hamad bin Isa Al-

Khalifa, dan ingin 

menguasai pemerintahan 

Bahrain. 
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3 Abolghasem Albayenat: 

U.S Policy Towards 

Bahrain and the Iran 

Factor 

 

 

Kualitatif 

 

Pendekatan : 

Standar Ganda 

-Amerika bekerjasama 

dengan Al-Khalifa dalam 

menumpas gerakan pro-

demokrasi di Bahrain. 

-Disisi lain AS juga 

memperingatkan 

pemerintah Bahrain 

secara lunak atas 

tindakan represif rezim 

Al-Khalifa (namun tidak 

konsisten). 

-Konflik ini 

menimbulkan 

keuntungan bagi Iran 

sehingga menjadi 

kecemasan bagi AS  

karena akan mengurangi 

intensitas kepentingan di 

Teluk Persia. 

4 Frederic Wehrey :  

The Precarious Ally: 

Bahrain’s Impasse and 

U.S Policy 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Kebijakan 

Luar Negeri 

-Negosiasi yang 

dilakukan antara Raja 

dan Pihak Oposisi belum 

mencapai tahap 

kesepakatan. 

-AS memberlakukan 

persyaratan mengenai 

bantuan pertahanan. 

-AS berencana 

merelokasi aset dan 

fungsi Armada Militer. 

5 Dewi Kusuma Astuti : 

Dukungan Amerika 

Serikat terhadap Rezim 

Hamad bin Isa Al-

Khalifa dalam Konflik 

Bahrain (2011-2016) 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Model Politik 

Birokratik 

-Amerika berupaya 

memberikan bantuan 

militer dan keamanan 

terhadap rezim Bahrain. 

-Departemen Luar 

Negeri AS mendukung 

rezim Bahrain dengan 

alasan melindungi 

Bahrain dari ancaman 

serangan eksternal dari 

negara lain. 

-Departemen Pertahanan 

AS mendukung dengan 

alasan untuk melindungi 

fasilitas Armada Militer 

Angkatan Laut Kelima 
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AS di Bahrain. 

-Kongres AS menolak 

mendukung rezim Al-

Khalifa dengan alasan 

karena hal tersebut 

bertentangan dengan 

nilai-nilai demokrasi dan 

HAM yang selalu 

dijunjung oleh AS 

selama ini. 

 

1.5 Kerangka Teori : Model Birokratik Politik 

 Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari 

proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik 

luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di 

antara berbagai aktor dan organisasi. Terjadi tawar menawar (bergaining games) 

antara pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dapat dikatakan, 

pembuatan keputusan luar negeri adalah “proses sosial” bukan proses 

intelektual.
26

 Model ini juga menggambarkan proses politik yang meliputi, 

rundingan-rundingan (bergaining), kompromi (compromise), dan penyesuaian-

penyesuaian (adjustment).
27

 

 Dalam model ini (proses bergaining) masing-masing memiliki pamrih 

yang berbeda terhadap isyu yang diperdebatkan. Masing-masing melihat isyu 

secara berbeda dan mempertaruhkan sesuatu yang berbeda tentang isyu tersebut. 

Perilaku politik luar negeri bukanlah perilaku suatu aktor yang monolit, yaitu 

                                                             
26

 Maohtar Masoed,Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, PT. Pustaka LP3ES: 

Jakarta, hal. 236-237. 
27

 Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. 

Remaja Rosdakarya: Bandung, hal.66. 
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aktor yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan melakukan tindakan 

untuk mencapainya.
28

 

Selain itu, dalam politik birokrasi, para aktor negara mencoba mencapai 

tujuan terpisah yang mungkin berlawanan satu sama lain. Berbagai individu 

mewakili kepentingan organisasi dalam proses mencapai keputusan kelompok 

yang sedang diperdebatkan untuk menjadi kebijakan negara.
29

  

Bergaining games juga menekankan dalam proses pembuatan keputusan 

politik luar negeri harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, 

kekuasaan, dan manouver dari pemain-pemain yang terlibat di dalamnya. Jadi, 

kita harus tahu : (a) “Siapa yang ikut bermain?” atau “Kepentingan atau perilaku 

siapa yang punya pengaruh penting pada keputusan dan tindakan 

pemerintah?”atau”Apa yang menentukan persepsi dan kepentingan yang 

mendasari sikapnya itu?”, (c)”Bagaimana sikap-sikap para pemain itu diagresikan 

sehingga menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah?”.
30

 

 Model ini menganalisa bagaimana proses pengambilan keputusan Amerika 

dalam situasi konflik Bahrain, mengalami posisi dilematis. Diawal kebijakannya, 

presiden Amerika Serikat, Obama menegaskan secara langsung bahwa stabilitas 

Bahrain dipastikan “mengedepankan hak universal rakyat Bahrain dan terciptanya 

reformasi yang meluangkan wadah aspirasi semua rakyat Bahrain”.
31

  

                                                             
28

 Ibid, hal. 237. 
29

 Abubakar Eby Hara, 2011, Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme, 

Cetakan 1, Bandung: Nuansa, hal. 96-97. 
30

 Anak Agung dan Mochamad Yani, Op. Cit., hal. 237. 
31

 How Obama Caved on Bahrain, Bahrain Observer. Diakses dalam 

http://www.bahrainobserver.com/en/page/4128/How+Obama+Caved+on+Bahrain.html 

(06/05/2017, 22.46 WIB). 

http://www.bahrainobserver.com/en/page/4128/How+Obama+Caved+on+Bahrain.html
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Amerika Serikat juga memperingatkan rezim Bahrain untuk segera 

meredam situasi konfik tersebut dan menghindari tindakan represif terhadap 

demonstran. Sebagai reaksi protes atas situasi yang kian memburuk di Bahrain, 

Amerika Serikat mencoba  menghentikan pasokan senjatanya terhadap Bahrain.
32

 

Namun, seiring berkembangnya waktu, Amerika Serikat justru mengambil 

langkah berlawanan dari sebelumnya, yakni menunjukkan dukungan terhadap 

rezim Al-Khalifa demi menyelamatkan kepentingannya. Tindakan Amerika 

Serkat dinilai tidak konsisten dalam membela rakyat Bahrain. Adapun faktor yang 

membuat para pejabat Amerika Serikat mengintervensi dan melindungi pihak 

pemerintah Bahrain, karena memiliki alasan untuk melindungi keamanannya juga 

di Teluk Persia. Tentunya aksi ini membangkitkan rasa marah masyarakat Timur 

Tengah, khususnya Bahrain.
33

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian eksplanatif, 

yang berupaya untuk mencari penjelasan mengapa sebuah fenomena atau kejadian 

tersebut terjadi. Tujuannya ialah untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat 

fenomena tersebut terjadi. Penelitian ini juga bermaksud untuk membuktikan 

kebenaran hipotesa dan hasilnya melalui sebuah konsep yang digunakan. 

1.6.2 Metode Analisis 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti penulis 

berusaha menganalisis fenomena atau studi kasus dengan cara mengkonstruksi 

                                                             
32

 Amerika Kirim Senjata Lagi ke Bahrain, diakses dalam http://www.dw.com/id/amerika-serikat-

kirim-lagi-senjata-ke-bahrain/a-15945932 (26/01/2017, 15.55 WIB). 
33

 Cara Washington Selamatkan Rezim Al-Khalifa, Loc. Cit., diakses (26/01/2017, 16.08 WIB). 

http://www.dw.com/id/amerika-serikat-kirim-lagi-senjata-ke-bahrain/a-15945932
http://www.dw.com/id/amerika-serikat-kirim-lagi-senjata-ke-bahrain/a-15945932
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realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif ini sangat 

memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.
34

 Penelitian ini ditulis tanpa 

melakukan perhitungan, berupa data angka ataupun sejenisnya, karena bersifat 

non statistik. Secara jelas, data yang dianalisa yakni, dalam bentuk fenomena, 

kasus, artikel, berita, dan pernyataan-pernyataan dari berbagai media cetak 

maupun elektronik. 

1.6.3 Tingkat Analisa  

 Level analisa yang digunakan penulis untuk mengkaji pembahasan ini 

ialah antara Negara dan Negara. Berarti merupakan level analisa korelasionis yang 

artinya, penjelasan mengenai unit eksplanasi dan unit analisanya memiliki 

tingkatan yang sama. 

1.6.4 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini memiliki dua variabel yakni : 

1. Variabel dependen atau unit analisa : Proses pengambilan kebijakan 

Amerika Serikat dalam memberi dukungan terhadap rezim Hamad bin Isa 

Al-Khalifa dalam konflik Bahrain. 

2. Variabel independen atau unit eksplanasi : Bentuk dukungan Amerika 

Serikat terhadap Rezim Hamad bin Isa Al-Khalifa dalam Konflik Bahrain  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Materi 

 Batasan materi yang akan dipaparkan oleh penulis yakni, memuat 

sejumlah fakta mengenai dinamika konflik Bahrain yang melibatkan perseteruan 

                                                             
34

 Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, Jurnal Makara-Sosial Humaniora, 

Vol. 9, No. 2, (Desember 2005), Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Indonesia, hal. 58. 
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antara rezim pemerintah Sunni dan rakyatnya yang mayoritas Syi’ah. Fenomena 

tersebut mendorong Amerika Serikat untuk memposisikan diri dengan 

mendukung rezim pemerintah Bahrain. Hal inilah yang menjadi titik fokus 

penelitian, yakni proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat. 

1.6.5.2 Batasan Waktu 

 Jangkauan waktu yang akan diberikan oleh penulis yakni dimulai dari 

munculnya gejolak revolusi di Bahrain pada tahun 2011, kemudian 

menggambarkan kepemimpinan Hamad bin Isa Al-Khalifa di Bahrain. Ditambah 

adanya fakta dukungan dari Amerika Serikat terhadap rezim Al-Khalifa atas 

konflik Bahrain. Batasan waktu ini berakhir pada tahun 2016, ditandai dengan 

pernyataan AS yang mengukuhkan kontrak militer dengan Bahrain. 

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah library research atau studi 

kepustakaan, yang berarti penulis mengumpulkan seluruh data informasi 

penelitian melalui, buku, jurnal, artikel, elektronik koran, laporan serta situs-situs 

internet resmi yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun literatur yang 

digunakan tetap berkaitan dengan pokok permasalahan dan memastikan sumber 

yang digunakan masih relevan untuk digunakan. 

1.7 Hipotesa 

 Dalam merespon konflik Bahrain, Amerika Serikat sangat dipengaruhi 

oleh berbagai kelompok kepentingan dalam politik domestik Amerika Serikat. 

Kelompok kepentingan yang mempengaruhi Departemen Luar Negeri Amerika 

Serikat memberikan alasan bahwa akan melindungi Bahrain dari ancaman asing 
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(seperti, negara lain), terutama Iran yang memiliki pengaruh besar terhadap pihak 

oposisi Bahrain yang selama ini menjadi rival Amerika Serikat. Sebagian senator, 

sekretaris pers Pentagon dan Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat yang 

memberi pengaruh terhadap Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau 

Pentagon, yang menyatakan bahwa dengan membantu pasokan senjata kepada 

Rezim Al-Khalifa akan berkontribusi pada kebijakan luar negeri atau keamanan 

nasional Amerika Serikat serta mampu melindungi Armada Militer Kelima 

Angkatan Laut AS apabila Rezim Al-Khalifa tetap berkuasa. 

 Respon berbeda dari kelompok Hak Asasi Manusia Internasional, 

Kelompok Kontrol senjata yang mendesak Kongres Amerika Serikat menolak 

pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan terhadap Raja Hamad, 

dinilai bahwa mendukung pemerintah Bahrain dengan cara melanjutkan akses 

penjualan senjata ke Bahrain, tentu akan merusak esensi demokrasi Amerika 

Serikat tentang promosi Hak Asasi Manusia dan menurunkan martabat Amerika 

Serikat di panggung internasional. Ditambah reformasi yang belum seutuhnya 

dilakukan. Meskipun kelompok kepentingan Hak Asasi Manusia, kontrol senjata 

dan aktor yang berpengaruh terhadap keputusan kongres Amerika Serikat telah 

menyatakan penolakan untuk memberikan bantuan terhadap rezim Bahrain. 

Dalam masyarakat internasional Amerika Serikat tetap dinilai lakukan bantuan 

terhadap rezim Bahrain. Apalagi mengingat begitu besarnya kepentingan Amerika 

Serikat untuk melindungi keamanan armada militernya serta mengurangi resiko 

adanya pengaruh besar Iran terhadap pihak oposisi di Bahrain. 
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